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A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-cinc de novembre 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 28 d’octubre 

de 2013. 
2. Donar compte  de les contractacions d’urgència. 
3. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia número 1182  a  1337 de 2013. 
4. Revocació de competències delegades en la Junta de Govern Local. 
5. Ratificació de designació de representant municipal en Comissions d’escolarització. 
6. Adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència. 
7. Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de la Policia local d’Amposta. 
8. Aprovació definitiva del Reglament d’ús dels mitjans de comunicació municipals 



d’Amposta. 
9. Revocació de dret de superfície constituït sobre finca de propietat municipal. 
10. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 12, reguladora de 

la taxa per l'obertura d'establiments. 
11. Aprovació inicial de l’expedient número 18 modificació pressupost per suplements 

de crèdits i crèdits extraordinaris. 
12. Aprovació d’expedient de prescripció d'obligacions. 
13. Aprovació del Pla de suport a les famílies – any 2013. 
14. Autorització per la dissolució de la Societat anònima municipal GURSAM. 
15. Donar compte de la informació enviada al Ministeri d'Hisenda i Administracions 

Públiques, relativa a l'execució pressupostària del tercer trimestre de 2013, en 
compliment d'allò establert a 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. 

16. Donar compte d’informe compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en operacions comercials, relatiu al tercer trimestre de 
2013. 

17. Moció del Grup municipal de CiU sobre el “Dia internacional per a l’eliminació de 
la violència envers les dones”. 

18. Moció del Grup municipal Esquerra d’Amposta de suport a la celebració d’una 
consulta sobre la independència de Catalunya. 

19. Moció del Grup municipal PxC reclamant mesures urgents contra la corrupció. 
20. Moció del Grup municipal PxC per la defensa dels model públic actual de pensions. 
21. Moció del Grup municipal PxC per estudiar fer més accessible la pàgina web 

Ajuntament per a persones discapacitades. 
22. Moció del Grup municipal Esquerra d’Amposta per integrar l’oferta de la Xarxa 

Eures en els punts d’informació per a l’ocupació de l’Ajuntament d’Amposta. 
23. Moció del Grup municipal Esquerra d’Amposta per impulsar un programa de suport 

al comerç de la Ciutat d’Amposta. 
24. Moció del Grup municipal Esquerra d’Amposta sobre la pobresa energètica. 
25. Moció del Grup municipal PxC per estudiar la creació d’un mercat alternatiu on-line 

a la web de l’Ajuntament. 
26. Moció del Grup municipal PxC de condemna al maltractament infantil. 
27. Moció del Grup municipal PSC – PM sobre la Llei de la dependència. 
28. Moció del Grup municipal PSC – PM sobre la pobresa. 
29. 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 28 D’OCTUBRE DE 2013. 
Després de fer-se constar pel Regidor Sr. Antoni Espanya que a l’acta s’ha d’incorporar la 
pregunta formulada al Secretari en tractar la moció del Grup d’Esquerra sobre la resolució 
del contracte de serveis de les piscines i gimnàs municipal respecte la possibilitat de 
resoldre el contracte a partir de qualsevol incompliment contractual de l’empresa 



contractista i la resposta afirmativa per part del funcionari indicat; i de fer-se constar a 
petició del Regidor Sr. Adam Tomàs la explicació feta per la Sra. Interventora en que per 
part dels titulars de la secretaria i la intervenció es limiten a informar sobre la legalitat dels 
plecs de clàusules incloses en els expedients de contractació i la resposta afirmativa 
d’aquesta funcionària a la pregunta sobre la possibilitat d’incloure en un plec de clàusules 
administratives que no s’abonaran els serveis al contractista si aquest no acredita haver fet 
efectiu el pagament de les retribucions als seus empleats, per unanimitat, s’aprova 
l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a terme el dia 28 d’octubre de 2013. 
 
DONAR COMPTE  DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA. 
Es dona compte de les contractacions següents: 

• Director del Centre Obert Juvenil del 12 de novembre al 31 de desembre de 
2013. 

• Peó agrícola del 18 al 29 de novembre de 2013. 
• Tècnica  per a la realització de les tasques de suport al Departament de cultura 

per acumulació de feines i substitució de vacances del personal del 21 de 
novembre de 2013 al 20 de gener de 2014. 

El Ple de la Corporació, resta assabentat. 
 
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚMERO 1182  A  1337 DE 
2013. 
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 1182  a  1337 de 2013, restant el 
Ple assabentat. 
 
REVOCACIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES EN LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 21 de desembre de 
2012, va adoptar l’acord de delegació de les competències atribuïdes al Ple següents: 
• Atorgament de les bonificacions fiscals previstes a l’article 4 de l’Ordenança fiscal 

número 5, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
• Atorgament de les bonificacions fiscals previstes a l’article 7 de l’Ordenança fiscal 

número11, reguladora de la Taxa per la concessió de llicències urbanístiques. 
Atenent que el Tribunal Constitucional en data 26 de setembre de 2013, va dictar 
Sentència per la qual s’exigeix que les sessions de la Junta de Govern Local que 
resolguin sobre assumptes delegats pel Ple de la Corporació, han de tenir caràcter 
públic.  
Atenent que la  Sentència abans esmentada és d’obligat compliment i davant les 
dificultats per arbitrar un sistema de convocatòria i desenvolupament de l’ordre del dia 
que permeti compaginar el caràcter no públic de les sessions de la Junta de Govern 
Local i el tractament públic per aquest òrgan de les competències delegades pel Ple de 
la Corporació. 
Atenent que l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú preveu que les 
competències delegades poden ser advocades pel l’òrgan delegant, requerint-se a tal 
efecte acord motivat que deurà ser notificat als interessats en cas d’haver-n’hi. 
Atenent que l’article 116 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 



les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, estableix que la revocació o 
modificació de les delegacions haurà d’adoptar-se amb les mateixes formalitats exigides 
per al seu atorgament.  
Atenent que l’article 43. del Reglament orgànic municipal estableix: 
• Les competències s’entendran delegades per termini indefinit, llevat que a l’acord 

de delegació s’estableixi expressament una altra cosa, o que la temporalitat de la 
delegació es derivi de la pròpia naturalesa de la competència delegada.. 

• L’òrgan delegant podrà recuperar en qualsevol moment la competència delegada: 
l’Alcalde/Alcaldessa, per Decret comunicat al titular delegat i al Ple per al seu 
coneixement; i el Ple, per un nou acord adoptat per majoria simple i comunicat a 
l’òrgan titular de la competència delegada. 

Atenent el que disposen els apartats 2 i 5 de l’article 103 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2005, de 5 de març. 
Vist l’informe de Secretaria, el Ple de la Corporació, per majoria absoluta, amb el vot 
favorable dels 11 membres del Grup de CiU, dels 3 membres del Grup del PSC – PM i 
del membre de PxC i l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, 
adopta els següents acords: 
PRIMER. Revocar les competències delegades en la Junta de Govern Local per: 
• Atorgament de les bonificacions fiscals previstes a l’article 4 de l’Ordenança fiscal 

número 5, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
• Atorgament de les bonificacions fiscals previstes a l’article 7 de l’Ordenança fiscal 

número11, reguladora de la Taxa per la concessió de llicències urbanístiques. 
recuperant per a sí l’exercici de dita competència. 
SEGON. La revocació de la competència tindrà efectes a partir de l’endemà de 
l’adopció del present acord. 
TERCER. Ordenar la notificació del present acord a la Junta de Govern Local i la seva 
publicació en el Butlletí oficial de la província. 
 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 25 d’octubre de 2010, 
va adoptar l’acord de delegació de la competència atribuïda al Ple per la imposició de 
sancions per la comissió de les infraccions de caràcter greu i molt greu previstes a la 
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos i a la Llei de l’estat 50/1999, de 23 de setembre, sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos i el Reial decret 287/2002, de 22 de març, 
que la desenvolupa, en favor de la Junta de Govern Local. 
Atenent que el Tribunal Constitucional en data 26 de setembre de 2013, va dictar 
Sentència per la qual s’exigeix que les sessions de la Junta de Govern Local que 
resolguin sobre assumptes delegats pel Ple de la Corporació, han de tenir caràcter 
públic.  
Atenent que la  Sentència abans esmentada és d’obligat compliment i davant les 
dificultats per arbitrar un sistema de convocatòria i desenvolupament de l’ordre del dia 
que permeti compaginar el caràcter no públic de les sessions de la Junta de Govern 
Local i el tractament públic per aquest òrgan de les competències delegades pel Ple de 
la Corporació. 
Atenent que l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de els 
administracions públiques i del procediment administratiu comú preveu que les 



competències delegades poden ser advocades pel l’òrgan delegant, requerint-se a tal 
efecte acord motivat que deurà ser notificat als interessats en cas d’haver-n’hi. 
Atenent que l’article 116 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, estableix que la revocació o 
modificació de les delegacions haurà d’adoptar-se amb les mateixes formalitats exigides 
per al seu atorgament.  
Atenent que l’article 43. del Reglament orgànic municipal estableix: 
• Les competències s’entendran delegades per termini indefinit, llevat que a l’acord 

de delegació s’estableixi expressament una altra cosa, o que la temporalitat de la 
delegació es derivi de la pròpia naturalesa de la competència delegada.. 

• L’òrgan delegant podrà recuperar en qualsevol moment la competència delegada: 
l’Alcalde/Alcaldessa, per Decret comunicat al titular delegat i al Ple per al seu 
coneixement; i el Ple, per un nou acord adoptat per majoria simple i comunicat a 
l’òrgan titular de la competència delegada. 

Vist l’informe de Secretaria, el Ple de la Corporació, per majoria absoluta, amb el vot 
favorable dels 11 membres del Grup de CiU, dels 3 membres del Grup del PSC – PM i 
del membre de PxC i l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, 
adopta els següents acords: 
PRIMER. Revocar la competència delegada en la Junta de Govern Local per la 
imposició de sancions per la comissió de les infraccions de caràcter greu i molt greu 
previstes a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos i a la Llei de l’estat 50/1999, de 23 de setembre, sobre el règim 
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i el Reial decret 287/2002, de 
22 de març, que la desenvolupa, recuperant per a sí l’exercici de dita competència. 
SEGON. La revocació de la competència tindrà efectes a partir de l’endemà de 
l’adopció del present acord. 
TERCER. Ordenar la notificació del present acord a la Junta de Govern Local i la seva 
publicació en el Butlletí oficial de la província. 
 
RATIFICACIÓ DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN 
COMISSIONS D’ESCOLARITZACIÓ. 
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 15 de novembre de 
2013, va adoptar l’acord següent: 
“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 27 de juny de 2011, va 
designar els representants municipals que han de formar part dels diferents òrgans 
col·legiats en que ha d’estar representat l’Ajuntament. 
Havent d'estar representada la Corporació en diferents òrgans col·legiats, tant del propi 
Ajuntament, com societats mercantils municipals i altres òrgans en que l'Ajuntament ha 
d'estar representat. 
Atenent que pel Departament d’Ensenyament es requereix la designació del representant 
municipal en les Comissions d’escolarització 2013-2014. 
Atesa la urgència en la designació dels representant municipal i ee conformitat amb el que 
disposa l’article 38, 123 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
PRIMER Designar el Regidor Sr. Josep Antoni José Nos com a representant d’aquest 



Ajuntament en les Comissions d’escolarització següents: 
Codi Comissió Nom Comissió Etapa 
0243102 CGA Amposta EINF 2C i EPRI 
0243202 CGA Amposta ESO 
0243302 CGA Amposta BATX, CFGM 
SEGON. Ordenar que es doni trasllat del present acord al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que celebri per la seva ratificació. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’interessat i als Serveis territorials a les Terres 
de l’Ebre del Departament d’Ensenyament.” 
Atenent la competència plenària per la designació de representants de la Corporació en 
òrgans col·legiats, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local que ha estat transcrit. 
SEGON. . Donar trasllat del present acord a l’interessat i als Serveis territorials a les Terres 
de l’Ebre del Departament d’Ensenyament. 
 
ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA. 
Atenent que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió duta a terme el dia 26 de setembre de 
2011 va aprovar constituir-se com associació d’ens locals amb la denominació “Municipis 
per la independència”. 
Atenent que des de l’Associació de Municipis per la Independència, s’ha demanat la 
subsanació dels defectes existents en l’acord abans esmentat per tal de poder fer efectiva 
l’adhesió de l’Ajuntament d’Amposta a dita Associació. 
Vista l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la Independència i el text dels 
seus Estatuts, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 
del Grup de CiU i dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta i l’abstenció dels 3 
membres del Grup del PSC – PM i del membre del Grup de PxC, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic 
en data 14 de desembre de 2011. 
SEGON. Aprovar els Estatuts de l’Associació. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde, Manel Ferré Montañés, per a signar els documents 
necessaris per a l’efectivitat dels presents acords. 
QUART. Delegar en el Sr. Alcalde per representar aquest Ajuntament davant l’Associació 
amb totes les facultats previstes en els Estatuts. 
CINQUÈ. remetre certificat del present acord a la presidència de l’Associació de 
Municipis per la Independència domiciliada al carrer Ciutat,1, 08500 Vic i també a la 
Direcció General d¡Administració Local del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
SISÈ. Ordenar la instal·lació a les entrades de la Ciutat del cartell informatiu amb la 
inscripció següent: “Municipi adherit a l’Associació de Municipis per la Independència”. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. German Ciscar manifesta que en ser un tema electoral, el Grup de PxC 
s’abstè en les votacions. Ara bé, en aquest tema ha de deixar constància de que el President 
de l’Associació, que va demanar a l’Estat el retorn del cost dels 10 fèretres que va pagar 
l’Ajuntament de Vic per l’enterrament dels morts en l’atemptat d’ETA al quarter de la 
Guàrdia Civil al mateix temps que l’assassí d’ETA sortia de la presó, li sembla un 



miserable i a partir d’ara no farà cap mena de cas a qualsevol iniciativa d’aquesta 
associació. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya manifesta que el Grup del PSC – PM s’ha abstingut en la 
votació per considerar que aquesta és una proposta que no deuria haver arribat al Ple per 
mostrar el respecte a la ciutadania i les seves diferents opinions i pregunta quin cost 
representarà per l’Ajuntament pertànyer a l’associació. Respon el Sr. Alcalde que els 
partits representats al Ple tenen llibertat per mostrar les seves opinions i posicionaments, 
dels quals els respecta tots, en quant al cost la quota anual li sembla que és de 1.700,00 €. 
Anuals. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs explica que el Grup d’Esquerra d’Amposta ha votat a favor 
no per una qüestió electoralista, sinó de creença i sentiment, com considera que també ho 
ha fet el Grup de CiU, al qual felicita pel posicionament adoptat. 
 
APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE LA 
POLICIA LOCAL D’AMPOSTA. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 21 de juny de 2013, 
aprovà inicialment la modificació del Reglament de la Policia local d’Amposta. 
Atenent que la modificació del Reglament de la Policia local d’Amposta 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. 
Atenent que s’ha detectat una errada en la redacció de l’article 168 del Reglament, la 
qual es pot corregir en el present procediment. 
Atenent que durant el termini d’exposició pública s’ha presentat per la Secció sindical 
de CCOO de l’Ajuntament d’Amposta recurs potestatiu de reposició i escrit de 
suggeriments respecte l’aprovació inicial indicada (registre d’entrada número 12206 del 
dia 31 de juliol de 2013). 
Atenent que l’article 116.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú: “Els actes 
administratius que posin fi a la via administrativa podran ser recorreguts 
potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els hagués dictat o ser 
impugnats directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós - administratiu.” 
Atenent que l’article 107.1 de la Llei 30/1992: “Contra les resolucions i els actes de 
tràmit, si aquests últims decideixen directa o indirectament el fons de l'assumpte, 
determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen indefensió o 
perjudici irreparable a drets i interessos legítims, podran interposar-se pels interessats 
els recursos d'alçada i potestatiu de reposició, que caldrà fundar en qualsevol dels 
motius de nul·litat o anul·labilitat previstos en els articles 62 i 63 d'aquesta Llei.” 
Atenent que els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 60 i següents del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya on es fixa el procediment per 
l’aprovació de les normes reglamentàries de caràcter local, aplicable així mateix a les 
modificacions de dites normes, que en esquema és el següent: 
1. Aprovació inicial pel Ple de la Corporació. 
2. Informació pública per un termini de trenta dies. Dita informació es farà efectiva 

mitjançant la publicació d’edictes en: Butlletí oficial de la Província, Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i Tauler d’anuncis de la Corporació. 



3. Aprovació definitiva pel Ple de la Corporació, prèvia resolució de les al·legacions 
que es puguin presentar en el tràmit d’informació pública. 

Atenent que el recurs de reposició ha estat interposat contra un acte de tràmit que no 
decideix ni directa ni indirectament sobre el fons de l’assumpte, no determina la 
impossibilitat de continuar el procediment i no produeix indefensió o perjudici 
irreparable a drets o interessos legítims, en tractar-se de l’aprovació inicial de la 
modificació d’un reglament municipal, el qual es susceptible de formulació 
d’al·legacions o reclamacions, per tal de que aquestes siguin resoltes en el moment de 
l’aprovació definitiva de dita modificació, acord que llavors si podrà ser impugnat en 
posar fi a la via administrativa. Per tant no es donen les circumstàncies legalment 
previstes per poder ser admès a tràmit. 
Atenent que juntament amb el recurs de reposició la Secció sindical de CCOO de 
l’Ajuntament d’Amposta formula els suggeriments següents: 
1. Que es doni a l’article 141 del Reglament de la policia local d’Amposta la redacció 
següent: 
“Els funcionaris que es trobin en segona activitat dins la Policia local percebran: 
a) Les retribucions bàsiques corresponents a la seva categoria en el moment del pas a 

la segona activitat, incloses les que corresponguin a triennis, que continuaran 
perfeccionant-se en la dita situació. 

b) Les retribucions complementàries corresponents al seu grau personal consolidat i el 
complement específic corresponent al nou lloc de treball assignat, que com a mínim 
serà la retribució assignada al “lloc de treball base o tipus” d’agent de policia o de 
comandament segons la plaça de funcionari obtinguda a les corresponents 
oposicions. 

c) Respecte als factors de complement específic o complement de productivitat que es 
percebin en el moment de passar a la segona activitat, en quanties superiors al lloc 
de treball base o tipus  referit a l’anterior paràgraf, i que es deixaran de percebre per 
motiu d’aquesta situació, s’aplicarà sobre aquests conceptes un complement 
personal transitori. 

d) La provisió en altres llocs de treball de la mateixa corporació, significarà l’exercici 
efectiu de funcions o tasques pròpies de la seva condició professional de policia 
(article 14 de la Llei 7/2007 de l’EBEP). La realització de tasques o funcions 
diferents només podran assignar-se amb l’acord del funcionari.” 

2. L’article 143 ha de ser suprimit. 
Atenent que respecte els suggeriments anteriors s’ha realitzat negociació amb els 
representants sindicals del personal funcionari al servei de la Corporació, d’acord amb 
el suggeriment formulat per la Secció sindical de CCOO de l’Ajuntament d’Amposta. 
Vist l’informe emès per 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 d’Amposta i del membre del Grup de PXC i el vot en contra dels 3 membres 
del Grup del PSC – PM, adopta els següents acords. 
PRIMER. No admetre a tràmit el recurs potestatiu de reposició presentat per la Secció 
sindical de CCOO de l’Ajuntament d’Amposta contra la modificació del Reglament de 
la Policia local d’Amposta inicialment aprovada pel Ple de la Corporació, en sessió duta 
a terme el dia 21 de juny de 2013, per quant ha estat interposat contra un acte de tràmit 
no inclòs en els supòsits previstos a l’article 107.1 de la Llei 30/1992. 



SEGON. Aprovar la correcció de l’errada existent en el primer paràgraf de l’article 168, 
el qual restarà amb la redacció següent: 
“Les sancions imposables per les faltes tipificades en els articles 164, 165, 166  i 167 
són les següents: 
...” 
TERCER. Estimar la proposta formulada per la representació sindical del personal 
funcionari al servei de la Corporació, en el que respecta a la determinació dels llocs a 
ocupar en segona activitat dintre del cos de la policia local i fora d’aquest. 
QUART. Desestimar els suggeriments formulats per la Secció sindical de CCOO de 
l’Ajuntament d’Amposta sobre l’aprovació inicial de la modificació del Reglament de la 
Policia local d’Amposta, en base als raonaments exposats en la fase de negociació amb 
els representants del personal funcionari al servei de la Corporació, que en resum 
s’exposen: 
• L’apartat b) de l’article 141 es refereix al nou lloc de treball dintre del propi cos de 

la policia local i per tant amb les retribucions corresponents. Aquest nou lloc de 
treball serà algun dels que es defineixin dintre del cos de la Policia local que puguin 
ser ocupats per personal en segona ocupació amb la finalitat de delimitar 
perfectament aquestes possibles segones ocupacions, per tant es considera 
convenient mantenir la redacció inicialment aprovada. 

• La supressió del pla de l’article 143 formulada com a suggeriment per la Secció 
sindical de CCOO de l’Ajuntament d’Amposta no es pot acceptar per quant 
suposaria la manca de regulació de la segona ocupació fora del cos de la Policia 
local. La proposta de la representació sindical, de supressió de l’apartat d) de 
l’article només quan l’agent que demana la segona activitat voluntàriament ho 
accepti, no pot acceptar-se per quant genera la inseguretat jurídica conseqüència de 
l’aplicabilitat de la norma en funció de la voluntat de la persona a la que se li ha 
d’aplicar, per tant la disjuntiva està en mantenir o eliminar l’indicat apartat d) de 
l’article 143, considerant que els arguments que fonamenten la proposta inicialment 
aprovada són suficients, per quant: es recull la voluntat de no incentivar les 
peticions de passi a la situació de segona activitat fora del cos de la Policia local, 
donada la manca de llocs de treball a la plantilla de personal al servei de la 
Corporació que previsiblement puguin ser ocupats per membres de la policia local 
en segona activitat; i permet establir una discriminació positiva respecte les 
retribucions dels membres del cos de la Policia local que desenvolupen la seva 
normal activitat. 

CINQUÈ. Aprovar definitivament la modificació del Reglament de la policia local 
d’Amposta següent: 
1. L’article 141 restarà amb la redacció següent: 
“El funcionaris que es trobin en segona activitat dins la Policia Local percebran: 
a) Les retribucions bàsiques corresponents a la seva categoria en el moment del pas a 
la segona activitat, incloses les que corresponguin a triennis, que continuaran 
perfeccionant-se en la dita situació. 
b) Les retribucions complementàries corresponents al seu grau personal consolidat i al 
complement específic corresponent al nou lloc de treball assignat.” 
2. L’article 143 restarà amb la redacció següent: 
“Durant la permanència en segona activitat en altres llocs de treball de la mateixa 



corporació, excepte en els casos contemplats a l’article 133, el funcionari percebrà: 
a) Les retribucions bàsiques corresponents a la seva categoria en el moment del pas a 
la segona activitat, incloses les que corresponguin a triennis, que continuaran 
perfeccionant-se en la dita situació. 
b) El complement de destinació corresponent al seu grau personal consolidat. 
c) El complement específic corresponent al nou lloc de treball assignat.” 
SISÈ. Ordenar la publicació del text íntegre de la modificació del Reglament aprovada 
en el Butlletí oficial de la Província i anunci en el Diari Oficial de la Generalitat fent 
referència a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la seva 
entrada en vigor. 
SETÈ. Ordenar que es traslladi el present acord a la Secció sindical de CCOO de 
l’Ajuntament d’Amposta i als representants sindicals del personal funcionari al servei 
de l’Ajuntament d’Amposta. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM ha votat en contra per 
quant els representants dels sindicats pensen interposar un recurs per la manca de 
negociació de la proposta de modificació, recurs del qual creuen tindrà possibilitats de 
ser apreciat pel jutjat i davant aquesta possibilitat certa creuen que no s’ha d’aprovar 
una normativa. El Sr. Alcalde respon que si s’han mantingut negociacions sobre la 
proposta amb el comitè d’empresa, concretant el Regidor delegat de personal, Sr. 
Antoni Obalat que sobre aquesta qüestió s’han mantingut 3 reunions amb els 
representants del personal funcionari, on s’han fixat les posicions de les dues parts, fins 
i tot per escrit i també s’ha reunit la Comissió mixta paritària prevista en el pacte de 
condicions de treball del personal funcionari. El Sr. Antoni Espanya replica que els 
sindicats pensen interposar recurs contenciós i per aquesta via creuen que l’acord que 
s’adopta serà nul de ple dret, per tant serà responsabilitat de l’equip de govern la 
d’assumir-ho. El Sr. Alcalde demana que pel Secretari si aquest possible defecte de 
negociació s’ha subsanat, respon aquest que durant el termini d’exposició pública 
posterior a l’aprovació inicial de la modificació s’ha procedit i així hi ha constància a 
l’expedient a la negociació amb els representants del personal on estan els 2 sindicats 
amb representació a la Policia local amb el qual considera subsanada la possible 
mancança de negociació. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta s’ha abstingut per 
quant van preguntar si s’havia consensuat la proposta amb el personal i el Regidor 
delegat de personal va respondre afirmativament i sembla que no va existir aquest 
acord. El Regidor Sr. Antoni Obalat diu que la seva resposta va ser que s’havia 
comentat, no consensuat la proposta, que es manté la formulada per l’equip de govern 
en no haver hagut acord en les converses mantingudes amb els representants sindicals. 
 
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT D’ÚS DELS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ MUNICIPALS D’AMPOSTA. 
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. 
Atès que durant el termini d’exposició pública de l’Ordenança esmentada han estat 
presentades les següents al·legacions:  
1. Grup municipal del PSC – PM, registre d’entrada número 14042 del dia 6 de 
setembre de 2013, en la qual es demana: 

1. Modificar l’article 1.1, incloent com mitjans de comunicació de titularitat 
municipal la web municipal i la pàgina oficial del Facebook i de Twitter de 
l’Ajuntament d’Amposta. 

2. Modificar l’article 2, incorporant un nou apartat amb la redacció següent: “Les 
informacions que apareguin en els mitjans municipals d’informació hauran de 
basar-se en el respecte mutu. No és publicarà o permetrà l’accés quan es 
vulnerin aquests principis i es malmeti l’honor d’alguna persona o entitat.” 

3. Modificar l’article 3, incorporant un nou apartat 10 amb la redacció següent: 
“Existirà un arxiu d’audio de tots els debats polítics i els espais polítics mensuals 
de tots els partits, accessible des de la web de Ràdio Amposta i la web 
municipal.” 

4. Modificar l’article 7.1 que restaria amb al redacció següent: “L’incompliment de 
les normes contingudes en el present Reglament podrà comportar la prohibició 
de l’ús dels mitjans de comunicació municipals o de la sala de premsa, 
prohibició que podrà ser de caràcter temporal, fins un màxim de 6 mesos, o 
permanent fins el final del mandat corporatiu- 

5. Suprimir l’apartat 4 de l’article 5, donada la contradicció que suposa limitar l’ús 
de la sala de premsa un cop a la setmana per cada grup, ates que en temes 
d’actualitat el lògic i normal és que tots els grups vulguin donar tots el seu punt 
de vista en el mateix moment. 

6. Incorporar un nou article que reguli l’ús de de la web, el facebook i el twitter 
municipal. En aquest nou article s’hauria d’incloure un espai on es sigui 
accessible l’enregistrament en vídeo dels Plens municipals. 

2. Grup municipal d’Esquerra d’Amposta, registre d’entrada número 14338 del dia 13 
de setembre de 2013, en la qual es demana: 

1. Creació d’un consell d’administració plural, amb presència de tots els partits que 
obtinguin representació a les eleccions municipal, incloent-hi una referència a 
aquest òrgan col·legiat de nova creació en el preàmbul del Reglament. 

2. Incorporar un nou apartat que fixi els continguts de la web corporativa, que 
inclogui la següent informació: 
a) Les dades bàsiques sobre l’alcalde, els representants polítics que formen 

part del Govern i els representants que formen part de l’oposició. 
b) La composició dels òrgans de govern, el calendari de treball d’aquests 

òrgans i les seves competències. 
c) El Pla de govern o el Pla d’actuació municipal i altres plans municipals, 

com ara el Pla d’ordenació urbanística. 
d) El pressupost municipal. 
e) Les retribucions dels càrrecs electes, la relació de llocs de treball i les 

retribucions segons les categories. 
f) Les ordenances municipals. 
g) Les notícies que parlen de les actuacions dels membres del govern, així com 



les valoracions dels partits de l’oposició. 
h) Les contractacions i les concessions signades per la corporació amb 

empreses, entitats o persones particulars. 
i) L’agenda d’activitats municipals i ciutadanes i el directori d’entitats del 

municipi. 
3. Creació d’una guia d’usos i estil de les xarxes socials de l’Ajuntament. 
4. Modificar l’article 3.3, que restaria amb la redacció següent: “Els grups 

municipals, amb representació a l’Ajuntament d’Amposta tenen total accés a la 
ràdio per informar sobre allò que creguin convenient en relació amb l’actualitat 
política local. L’emissió dels continguts es farà mitjançant programes amb 
audiència similar.” 

5. Modificar l’article 3.6, que restaria amb la redacció següent: “Els portaveus dels 
grups municipals de l’oposició seran entrevistats un cop a l’any per fer balanç 
polític dels 360 dies i, a l’inici del mandat corporatiu, un cop hagin transcorregut 
els primers 100 dies.” 

6. Modificar l’article 4.1, apartat 2, segon paràgraf que restaria amb la redacció 
següent: “El consell de redacció vetllarà perquè aquests continguts no siguin 
discriminatoris ni ofensiu i pel compliment de la normativa sobre el català.” 

7. Modificar l’article 5.3, que restaria amb la redacció següent: “Els grups polítics 
amb representació al Ple de l’Ajuntament i les entitats municipals podran fer ús 
de la instal·lació.” 

8. Suprimir l’apartat 4 de l’article 5. 
9. No es deuen censurar els temes que es puguin tractar pels partits polítics a la sala 

de premsa. 
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. 
Vista la proposta formulada per la Comissió informativa municipal de comerç i mitjans 
de comunicació, el Ple de la Corporació, per majoria absoluta, amb el vot favorable dels 
11 membres del Grup de CiU, l’abstenció dels 3 membres del Grup de PSC - PM i el 
del membre del Grup de PXC i el vot en contra dels 6 membres del Grup d’Esquerra 
d’Amposta, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar en part les al·legacions presentades pel Grup municipal del PSC – 
PM següents: 

1. Modificar l’article 2, incorporant un nou apartat amb la redacció següent: “Les 
informacions que apareguin en els mitjans municipals d’informació hauran de 
basar-se en el respecte mutu. No és publicarà o permetrà l’accés quan es 
vulnerin aquests principis i es malmeti l’honor d’alguna persona o entitat.” 

2. Modificar l’article 3, incorporant un nou apartat 10 amb la redacció següent: 
“Existirà un arxiu d’audio de tots els debats polítics i els espais polítics mensuals 
de tots els partits, accessible des de la web de Ràdio Amposta i la web 
municipal.” 

3. Modificar l’article 7.1 que restaria amb al redacció següent: “L’incompliment de 
les normes contingudes en el present Reglament podrà comportar la prohibició 
de l’ús dels mitjans de comunicació municipals o de la sala de premsa, 



prohibició que podrà ser de caràcter temporal, fins un màxim de 6 mesos, o 
permanent fins el final del mandat corporatiu”. 

4. L’al·legació referida a la supressió de l’apartat 4 de l’article 5 no s’estima, si bé, 
es considera que es dona compliment al sentit de l’al·legació amb l’acceptació 
de la formulada sobre el mateix pel Grup d’Esquerra d’Amposta, en el sentit de 
modificar la redacció de l’apartat 4 de l’article 5, que restarà amb la redacció 
següent: “Es recomana que, donat el nombre de grups municipals, cada grup 
convoqui els mitjans en setmanes diferents llevat que l’actualitat i repercussió 
dels temes a tractar ho exigeixi.” 

5. La inclusió d’un espai on es sigui accessible l’enregistrament en vídeo dels 
Plens municipals, no ha de ser objecte de regulació si be es té en compte per la 
seva futura implantació. 

SEGON. Desestimar en part les al·legacions presentades pel Grup municipal del PSC – 
PM següents:  

1. Modificació de l’article 1.1, incloent com mitjans de comunicació de titularitat 
municipal la web municipal i la pàgina oficial del Facebook i de Twitter de 
l’Ajuntament d’Amposta, per quant es considera les xarxes socials no tenen la 
condició de mitjà de comunicació municipal.  

2. Incorporació d’un nou article que reguli l’ús de la web, el facebook i el twitter 
municipal, com a conseqüència de la desestimació de l’al·legació anterior. 

TERCER. Acceptar en part les al·legacions presentades pel Grup municipal d’Esquerra 
d’Amposta següents: 

1. Modificar l’article 3.3, que restaria amb la redacció següent: “Els grups 
municipals, amb representació a l’Ajuntament d’Amposta tenen total accés a la 
ràdio, respectant la programació establerta, per informar sobre allò que creguin 
convenient en relació amb l’actualitat política local. L’emissió dels continguts es 
farà mitjançant programes amb audiència similar.” 

2. Modificar l’article 3.6, que restaria amb la redacció següent: “Els portaveus dels 
grups municipals de l’oposició seran entrevistats un cop a l’any per fer balanç 
polític dels 365 dies i, a l’inici del mandat corporatiu, un cop hagin transcorregut 
els primers 100 dies.” 

3. Modificar l’article 5.3, que restaria amb la redacció següent: “Els grups polítics 
amb representació al Ple de l’Ajuntament i les entitats municipals podran fer ús 
de la instal·lació, prèvia autorització de la Junta de Govern Local” 

4. Modificar la redacció de l’apartat 4 de l’article 5, que restarà amb la redacció 
següent: “Es recomana que, donat el nombre de grups municipals, cada grup 
convoqui els mitjans en setmanes diferents llevat que l’actualitat i repercussió 
dels temes a tractar ho exigeixi.” 

QUART. Desestimar en part les al·legacions presentades pel Grup municipal d’Esquerra 
d’Amposta següents: 

1. Creació d’un consell d’administració plural, amb presència de tots els partits que 
obtinguin representació a les eleccions municipal, incloent-hi una referència a 
aquest òrgan col·legiat de nova creació en el preàmbul del Reglament. 

2. Incorporar un nou apartat que fixi els continguts de la web corporativa, donat 
que la normativa sobre administració electrònica i l’Ordenança reguladora de 
l’administració electrònica de l’Ajuntament d’Amposta ja incorpora aquesta 



regulació. 
3. Creació d’una guia d’usos i estil de les xarxes socials de l’Ajuntament, per quant 

es considera que les xarxes socials no tenen la condició de mitjà de comunicació 
municipal, si be aquesta guia s’inclourà en el Manual bàsic d’aplicació gràfica 
de l’Ajuntament d’Amposta. 

4. Modificar l’article 4.1, apartat 2, segon paràgraf que restaria amb la redacció 
següent: “El consell de redacció vetllarà perquè aquests continguts no siguin 
discriminatoris ni ofensiu i pel compliment de la normativa sobre el català.” 

5. No es deuen censurar els temes que es puguin tractar pels partits polítics a la sala 
de premsa. 

CINQUÈ. Aprovar definitivament el Reglament d’ús dels mitjans de comunicació 
municipals d’Amposta, amb la incorporació de les modificacions derivades de les 
al·legacions acceptades. 
SISÈ. Ordenar la publicació del text íntegre de l’Ordenança aprovada en el Butlletí 
oficial de la Província i anunci en el Diari Oficial de la Generalitat fent referència a la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la seva entrada en vigor. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM s’ha abstingut en la 
votació, en haver-se acceptat 4 de les 6 al·legacions presentades pel Grup. Valoren 
positivament disposar d’un reglament després de més de 30 anys d’ajuntaments 
democràtics que permeti tenir clara la relació dels Grups municipals amb el mitjans de 
comunicació locals i lamenten que no s’hagi incorporat al mateix reglament la regulació 
de la relació dels mitjans de comunicació municipals amb les entitats ciutadanes. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta ha votat en contra 
per quant només s’han acceptat 4 de les 9 propostes formulades, creuen que després de 
2 anys i mig que s’està sobre aquest assumpte es podria haver fet millor; pregunta si 
s’inclourà referència a alguns aspectes que es va dir no corresponien al reglament 
aprovat però que es va dir es tindrien en compte. El seu vot en contra, radica 
fonamentalment en la negativa a constituir un Consell d’administració dels mitjans de 
comunicació on estiguin representats tots els Grups municipals, que el seu Grup, 
d’acord amb el que diu el Col·legi de periodistes, ha demanat es creï per poder debatre 
el contingut dels mitjans de comunicació locals (Revista i Ràdio), sense que els valgui 
la existència de la Comissió informativa, puix en el seu si no es debaten aquestos 
continguts, mentre que si existeix un consell de redacció en el qual hi ha representats 
polítics i càrrecs de confiança de l’equip de govern. El Sr. Alcalde respon que ell mateix 
com a director del consell de redacció no assisteix mai a les seves sessions, per quant 
consideren que és un òrgan merament tècnic, en qualsevol cas les qüestions que vulguin 
plantejar els Grups municipals ho poden fer a la Comissió informativa. La Regidora Sra. 
Rosa Petegaz intervé per assenyalar que des de que té la responsabilitat de l’àrea de 
mitjans de comunicació no s’ha rebut cap queixa d’entitats sobre aquesta matèria i que 
els espais dels Grups municipals als mitjans de comunicació es respecten absolutament, 
aconseguint uns mitjans amb contingut social i sense cap limitació respecte el que es 
presenta. 
 
REVOCACIÓ DE DRET DE SUPERFÍCIE CONSTITUÏT SOBRE FINCA DE 
PROPIETAT MUNICIPAL. 



Atenent que mitjançant acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió duta a terme el 
dia 4 de maig de 2007 va aprovar-se la cessió gratuïta en favor del Servei Català de la 
Salut d’una finca de propietat municipal situada al Passeig dels Xiprers amb la finalitat de 
procedir a la construcció d’un Centre d’atenció primària. 
Atenent que en data 23 de juny de 2007, la Directora de l’Àrea de Patrimoni i Inversions 
del Servei Català de la Salut,  en relació amb els terrenys objecte de la cessió a que fa 
referència l’acord abans esmentat, manifestà la conformitat en la constitució d’un dret 
de superfície en favor del Consorci d’Inversions Públiques per tal que aquest procedeixi 
a la construcció d’un Centre d’atenció primària, sense que allò suposi cap mena de 
perjudici per tal que amb posterioritat el Servei Català de la Salut pugui realitzar 
l’acceptació de la cessió de la finca amb el dret de superfície constituït sobre la mateixa. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 27 de setembre de 
2010, va aprovar la constitució d’un dret de superfície en favor del Consorci d’Inversions 
Públiques sobre la finca de propietat municipal següent: "Urbana: parcel·la de terreny de 
forma trapezoïdal destinada a sistema general d'equipaments comunitaris, situada al 
Passeig dels Xiprers on té assignat el número 33, amb una superfície de 2.569 metres 
quadrats. Confronta: front: Passeig dels Xiprers; dreta entrant, parcel·la número 3 que es 
descriurà a continuació que restarà propietat de l'Ajuntament d'Amposta; esquerra 
entrant, parcel·la número 1 destinada a sistema general d'espais lliures abans descrita 
propietat de l'Ajuntament d'Amposta; i fons, carrer Sebastià Juan Arbó", inscrita al 
Registre de la Propietat d'Amposta-1 al volum 3895, foli 166, finca número 46606. 
Atenent que el Consorci d’Inversions Públiques havia de construir un Centre d’atenció 
primària a la finca sobre la que se li havia atorgat un dret de superfície, establint-se com a 
una de les condicions del dret de superfície constituït que les obres de construcció del 
Centre s’iniciarien en un termini màxim d’1 any a partir de la constitució del dret de 
superfície. 
Atenent que a data d’avui encara no s’ha formalitzat l’escriptura pública per la constitució 
del dret de superfície en favor del consorci d’Inversions Públiques i no s’han iniciat les 
obres de construcció del Centre. 
Atenent que en data 18 de novembre de 2013, la Directora de l’Àrea de Patrimoni, 
Inversions i Recursos Humans del Servei Català de la Salut, comunica que amb motiu 
d’haver-se replantejat la formula de finançament de la construcció del nou CAP 
Amposta, preveient que sigui portada a terme directament pel Servei Català de la Salut, 
d’acord amb el projecte tramès, per la qual cosa demana que es procedeixi a la 
revocació del dret de superfície constituït en favor del Consorci d’Inversions Públiques 
per tal que el Servei Català de la Salut pugui tramitar l’acceptació del ple domini del 
solar. 
Pel que ha estat exposat el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 
membres dle Grup de CiU i el del membre del grup de PxC i l’abstenció dels 6 membres 
del Grup d’Esquerra d’Amposta i dels 3 membres del Grup del PSC – PM, acorda: 
PRIMER. Revocar en dret de superfície constituït per la construcció d’un Centre d’atenció 
primària en favor del Consorci d’Inversions Públiques sobre la finca de propietat 
municipal següent: "Urbana: parcel·la de terreny de forma trapezoïdal destinada a 
sistema general d'equipaments comunitaris, situada al Passeig dels Xiprers on té 
assignat el número 33, amb una superfície de 2.569 metres quadrats. Confronta: front: 
Passeig dels Xiprers; dreta entrant, parcel·la número 3 que es descriurà a continuació 



que restarà propietat de l'Ajuntament d'Amposta; esquerra entrant, parcel·la número 1 
destinada a sistema general d'espais lliures abans descrita propietat de l'Ajuntament 
d'Amposta; i fons, carrer Sebastià Juan Arbó", inscrita al Registre de la Propietat 
d'Amposta-1 al volum 3895, foli 166, finca número 46606., pels motius següents: 
• No s’ha atorgat l’escriptura publica de constitució del dret de superfície. En favor del 

Consorci d’Inversions Públiques,. 
• No s’ha donat compliment a la condició d’inici de les obres en el termini d’un any 

comptat a partir de la constitució del dret de superfície. 
SEGON. Notificar el present acord al Consorci d’Inversions Públiques per tal que en el 
termini de quinze dies, comptats  a partir del següent al de la recepció de la notificació del 
present acord, puguin al·legar i presentar els documents que tinguin per oportuns en 
defensa dels seus interessos, adventint-li que de no fer-ho la revocació del dret de 
superfície serà definitiva. 
TERCER. Donar trasllat del present acord al Servei Català de la Salut. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Antoni Espanya manifesta que el Grup del PSC – PM s’ha abstingut en 
la votació, per quant sense dubtar de la bona voluntat del Servei Català de la Salut sobre 
la construcció del CAP en la situació econòmica actual ho creuen difícil i que tota 
aquesta actuació només quedi en una declaració d’intencions en un any preelectoral. El 
Sr. Alcalde respon que no és un any preelectoral; però, que de totes formes des de 
l’equip de govern l’assumpte ha estat tractat de forma absolutament asèptica sense 
donar-li cap publicitat, ja que l’equip de govern treballa per aconseguir la construcció 
del nou CAP i fins que es confirmi no es donarà publicitat. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs recorda que el Consorci d’inversions públiques va licitar i 
adjudicar el contracte per l’execució de les obres i pregunta com resta aquest contracte, 
el Sr. Alcalde respon que aquesta és una qüestió que afecta al Consorci; però, que el 
plec de clàusules del contracte preveia que si l’adjudicatari no iniciava l’obra en un 
termini concret (que ja ha transcorregut), el contracte restava resolt de forma 
automàtica. 
 
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 
NÚMERO 12, REGULADORA DE LA TAXA PER L'OBERTURA 
D'ESTABLIMENTS. 
Atès el que disposen els articles 15 a19 del RDL 2/2004 pel que s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals sobre el procediment per a l'aprovació i 
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
Vistos els informes de Intervenció i el dictamen de la Comissió d'hisenda, el Ple de 
l'Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de CiU, dels 
3 membres del Grup del PSC – PM i el del membre del Grup de PxC i l’abstenció dels 6 
membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, adopta els següents acords:  
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’article 7.2 de l’Ordenança fiscal 
número 12, reguladora de la Taxa per obertura d’establiments que restarà amb la 
redacció següent: 
“La Junta de Govern Local, prèvia valoració del compliment de les condicions 
necessàries per a la concessió de la bonificació, adoptarà el corresponent acord, del 
qual se’n donarà trasllat a l’Oficina de gestió tributària per a la seva aplicació. A la 



Comissió informativa municipal d’hisenda es donarà compte de les bonificacions 
atorgades per la Junta de Govern Local”. 
SEGON. Aprovar provisionalment la modificació de les tarifes de l’aigua. 
TERCER. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe, 
en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004 podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acord adoptats restaran definitivament 
aprovats. 
QUART. Publicar en el Butlletí oficial de la província els acords definitius que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les 
Ordenances modificades. Aquesta publicació podrà contenir el text complet de les 
Ordenances o limitar-se a la publicació dels elements essencials de determinació necessària 
per l’Ajuntament. 
 CINQUÈ. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de 
modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin 
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2.) del Decret 94/1995, 
de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de 
Governació i d’Economia i Finances. 
 
APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚMERO 18 MODIFICACIÓ 
PRESSUPOST PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS. 
Des de l'aprovació del pressupost de l’exercici 2013 el passat 21 de desembre de 2012, ha 
sorgit la necessitat de realitzar les següents despeses que no poden demorar-se fins el 
pròxim exercici, per a les quals no existeix crèdit, o el pressupostat resulta insuficient. 
Aplicacions a suplementar i crèdits extraordinaris   
110.332.15000 Incentiu productivitat Biblioteca 120,00 
753.932.15100 Gratificacions OGT 11.313,00 
110.332.22100 Energia elèctrica biblioteca 10.000,00 
126.333.22700 Energia elèctrica arxiu comarcal 5.000,00 
313.342.22100 Energia elèctrica centre tecnificació 29.831,90 
910.155.21000 Conservació vies públiques 6.000,00 
021.943.44900 GURSAM: Aportació 53.568,10 
012.151.60908 Adequació carrer Foso 21.780,00 
012.151.60900 Despeses generals urbanització 8.000,00 
308.342.63300 Legalització sales de calderes pavelló, futbol i piscina 9.200,00 
750.011.91300 Amortització préstecs ll/t fora s. públic 467.068,88 
Total aplicacions a suplementar 621.881,88 
Atès que al capítol 1 i 2, així com al capítol 6 de despeses existeixen crèdits suficients per 
finançar dites despeses, en concret, es proposa el canvi de finalitat d’una operació de 
préstec, atès que les inversions a que fa referència ja han estat finalitzades i rebudes de 
conformitat per l’Ajuntament.  
Baixa aplicacions   



601.132.15000 Incentiu productivitat Policia 11.433,00 
201.321.21200 Conservació edifici Miquel Granell 3.000,00 
209.324.22610 Activitats educatives diverses 3.000,00 
752.929.27000 Fons contingència 63.400,00 
750.011.31000 Interessos operacions financeres a llarg termini 35.000,00 
304.342.60900 Tancament i pavimentació Pistes futbol sala 41.746,57 
012.151.60902 Resta urbanització Oriola IX fase 8.464,70 
012.151.60903 Urbanització carrers Miquel Granell i Cervantes 67.062,19 
012.151.60914 Parc de Xiribecs Il·luminació i graderies 120.661,15 
012.151.60916 Peatonalització c/ Sant Roc, Sant Isidre i Conca 440,30 
012.151.60919 Urbanització antiga N-340 16.080,98 
012.151.60920 Resta urbanització Polígon Oriola VIII fase 15.912,02 
012.151.60921 Urbanització Parc de Xiribecs 597,50 
012.151.60923 Urbanització Val de Zafan 19.670,24 
320.339.62200 Casal de la Música 27.076,46 
550.924.62200 Local Entitats 16.634,47 
601.130.62200 Resta obres local Policia local 70,22 
909.171.62200 Parc de Xiribecs Bar 2.234,56 
304.342.62201 Pista Exterior A3 154,26 
021.922.62300 Equip megafonia Saló de Plens 44,00 
304.342.62300 Caldera Camp esports 2.918,77 
312.342.62300 Climatització Sala esgrima 4.115,00 
911.160.62300 Equipament edifici Brigada obres i serveis 39,32 
490.334.62500 Equipament edifici El Casal 18,00 
701.920.64100 Plan Avanza 32.720,66 
706.920.64100 Aplicacions SIG i altres programes específics 3.881,53 
205.323.62201 Segona fase Escola d'Art 9.229,95 
770.332.60900 Urbanització Arxiu Comarcal 25.013,80 
012.151.60912 Rehabilitació àrees jocs infantils 14.309,33 
012.151.60924 Col·locació reixes i embornals 17.422,05 
420.241.62200 Adequació edifici antic escorxador 1.642,91 
120.333.62300 Climatització Museu Montsiá 28.107,94 
012.151.60904 Nova fase carril bici 29.780,00 
Total baixes   621.881,88 
 

Préstecs     
Número préstec Import Formalització 
Santander 2010                                       2.500.000,00 €  30/12/2010 
Inicis 2010 Santander                                          1.696.560,43 €  25/02/2010 
En resum, i d'acord amb el que determina la legislació vigent, el Ple de l'Ajuntament, 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. Aprovar l'expedient número 18 de modificació del pressupost de 2013 amb les 
variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament es relacionen: 
Modificació crèdit número 18 suplements de crèdit i crèdits extraordinaris 



Suplement de crèdit 590.901,88 
Capítol 1 Despeses personal 11.433,00 
Capítol 2 Despeses en béns corrents i serveis 50.831,90 
Capítol 4 Transferències corrents i subvencions 53.568,10 
Capítol 6: Inversions reals 8.000,00 
Capítol  9 Passius financers 467.068,88 
Crèdit extraordinari 30.980,00 
Capítol  6: Inversions reals 30.980,00 
Finançament 621.881,88 
Cap.1 Despeses personal 11.433,00 
Capítol 2: Despeses bens corrents i serv. 69.400,00 
Capítol 3 Despeses financeres 35.000,00 
Capítol 6: Inversions reals 506.048,88 
SEGON. Modificar l’annex de inversions del Pressupost Municipal per a l’exercici 2013, 
incloent aquests projectes nous, finançats en els canvis de finalitat des préstec detallat 
anteriorment. 
TERCER. Exposar al públic la modificació aprovada durant el termini de 15 dies hàbils, 
tant als taulers d'anuncis com al Butlletí Oficial de la Província, als efectes que els 
interessats puguin presentar les reclamacions que creguin adients. 
QUART. Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el termini 
d'exposició al públic no es presentin reclamacions. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. German Ciscar explica que ha votat en contra de la proposta de 
modificació per quant es suplementa per incrementar el complement de productivitat del 
personal de l’Oficina de gestió tributària per retribuir les tasques que realitzava un 
administratiu difunt, està d’acord en que s’abonin aquestes tasques al personal; però, 
creu que el Cap de l’OGT que ja té fixat un complement de productivitat per aquest 
concepte no ha de rebre una doble compensació econòmica per una única tasca. Respon 
el Sr. Alcalde que l’increment és per a tot el personal de l’Oficina, a la qual cosa el Sr. 
Ciscar replica dient que ja ha dit que creu correcte que es paguin aquestes funcions; 
però, considera immoral, i ja preguntarà si il·legal, que s’aboni retribució doblada pel 
mateix concepte. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que ha de felicitar-se al Departament d’Intervenció 
pel treball realitzat que permet amortitzar préstecs. 
 
APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE PRESCRIPCIÓ D'OBLIGACIONS. 
Vist el informe de la Tresorera accidental, de data 18 de novembre de 2013, en el qual 
s’identifiquen les ordres de pagament que es troben pendent de pagament, amb una 
antiguitat superior a quatre anys des de la data de registre de la fase d’ordenació del 
pagament. 

Factures anys 2005 - 2009 

ANY 
NÚM. 

OPERACIÓ  TERCER CONCEPTE IMPORT 

2005 200500003272 Edgardo Mazza 
Indemnització lesions  accident 
imbornal 222,03 € 

2006 200600016752 Company Teodoro, Jordi 
Repartiment cartells Dia Mundial 
sense tabac 15,00 € 



 200600019224 
Hernandez Ferreruela, 
Eduardo 

Subvenció ajut pagament 
llicència obres 91,20 € 

 200600021238 Cortes Garcia, Jonatan 
Gratificació treballs Oficina 
turisme 300,00 € 

 200600036535 Grupac, S.L 
Subministrament material ferreria 
servei brigada 9,26 € 

 200600036536 
Gestora Runes 
Construcció, SA 

Control runes dipòsit mpal. 01-
04-2006 al 30-04-2006 161,98 € 

 200600036537 Grupac, SL 
Subministrament material ferreria 
servei brigada 21,03 € 

 200600036538 Grupac, SL 
Subministrament material 
comissió bous Festes 60,53 € 

 200600036539 
Gestora Runes 
Construcció, SA 

Control runes dipòsit mpal. 01-
09-2006 al 30-09-2006 61,49 € 

 200600036540 
Centre Jardineria Raül 
Llaó Roda 

Compra plantes naturals servei 
parcs i jardins 91,80 € 

 200600036542 Grupac, SL 
Subministrament material ferreria 
servei brigada 13,17 € 

 200600036544 Grupac, SL 
Subministrament material recinte 
firal 127,87 € 

2007 200700007418 Valmas Montsià, SL 
Ajut realització obres 
rehabilitació casc antic 174,76 € 

 200700034830 
Gestora Runes 
Construcció, SA 

Control runes dipòsit mpal. 01-
01-2007 al 31-01-2007 2.759,12 € 

 200700034832 
Gestora Runes 
Construcció, SA 

Control runes dipòsit mpal. 01-
02-2007 al 28-02-2007 1.658,02 € 

 200700034835 
Vidres i persianes Bessó, 
SL 

Canviar vidre col·legi Agustí 
Barberà 165,47 € 

 200700035113 Grupac, SL 
Subministrament material plaça 
bous Festes 38,42 € 

2008 200800003006 
Associació Veïns de la 
Vila Ajut participació rua Carnestoltes 360,00 € 

 200800007434 
Sancho Bertomeu, 
Noelia 

Bonificació 95% rebut llicència 
obres 458,46 € 

2009 200900005862 
Associació Veïns 
Acollidora Ajut participació rua Carnestoltes 300,00 € 

 200900006135 
Associació socio - 
cultural Tarambana 

Subvenció difusió cicle 
documentals 200,00 € 

 200900023961 Celma Reverté, Celia 
Premi participació andròmines 
Festes Majors 50,00 € 

 200900028476 
Fernandez Carrera, 
Albert 

Indemnització danys causats al 
seu vehicle 116,00 € 

TOTAL   7.455,61 € 
Vist el informe favorable de la Intervenció municipal, de data 18 de novembre de 2013. 
Atenent que, tal i com es determina a l’informe de Intervenció, la competència per 
l’aprovació del present expedient correspon al Ple de la Corporació. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de 
CiU, dels 3 membres del Grup del PSC – PM i el del membre del Grup de PxC i 
l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar  inicialment l’expedient col·lectiu per declarar la prescripció de les 
ordres de pagament que es relacionen, d’acord amb allò establert a l’article 25 de la Llei 
General Pressupostària. 
SEGON. Exposar al públic la modificació aprovada durant el termini de 15 dies hàbils, 



tant als taulers d'anuncis com al Butlletí Oficial de la Província, als efectes que els 
interessats puguin presentar les al·legacions que creguin adients. 
TERCER. Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el termini 
d'exposició al públic no es formulen al·legacions. 
QUART. Que per part de la Intervenció municipal, es procedeixi a donar de baixa en els 
comptes comptables les obligacions anul·lades.  
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. German Ciscar manifesta la felicitació al Departament d’Intervenció per 
la reducció en els terminis de pagament. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs pregunta si en el termini d’al·legacions es farà una 
comunicació individualitzada a les entitats que tenen crèdits pendents de pagament o 
simplement es limitarà a realitzar-se l’anunci al Butlletí oficial de la província. El Sr. 
Alcalde respon que aquesta comunicació individualitzada no és preceptiva, suposant 
que dintre dels terminis per al pagament ja es va demanar la presentació de les 
justificacions per poder efectuar el pagament sense que allò s’hagués efectuat. La Sra. 
Interventora indica que en haver-se d’apreciar d’ofici el termini de prescripció la única 
al·legació possible seria la que incorporés documents acreditatius de la paralització del 
termini de prescripció que no s’haguessin tingut en compte. 
 
APROVACIÓ DEL PLA DE SUPORT A LES FAMÍLIES – ANY 2013. 
Vist l’expedient relatiu als ajuts als perceptors de rendes baixes per a l’exercici 2012, que 
inclou l’informe de l’Oficina de gestió tributària relatiu al repartiment de l’import total, el 
qual ascendeix a 94.741,50 €. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar el repartiment de 94.416,00 € en concepte de Pla de suport a la família 
segons el següent detall: 
Número total d’instàncies tractades: 830 
Import total a repartir: 94.741,50 €. 
Detall del resultat: 
Instàncies acceptades: 713. 
  Sol·licitants Ajut total 
Primer tram 141,75 € 533 75.552,75 € 
Segon tram 115,50 € 119 13.744,50 € 
Tercer tram 89,25 € 61 5.444,25 € 
Instàncies denegades: 117. 
1. Viuen amb els fills i no tenen casa 2 
5. No té IBI ni Taxa recollida d’escombraries 17 
6. Renda alta 75 
7. No està al corrent del pagament dels tributs 12 
8. Percep rendiments del treball 1 
9. No està empadronat al domicili ajut 10 
SEGON. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que es deriven amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 519.232.48902. 
 
AUTORITZACIÓ PER LA DISSOLUCIÓ DE LA SOCIETAT ANÒNIMA 
MUNICIPAL GURSAM. 



Vist l’acord adoptat pel Consell d’administració de la Societat anònima municipal de 
gestió urbanística (GURSAM) sobre la liquidació de la mateixa. 
Atenent que l’Ajuntament és titular del 100 per 100 del capital social de la Societat 
esmentat i sense perjudici dels acords que s’hagin d’adoptar pel Ple de la Corporació 
constituït com a Junta General de la Societat. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de 
CiU, dels 3 membres del Grup del PSC – PM i el del membre del Grup de PxC i 
l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, adopta els següents acords: 
PRIMER. Autoritzar la dissolució i liquidació de la Societat anònima municipal 
GURSAM. 
SEGON. Com a conseqüència de la liquidació de la societat, i essent l'Ajuntament l'únic 
soci de la mateixa, una volta adoptat l'acord de liquidació, la Corporació haurà de 
subrogar-se en tots els bens i drets, així com en totes les obligacions de la Societat.  
TERCER. L'Ajuntament, com a soci únic de la societat, i als efectes que aquesta pugui 
realitzar les operacions pròpies de dissolució, aportarà un fons per import de 53.569,00 
€., per fer-hi front a les obligacions que hi consten com a annex. La Societat GURSAM, 
haurà de presentar a aquest Ajuntament justificant del pagament de dites obligacions a 
data màxima 31 de desembre  de 2013. No obstant això, i respecte la liquidació del les 
obligacions amb la seguretat social del mes de desembre, aquest haurà de justificar-se 
en el termini màxim de 10 dies des de la seva realització. L’aportació d’aquest fons 
estarà supeditat a l'aprovació definitiva de l'expedient número 18 de modificació del 
pressupost municipal, que es porta  aprovació en aquesta mateixa sessió. 
QUART. A partir del dia 1 de gener de 2014, l'Ajuntament donada la situació de 
dissolució de GURSAM assumirà el pagament de les despeses que se'n derivin fins la 
seva liquidació definitiva. 
CINQUÈ. Exposar al públic aquest acord durant un termini de 20 dies als efectes de 
presentació de reclamacions, mitjançant inserció del corresponent anunci en el Butlletí 
oficial de la Província. 
 
DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ ENVIADA AL MINISTERI D'HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, RELATIVA A L'EXECUCIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013, EN COMPLIMENT 
D'ALLÒ ESTABLERT A 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. 
Seguidament es dona compte de l’informe d’Intervenció relatiu al compliment de les 
obligacions trimestrals de subministrament de informació de la Llei orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, desenvolupada per 
l’Ordre HAP/2105/2012, 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 Ordre, 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 tercer trimestre de 2013, en 
temps i forma, el darrer 31 d’octubre 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 

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 30/09/2013, 
les previsions realitzades per a l’elaboració del marc pressupostari 2013-2016 i 
analitzant l’evolució tendencial dels darrers anys. Concretament, pel que respecta a les 
obligacions reconegudes netes, respecte el capítol I s’ha previst que el total 
d’obligacions reconegudes serà aproximadament de 7.772.980,04 euros, segons 
informació facilitada pel Departament de personal. Respecte els capítols 2 i 3, s’ha 
previst l’execució del 100% del pressupost definitiu a dita data. La resta de capítols s’ha 
analitzat les obligacions reconegudes a dita data, així com l’anàlisi tendencial. 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 
setembre 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 setembre 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. 
 
DONAR COMPTE D’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 TERCER TRIMESTRE DE 2013. 
Seguidament es dona compte de l’informe conjunt d’Intervenció i Tresoreria que diu: 
“Els funcionaris que subscriuen en l’exercici de les funcions contemplades als articles 
196 i 204 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 4 i 5 del Reial Decret 
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de 
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, informen: 
1. La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, en el seu article tercer modifica la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic, sobre terminis de pagament a contractistes i resta de 
proveïdors per part de l’Administració Pública i en concret, entre altres, la seva 
disposició addicional octava establint que “A partir del dia 1 de gener de 2013 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 trenta 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 tercer 
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 d’Amposta, vist l’informe conjunt de Intervenció i Tresoreria de 
data 5 de novembre de 2013 corresponent al tercer trimestre de 2013, que ha estat 
transcrit, emet el següent informe agregat a l’informe trimestral emès.  
PRIMER. Fonaments de dret. 
• Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 

per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 

• Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 

SEGON. S’emet el present informe dintre del termini de 15 dies des del dia 25 de 
novembre 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. 
Intervencions dels membres: 
El Sr. Alcalde ressalta que s’ha reduït el termini de pagament a 34 dies i que si no es 
produeixen retards en les transferències d’altres administracions l’any 2014 es complirà 
amb el termini de pagament de 30 dies, motiu pel qual s’ha de felicitar al Departament 
d’Intervenció. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE EL “DIA INTERNACIONAL 
PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES”. 
A  continuació es dona lectura a la moció que diu: 
“Avui, 25 de novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones, les 
administracions i la societat civil volem expressar el nostre rebuig més rotund a aquesta 
violència malauradament encara present a les nostres societats; una violència que ens 
obliga a esmerçar tots els esforços, tots els recursos, totes les voluntats per prevenir-la i 
eradicar-la. 
La violència masclista és un fenomen estructural que adopta múltiples formes: violència 
física, violència psicològica, violència sexual i abusos sexuals i violència econòmica. Es 
pot manifestar en l’àmbit de la parella, en l’àmbit familiar, en l’àmbit laboral, en 
l’assetjament sexual i per raó de sexe, o en l’àmbit social amb el tràfic de dones i nenes, 
amb la mutilació genital femenina, els matrimonis forçats, la violència derivada dels 
conflictes armats o amb la violència contra els drets sexuals i reproductius i qualsevol 
de les formes anàlogues que lesionin la dignitat, la integritat o la llibertat de les dones. 
Totes elles requereixen respostes específiques i diverses, però tenen un denominador 
comú: la violència contra les dones està profundament arrelada a les estructures socials. 
Per això, les intervencions adreçades a abordar la violència masclista no poden obviar el 
sistema que la sosté i la legitima, un sistema basat en relacions de desigualtat entre 
dones i homes que, en molts aspectes, es resisteix a desaparèixer. 
Les actuacions davant la violència exercida contra les dones han de tenir en compte que 
les causes que les generen són multifactorials i, per tant, requereixen d’un treball 



coordinat i transversal entre els diferents àmbits implicats i entre les institucions i 
instàncies competents. Fa anys que treballen conjuntament des de la voluntat política 
del Govern de la Generalitat, dels ajuntaments i les diputacions, però també des de la 
tenacitat i la fermesa de la societat civil organitzada, de les entitats i associacions de 
dones, i de totes aquelles persones que individualment treballen de forma incansable per 
assolir aquesta fita. 
És imprescindible millorar la sensibilització social i la prevenció de la violència 
masclista amb actuacions adreçades a totes les dones i a tota la població, incidint molt 
especialment en la població jove, concretament en les relacions de parella, per tal 
d’evitar relacions desiguals. 
És necessari promoure un canvi de mentalitats que faci que el maltractament contra les 
dones sigui impensable, i situï el discurs en la dignitat, el respecte i la llibertat. 
D’aquí la importància d’intervenir en els grups de població més jove. La prevenció de la 
violència passa per la construcció de nous models de relació entre els sexes, basats en 
l’equitat, el reconeixement i el respecte a la diferència, i potenciant la paraula, el diàleg i 
l’escolta. Aquest treball s’ha de situar en espais de confiança i en contextos que 
afavoreixin l’autonomia personal i l’ètica de la cura. Actualment, es una realitat 
constatable que en l’àmbit educatiu, tant en el de l’educació formal com en el de 
l’educació no formal, existeix una bona oferta de recursos, materials i experiències per 
abordar la prevenció de la violència masclista. 
L’objectiu és, doncs, acompanyar, recolzar i capacitar les persones joves i donar-los els 
elements de reflexió i les pautes necessàries perquè actuïn amb el convenciment que la 
violència masclista és rebutjable i inadmissible i que els afectes entre dones i homes 
s’han de comunicar i compartir amb dignitat, respecte i llibertat. 
Aquest és el repte que tenim al davant i aquest és el nostre compromís. I per això, 
seguir-me treballant de manera conjunta i coordinada perquè les dones i els homes 
d’avui, i també les generacions futures, puguin viure en un món lliure de violència. 
Per tot això, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple municipal 
l’adopció dels acords següents: 
Primer. Adherir-se al manifest institucional 25 de novembre de 2013 del DIA 
INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES 
DONES. 
Segon. Donar tot el suport necessari a les persones víctimes de la violència així com 
garantir el suport institucional a les entitats de dones implicades en l’eradicació de la 
violència masclista. 
Tercer. Reclamar a les institucions més mesures socials i preventives perquè treballar 
integralment suposa una perspectiva més ambiciosa que les mesures penals. 
Quart. Demanar al govern de l’estat i al Govern de Catalunya que es garanteixi el 
finançament de les lleis contra la violència masclista i millorar la coordinació i dotació 
de recursos a les administracions que tenen competències i els agents socials implicats 
en els àmbits de l’atenció i la prevenció. 
Cinquè. Manifestar la nostra permanent denúncia de tot tipus de violència contra les 
dones. 
Sisè. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de 
l’Estat Espanyol, a l’Institut Català de les Dones, al Consell de Dones de Catalunya.” 
Després de la defensa de la moció realitzada per la Regidora Sra. Laia Subirats, en els 



termes en que ha estat presentada, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda 
prestar-li la seva aprovació, indicant-se pel Regidor Sr. German Ciscar que el vot del 
Grup de PxC s’emet sobre el contingut de les mocions amb independència del Grup o la 
persona que les presenta, al contrari del que fa el Grup de CiU. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA D’AMPOSTA DE SUPORT A LA 
CELEBRACIÓ D’UNA CONSULTA SOBRE LA INDEPENDÈNCIA DE 
CATALUNYA.  
Seguidament es dona compte de la moció següent: 
“Atès que en el Ple ordinari que es va celebrar el passat mes de juliol, el consistori va 
manifestar-se de forma majoritària a favor de l’adhesió de l’Ajuntament d’Amposta al 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir, com a mostra de suport a l’exercici de la democràcia 
i a l’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya; 
Atès que el Consell Assessor per a la Transició Nacional, mitjançant l’informe La 
consulta sobre el futur polític de Catalunya, constata que aquesta és viable dins de la 
legalitat actual i, per aquest motiu, recomana fer una pregunta directa sobre el vot 
favorable o no a que Catalunya esdevingui un estat independent; 
Atès que l’acte organitzat per l’Assemblea Nacional Catalana el passat 11 de setembre, 
la Via Catalana, va representar un nou rècord de participació, que va congregar milers 
de persones d’arreu de Catalunya a favor de la independència de Catalunya; 
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
1. Manifestar al Parlament de Catalunya el suport de l’Ajuntament d’Amposta a la 
celebració d’una consulta sobre la independència de Catalunya l’any 2014. 
2. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a concretar, abans que finalitzi l’any, 
una pregunta clara i inequívoca sobre la independència de Catalunya i que es respongui 
amb un sí o un no. 
3. Demanar a l’Estat espanyol que faciliti la convocatòria de la consulta perquè la 
ciutadania de Catalunya pugui expressar democràticament la seva opinió i votar si 
Catalunya ha de ser independent o no.” 
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 entén la moció com part d’una campanya 
electoral que està donant resultats, ho entén i ho respecta; però, també han d’entendre 
que és un assumpte que resulta cansino; demanaria que alguns termes no s’utilitzin, si és 
parla d’independència que no s’utilitzi dret a decidir, com tampoc es poden emprar les 
conclusions del Consell de transició, perquè quins resultats es poden esperar del mateix, 
si el mateix President no és independent en estar en nòmina de la Generalitat. En 
definitiva, si  es vol demanar la independència, que es faci; però, que no es faci tant 
sovint ja que no per més demanar-ho s’aconseguirà. Pel que ha exposat i en no votar 
sobre les campanyes electorals d’altres partits, el Grup de PxC s’abstindrà en la votació. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM votarà en contra de la 
moció, bàsicament per considerar-la contrària al dret a decidir, ja que limitar el debat a 
un si o un no suposa coartar-lo en existir més d’un partit que proposa una tercera via 
que proposa avançar sense trencar i que disposa gairebé de tant suport com la 
independentista.  



El Sr. Alcalde diu que el Grup de CiU podria estar d’acord amb la moció, excepte en 
l’acord segon, ja que hi ha una Comissió designada pel Parlament de Catalunya que està 
treballant sobre la pregunta, per tant no consideren que hagi de ser l’Ajuntament qui 
insti als partits polítics representats al Parlament a fer una cosa sobre la que estan 
treballant, o en darrer lloc al President de la Generalitat, qui en funció dels treballs de la  
Comissió adopti la decisió corresponent, per tant si no retira el punt segon de la moció 
no podran donar-li suport. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que la proposta no entorpeix el treball de la Comissió 
del Parlament, al contrari la reforça en mostrar una posició clara de l’Ajuntament. 
Respecta que el Grup de CiU estigui d’acord amb els punts 1 i 3 de la moció; però, la 
posició de tots ha de ser absolutament clara, també la de l’Ajuntament, el que motiva el 
punt 2 de la moció. En quant a la posició del Grup del PSC – PM, com la de tots la 
respecta; però, li  sobta que creguin més senzilla una modificació de la Constitució que 
autoritzar la consulta, pel que fa a les manifestacions del Grup de PxC quan diu que 
parlar d’independència arrasa implicaria que aquesta seria la posició absolutament 
majoritària de la població i, per tant, potser se li hauria de fer cas. Té raó quan diu que la 
petició és cansina; però si la consulta s’hagués fet ja no ho seria, en tot cas si el Govern 
de l’Estat creu que la majoria silenciosa no està a favor de la independència, deuria 
haver autoritzat la realització de la consulta i amb un resultat desfavorable sobre la 
independència faria que es deixes de parlar de l’assumpte.  
El Regidor Sr. German Ciscar diu que la seva expressió de que la petició és cansina, es 
refereix a que no per parlar de l’assumpte i presentar propostes cada mes s’aconseguirà 
abans, ell particularment no desitja que a l’Ajuntament CiU governi amb majoria 
absoluta; però, no per allò presenta cada mes una moció al Ple per demanar-ho, sinó que 
treballa per aconseguir aquest objectiu. Disposant dels mitjans de comunicació com 
TV3 al seu servei aquesta qüestió serveix com a cortina de fum per no fer res sobre els 
problemes reals: atur, pobresa,etc., al final la gent ho veurà, però ERC seguirà amb 
aquesta posició absolutament electoralista. 
El Sr. Alcalde pregunta al portaveu del Grup d’Esquerra d’Amposta si retiren el punt 2 
de la proposta d’acords, per poder votar a favor de la moció, en cas contrari no podran 
donar-li suport, responent el Sr. Tomàs que la moció es manté com ha estat presentada. 
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
favorable dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, l’abstenció del membre del 
Grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres del Grup de CiU i dels 3 membres del 
Grup del PSC – PM, acorda rebutjar la moció de la que s’ha donat compte. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PXC RECLAMANT MESURES URGENTS 
CONTRA LA CORRUPCIÓ. 
Tot seguit es dona lectura a la moció que es transcriu: 
“Atès que dia a dia ens trobem amb nous casos de sobresous, comissions, caixes B, 
suborns, frau, espionatge... que, més que una acumulació, posarien en evidència 
l’existència d’un sistema articulat de finançament il·legal, de corrupció massiva i 
organitzada, vinculada a certs partits polítics. Noms com els de Urdangarín, Matas, 
Millet, Pujol, Pallerols, Guerrero, Fabra, Baltar i ara Bárcenas; casos com els de La 
Muela, Malaya, Gürtel, Poniente, Campeón, Brugal, Babel, Pretòria, Pokemon, la Mafia 
de Lloret, o Palma Arena; i estranys indults que esmenen l’acció de la Justícia, estan 



agreujant extraordinàriament l’alarma social, el descrèdit de la política i del propi 
sistema democràtic. 
Atès que la corrupció política és una immoralitat que està instal·lada en el sistema 
econòmic i polític de l’Estat i en diverses comunitats autònomes, inclosa Catalunya. 
S’ha convertit en  un problema de primer ordre i preocupació social, més encara, un 
escami per les dures conseqüències que la crisi, amb ja 6 milions d’aturats, i les mesures 
que el govern està infligint a importants sectors de la població. 
Atès que la corrupció no és alguna cosa aïllada, no és una anècdota ni sorprèn ja a 
ningú, és una actitud i comportament duta a terme per les estructures i càrrecs polítics 
d’alguns partits que han utilitzat la gestió d’allò públic per al seu aprofitament, generant 
de forma merescuda el rebuig i menyspreu de la societat cap als mateixos i per extensió 
cap al conjunt dels qui desenvolupen responsabilitats polítiques públiques. Tampoc és 
una cosa llunyana, ja que hem vist com a Catalunya, la corrupció també té una gran 
incidència i capacitat de contaminació. 
Atès que, per arribar a aquesta situació ha calgut la col·laboració necessària de moltes 
empreses públiques o privades, ja que la corrupció és tant de qui rep els diners com de 
qui els posa, com de qui mira cap un altre costat deixant fer. Per tot això és necessari 
garantir i reforçar el control públic i situar la transparència en la primera línia de 
l’agència política. 
Atès que malgrat tot persisteix la resistència a la transparència, a donar explicacions o 
dirimir responsabilitats sobre pràctiques poc justificables en la gestió del que és públic, 
pel que considerem fonamental que en tots els marcs jurídics existeixin lleis que situïn 
automàticament fora de la política a totes les persones que han realitzat activitats 
irregulars o corrupció, també en les empreses, societats i caixes de participació pública. 
Atès que és molt el que està en joc, no solament recuperar davant la ciutadania el bon 
nom i el prestigi de l’activitat política sinó també el restabliment de les funcions i 
l’ésser mateix de la política. Perquè la política és i ha de ser el treball per la millora de 
la societat i les persones, sota el control i la transparència en el bon ús dels diners 
públics. 
ACORDS: 
PRIMER. Consolidar els canals municipals referents a la transparència, la participació i 
la informació sobre la gestió econòmica. 
SEGON. Mostrar el nostre menyspreu i condemna cap a totes aquelles persones, 
entitats, partits o empreses públiques o privades, que aprofitant-se dels seus càrrecs 
públics, poder polític o econòmic (o de la seva proximitat a els qui n’ostenten), 
informació privilegiada o qualsevol altra raó; han dut o estan duent a terme pràctiques 
corruptes d’aprofitament de la seva situació per lucrar-se amb el diner públic o privat 
dels ciutadans que es troben desprotegits davant ells. 
TERCER. Instar al Congrés dels Diputats a realitzar les reformes legislatives oportunes 
per lluitar contra la corrupció (seguint les recomanacions especifiques per a Espanya del 
Grup d’Estats contra la corrupció del Consell d’Europa): 
1. Canvis en la Llei de Contractes de l’Administració Pública per garantir la 

transparència i la igualtat d’oportunitats. 
2. Concreció d’un Pla anticorrupció global i multidisciplinària respecte a les obres 

públiques i l’administració local. 
3. Canvis a la Llei Electoral per limitar el cost de les campanyes electorals. 



4. Canvis a la Llei de Finançament de Partits Polítics per limitar les donacions 
anònimes i millorar el control de les subvencions públiques. 

5. Canvis en el Codi Penal per definir responsabilitats penals als corruptes, com per 
exemple: 
a) El compliment íntegre de les penes. 
b) Reposició total dels béns, més una multa equivalent al 50% del defraudat. 
c) Investigar i exigir si escau les responsabilitats civils o penals als familiars 

directes o indirectes fins al tercer grau de parentiu (com ocorre en les empreses 
familiars on queden reduïts els drets dels mateixos a nivell laboral). 

d) Sancions a les empreses corruptores per un import del 100% de l’import dels 
suborns realitzats, presó de 3 anys per als responsables de les mateixes i 
inhabilitació personal per exercir l’adreça de qualsevol companyia. 

e) Sanció de 3 anys perquè les empreses corruptores, no puguin contractar amb les 
administracions públiques i empreses participades per aquestes independentment 
del seu nivell de participació. 

f) Inhabilitació dels càrrecs públics i/o funcionaris, inclosos els càrrecs de 
confiança política, per exercir càrrec algun a perpetuïtat. 

g) Expulsar de la judicatura a aquells membres que prevariquin, dilati, ometin o 
qualsevol altra actuació que vagi en contra de l’interès públic en tots els casos de 
corrupció, suborn, prevaricació, ocultació, tracte de favor o qualsevol altra 
contrària a la legislació... 

QUART. Donar trasllat dels acords als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i 
del Parlament de Catalunya, així com al president del Govern de l’Estat i al President 
del Govern de Catalunya.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el Regidor Sr. German 
Ciscar. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM en termes generals està 
d’acord amb la moció i per tant li donaran suport. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que podrien estar d’acord amb el fons de la moció; 
però, no en la forma, per quant apareixen noms que no han estat condemnats, la qual 
cosa no fa cap favor a la classe política, si be en considerar que cal aplicar mesures 
s’abstindran en la votació. 
El Regidor Sr. Josep Manel Ferré diu que el Grup de CiU, en considerar que la moció fa 
esment de persones que no han estat condemnades i que caldria esperar a veure el 
redactat de la Llei de transparència, s’abstindrà en la votació. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
favorable dels 3 membres del Grup del PSC – PM i del membre del Grup de PxC i 
l’abstenció dels 11 membres del Grup de CiU i dels 6 membres del Grup d’Esquerra 
d’Amposta acorda aprovar la moció que ha estat transcrita. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PXC PER LA DEFENSA DELS MODEL PÚBLIC 
ACTUAL DE PENSIONS. 
Seguidament es dona compte de la moció que es transcriu a continuació: 
“El Sistema de Seguretat Social i de pensions és un mecanisme de benestar social basat 
en la redistribució de la riquesa i en la solidaritat entre generacions. Preservar-lo i 



millorar les seves prestacions és un deure pels poders públics ja que garanteix el 
desenvolupament de la societat i de les persones, especialment en les etapes de la vida 
de major vulnerabilitat. 
Atès que una vegada més el govern del PP aprofita la crisi per imposar retallades en els 
drets socials, aprovant un avantprojecte de llei de reforma de les pensions que, sota un 
argument trampa d’assegurar una pujada mínima d’un 0’25% deixa a aquest col·lectiu 
de ciutadans davant la incertesa d’uns ingressos calculats amb una fórmula opaca i 
arbitrària. 
Atès que la realitat d’aquesta mesura és que suposarà la pèrdua del poder adquisitiu dels 
pensionistes d’entre un 14,8% i un 28,3% durant els pròxims 15 anys, segons calculen 
les centrals sindicals. Aquesta mesura, per tant, servirà per incrementar la desigualtat 
social i aprofundirà les situacions de vulnerabilitat dels pensionistes ja que, s’ha de tenir 
en compte que el 77% dels pensionistes d’aquest país no arriben a “mileuristes” i que 4 
milions no arriben al 500€ de pensió mensual. 
Atès que l’esmenta’t avantprojecte utilitza també l’argument del “factor de 
sostenibilitat” que consisteix en aplicar un coeficient relacionat amb la mitjana 
d’esperança de vida en el moment d’accedir a la pensió i un altre coeficient que 
recalcula anualment la pensió en funció de les despeses i els ingressos del sistema. 
Atès que la realitat és que si s’aplica aquesta nova fórmula, i si es manté una evolució 
de l’esperança de vida com la prevista, en un període de 30 anys el descens de la pensió 
inicial se situaria entre el 9 i el 18%. És a dir, que amb aquesta fórmula disminuirà la 
pensió inicial cada 5 anys fet que suposaria que en les etapes de la vida amb major 
dependència tindrem menors ingressos per afrontar despeses derivades d’aquestes 
situacions. 
Atès que aquests arguments, a més de ser profundament insolidaris es fonamenten en 
principis científics i fonamentats en grups de pressió vinculats a mútues privades, ja que 
el conjunt de retallades i retrocessos en drets socials, laboral i econòmics, està 
provocant una disminució de l’esperança de vida, fet que constata la gravetat de la 
situació que pateix la majoria social del nostre poble, com recull la Memòria 
Socioeconòmica i Laboral de 2012 del Consejo Económico y Social (CES). 
Atès que el Govern justifica aquesta reforma perquè considera que el sistema de 
pensions es inviable per l’augment de la població jubilada, pel suposat increment de la 
esperança de vida, per la baixada de la natalitat i el conseqüent descens de la població 
activa. 
Atès que la realitat és que el dèficit de la Seguretat Social és conseqüència de l’augment 
de l’atur, incentivat encara més per l’última reforma laboral, per les contínues retallades 
dels salaris i la precarització laboral, però sobretot, per les continues baixades 
impositives amb que són premiades les rendes del capital (gran part financer i 
especulatiu), la baixada de les cotitzacions empresarials, les il·legals i immorals 
amnisties fiscals i la manca de voluntat política de combatre el frau fiscal. 
Atès que aquesta reforma genera una confrontació general falsa. No cal retallar les 
jubilacions dels actuals jubilats per poder assegurar les futures pensions. No és causa 
efecte perquè el que farà que les futures pensions dels que ara son joves siguin baixes, 
és la seva precarietat laboral actual que facilita i promou l’actual legislació laboral. 
Atès que a part d’aquesta injusta proposta, els milions de pensionistes i jubilats d’aquest 
país han de fer front a les contínues pujades de la llum, el gas, l’aigua, el transport 



públic, dels productes alimentaris, del repagament de medicaments, (ara també el 
repagament sanitari per malalties greus, cròniques o de llarga estada hospitalària), que 
minven la cada vegada menor capacitat adquisitiva d’unes pensions aconseguides 
després d’anys de treball i d’esforç. 
Atès que a més, en el context de crisi econòmica actual, és aquest col·lectiu de 
pensionistes el que està realitzant un esforç titànic, contribuint al sosteniment de 
famílies senceres que han perdut la feina, en alguns casos també l’habitatge i no troben 
més refugi que en la llar dels seus pares i mares pensionistes que organitzen una 
admirable xarxa familiar de solidaritat i resistència. Reduir aquestes pensions és 
condemnar a molts nuclis familiar a una precarietat i exclusió insostenibles. 
ACORDS 
PRIMER. Manifestar-nos en contra del projecte de llei de reforma de les pensions 
públiques, presentat en el Consell de Ministres del 13 de setembre del 2013. 
SEGON. Sol·licitar l’obertura d’un debat públic, transparent i plural sobre el futur 
autèntic de les pensions perquè aquestes no es financin exclusivament per la Seguretat 
Social, i diversifiqui el seu finançament amb els Pressupostos Generals de l’Estat. 
TERCER. Reclamar una altra política econòmica que tingui com a base la potenciació 
de l’ocupació, la productivitat, la participació dels salaris en els ingressos totals, 
l’erradicació de l’economia submergida, la reforma del sistema fiscal i la potenciació de 
la lluita contra el frau fiscal. 
QUART. Instar al Govern de l’Estat a que es mantingui, ara i en el futur, el poder 
adquisitiu de les pensions d’acord amb l’IPC. 
CINQUÈ. Instar al Govern de l’Estat les reformes laborals que aboquen a la precarietat 
als treballadors i treballadores, especialment als nostres joves. 
SISÈ. Posar aquest acord en coneixement de tots els Grups Parlamentaris del Congrés i 
el Senat, així com del Parlament de Catalunya, de les entitats veïnals i entitats de 
pensionistes i jubilats d’Amposta.” 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. German Ciscar defensa la moció en els seus propis termes. 
Els Regidors Srs. Antoni Espanya i Adam Tomàs, manifesten el suport dels Grups 
municipals del PSC – PM i d’Esquerra d’Amposta, respectivament. 
El Sr. Alcalde diu que el Grup de CiU està d’acord amb el fons però no amb la forma de 
la moció i per tant s’abstindrà en la votació. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 6 membres del Grup 
d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del Grup del PSC – PM i del membre del Grup 
de PxC i l’abstenció dels 11 membres del Grup de CiU, acorda aprovar la moció de la 
que s’ha donat compte. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PXC PER ESTUDIAR FER MÉS ACCESSIBLE 
LA PÀGINA WEB AJUNTAMENT PER A PERSONES DISCAPACITADES. 
A continuació es dona lectura a la moció que diu: 
“L’Ajuntament de Cambrils, ha incorporat inclusite, un servei per millorar 
l’accessibilitat i la usabilitat del portal per a persones discapacitades, és tracta d’un 
sistema de navegació intel·ligent que s’adapta a les necessitats específiques de cada 
usuari. Permet escollir diferents modalitats de comunicació, mitjançant teclat, 
comandaments de veu, sons o lectors de pantalla. 



ACORD 
PRIMER. Estudiar incorporar un servei com inclusite a la web de l’ajuntament.” 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. German Ciscar defensa la moció en els termes en que ha estat redactada. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya manifesta el suport del Grup municipal del PSC – PM. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs pregunta al Sr. Ciscar si té alguna idea del cost que 
representaria  implementar el sistema, responent aquest que com que no ho sap ha 
demanat la realització de l’estudi que inclourà la determinació d’aquest cost. El Sr. 
Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta davant el desconeixement del cost 
s’abstindrà en la votació. 
El Regidor Sr. Josep Antoni Obalat manifesta que el Grup de CiU no donarà suport a la 
moció, per quant ja s’està treballant en aquesta qüestió des del departament 
d’informàtica, si bé no pot dir quan es podria implementar. 
Després de les anteriors intervencions, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
favorable dels 3 membres del Grup del PSC – PM i del membre del Grup de PxC, 
l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta i el vot en contra dels 11 
membres del Grup de CiU, acorda rebutjar la moció transcrita. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA D’AMPOSTA PER INTEGRAR 
L’OFERTA DE LA XARXA EURES EN ELS PUNTS D’INFORMACIÓ PER A 
L’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA.. 
Tot seguit es dona lectura a la moció que literalment transcrita diu: 
“Atès que el número d’aturats del municipi d’Amposta se situava, en el segon trimestre 
de 2013, en les 2.288 persones i que molts joves, malgrat comptar amb estudis de 
formació professional i de caràcter universitari encara no han pogut accedir al món 
laboral i, empesos per la crisi econòmica actual, estan cercant oportunitats laborals a 
l’estranger; 
Atès que l’Ajuntament d’Amposta compta amb diversos punts d’informació per a 
l’ocupació, que treballen de forma conjunta amb la Generalitat de Catalunya i altres ens 
locals, com ara el Consell Comarcal del Montsià, amb l’objectiu d’orientar la població 
en situació d’atur; 
Atès que, l’any 1993, la Comissió Europea va crear EURES, una xarxa de cooperació 
destinada a facilitar la lliure circulació dels treballadors en el marc de l’Espai Econòmic 
Europeu, amb el propòsit d’assessorar qualsevol ciutadà que vulgui encaminar el seu 
futur laboral en un altre país de la UE; 
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
Oferir assessorament i orientació sobre les oportunitats laborals amb què compta la 
xarxa EURES mitjançant els punts d’informació per a l’ocupació de l’Ajuntament 
d’Amposta.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció el Regidor Sr. Adam Tomàs en els termes en que ha estat presentada. 
Els Regidors Srs. German Ciscar i Antoni Espanya manifesten el suport dels Grups 
municipals PxC i PSC – PM a la moció. 
El Regidor Sr. Eros Esquerré explica que des de l’Oficina jove ja es realitza l’actuació i 
es presta l’assessorament a les persones que marxen a treballar a l’estranger, com ja va 
explicar-se en Comissió informativa a la propera sessió de la qual assistiran els tècnics 



per explicar-ho amb detall, per tant el Grup de CiU votarà en contra de la moció. El 
Regidor Sr. Adam Tomàs diu que en la darrera sessió de la Comissió no es va donar 
aquesta informació, responent el Regidor Sr. Esquerré que es va explicar que els tècnics 
de l’àrea estaven assistint a sessions de formació i que en la propera sessió de la 
Comissió estarien presents per explicar-ho. 
Després de les anteriors intervencions, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
favorable dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del Grup 
del PSC – PM i del membre del Grup de PxC, i el vot en contra dels 11 membres del 
Grup de CiU, acorda rebutjar la moció transcrita. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA D’AMPOSTA PER IMPULSAR UN 
PROGRAMA DE SUPORT AL COMERÇ DE LA CIUTAT D’AMPOSTA. 
Seguidament es dona compte de la moció següent: 
“Atès que en el Ple del passat mes de desembre de 2012 es va aprovar per unanimitat 
una moció del Grup Municipal d’ERC d’Amposta que proposava redactar un estudi dels 
hàbits de compra de la població d’Amposta que permetés fixar unes estratègies de 
promoció comercial útils per a les botigues especialitzades de la nostra ciutat; 
Atès que aquest estudi es va desenvolupar durant el mes de maig d’enguany i confirma 
una de les hipòtesis que plantejava el Grup Municipal d’ERC d’Amposta, que era el fet 
que aquests hàbits s’han vist alterats com a conseqüència de la implantació de grans 
establiments especialitzats en altres municipis propers; 
Atès que l’estudi en qüestió constata que, en època de rebaixes, més del 50 % de la 
població d’Amposta opta per comprar fora de la ciutat, escollint com a destinacions 
principals els municipis de Tarragona, Castelló, Barcelona i Tortosa, i que, entre els 
aspectes negatius de l’oferta de la ciutat d’Amposta, hi ha la manca de preus 
competitius i de varietat, així com l’absència de franquícies; 
Atès que hi ha moltes iniciatives al conjunt de Catalunya per fomentar el sector 
comercial, com ara el programa ‘Aixequem les persianes’, que consisteix a obrir les 
portes dels locals comercials buits amb l’objectiu d’incentivar-ne el lloguer, o 
programes d’àmbit més local, com ara el que impulsa l’Ajuntament de Rubí per formar 
els comerciants; 
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
1. Impulsar un programa de suport al comerç que millori la competitivitat d’aquest 
sector, tot incorporant un pla de formació gratuït que tingui com a objectiu l’impuls 
d’estratègies que n’afavoreixin la consolidació i el creixement. 
2. Crear el premi a la millor iniciativa comercial amb la finalitat de reforçar el sector i 
projectar el comerç més enllà de la ciutat. 
3. Avaluar la viabilitat de recuperar el subsòl de la plaça Adolf Ventas per impulsar, des 
de l’Ajuntament, la ubicació d’una nova superfície comercial.” 
Intervencions dels membres: 
La moció es defensada pel Regidor Sr. Adam Tomàs en els seus propis termes. 
El Regidor Sr. German Ciscar manifesta el suport del Grup de PxC. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM donarà suport a la moció, 
considerant que l’aspecte més important d’aquesta és el punt 2. 
El Sr. Alcalde exposa que si la moció es limités al punt 2, el Grup de CiU es plantejaria 



donar-li suport; però, pel contingut del punt 1, que no incorpora cap proposta sinó que 
es limita a paraules boniques i del 3 que sembla porti a l’Ajuntament a fer les funcions 
d’agent de la propietat immobiliària no li donaran suport. Continua dient que 
l’Ajuntament ja fa les seves funcions respecte el local del subsòl de la plaça Adolf 
Ventas, mantenint reunions amb veïns, agents de la propietat immobiliària i fins a 9 
operadors diferents per veure d’aconseguir que s’implanti una activitat comercial en el 
local; però no es pot demanar que faci funcions que no li corresponen. En quant a 
recuperar la concessió és cert que pot fer-se; però, a canvi d’indemnització, la qual cosa 
podria portar a una situació no desitjada de recuperar la concessió abonant una 
indemnització per tenir un local per al qual no es pugui trobar cap operador que es 
vulgui instal·lar. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs  respon a la intervenció del Sr. Alcalde que el punt 1 de la 
moció ha estat acompanyat de propostes, de fet la del punt 2 és una conseqüència 
directa del primer, a més ha exposat exemples d’altres municipis; tampoc han demanat 
que l’Ajuntament faci d’agent de la propietat immobiliària, si demanen que les coses es 
facin a partir de programes, amb la qual cosa potser no s’estaria com s’està amb un 
centre comercial del qual es va dir pel Sr. Alcalde que tenia un àrea d’influència de 
600.000 persones, quan en realitat està tancat i amb un deute d’IBI de més de 300.000 
euros, en definitiva que no ha funcionat, mentre que si s’hagués fet l’estudi demanat pel 
se Grup potser no hauria estat aquest el resultat, el mateix que amb la campanya 
Amposta Capital comercial que tampoc ha funcionat. El Sr. Alcalde no pot dir que les 
seves propostes són brindis al sol, sinó que són peticions que demanen la formulació de 
documents que avalin les actuacions posteriors per tal de que la seva realització sense 
fonament no acabi en un fracàs.  
El Sr. Alcalde respon al Sr. Tomàs que el Grup d’Esquerra d’Amposta està 
contínuament realitzant brindis al sol i que agrairia al Sr. Tomàs que per la propera 
sessió plenària aportes la documentació sobre la seva suposada manifestació de l’àrea 
d’influència de 600.000 persones. El Sr. Tomàs diu que la manifestació existeix així 
com l’aval a les paraules de que el centre comercial generaria 1.000 llocs de treball, el 
Sr. Alcalde replica que ell avala les seves paraules no les que pugui pronunciar qui està 
al seu costat en un acte. 
Amb les intervencions ressenyades, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
favorable dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del Grup 
del PSC – PM i del membre del Grup de PxC, i el vot en contra dels 11 membres del 
Grup de CiU, acorda rebutjar la moció de la que s’ha donat lectura. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA D’AMPOSTA SOBRE LA 
POBRESA ENERGÈTICA. 
A continuació es dona lectura de la moció que diu: 
“Atès que el darrer informe del Síndic de Greuges de Catalunya sobre la pobresa 
energètica posa de manifest que moltes famílies es veuran obligades a afrontar un 
hivern fred, perquè el seu nivell de renda està per sota dels increments que s’han produït 
en les factures de subministraments bàsics, com ara l’electricitat, el gas i l’aigua;  
Atès que els plans de suport a les famílies que s’impulsen des de l’Ajuntament 
d’Amposta estableixen com a condició per poder-hi accedir estar al corrent de pagament 
de les obligacions tributàries; 



Atès que aquest requisit ens allunya, com a administració, de les persones més 
vulnerables a patir una interrupció en el subministrament elèctric o de gas i, per tant, ens 
cal cercar alternatives que no passin per la subvenció convencional; 
Atès que una de les possibles solucions passa per garantir que les companyies no tallin 
el subministrament per impagaments i, per tant, que l’Ajuntament actuï com a mitjancer 
a favor de les persones que estiguin en situació de risc, tot incrementant paral·lelament 
el pressupost corresponent a les ajudes d’urgència social; 
Atès que hi ha iniciatives des de l’àmbit local, com ara el projecte ‘Energia per a 
tothom’, de l’Ajuntament de Rubí, que practica auditories energètiques a les llars de 
famílies en situació d’especial dificultat amb l’objectiu de reduir les factures de la llum, 
o bé implantar la telelectura en els comptadors d’aigua, tal com ho ha impulsat 
l’Ajuntament de Roquetes, amb l’objectiu de conèixer el consum diari i configurar 
sistemes d’alerta davant una fuita o un consum elevat; 
El Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
1. Elaborar un Protocol d’àmbit local que eviti la interrupció de subministraments 
bàsics, en col·laboració amb els serveis territorials de Benestar Social i Família.  
2. Emprendre un programa d’assessorament energètic que tingui com a finalitat reduir el 
consum d’electricitat de les llars de famílies amb greus dificultats econòmiques. 
3. Implantar la telelectura en els comptadors d’aigua, amb l’objectiu de fer una gestió 
més eficient. 
Intervencions dels membres: 
La moció es defensa en el seu redactat pel Regidor Sr. Adam Tomàs. 
El Regidor Sr. German Ciscar pregunta si s’ha avaluat el cost de la proposta, responent 
el Sr. Tomàs que aquesta avaluació ha de fer-se per l’àrea de serveis socials municipals. 
El Sr. Ciscar diu que donarà suport a la moció. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que en demanar-se a la moció la realització d’una 
avaluació li donaran suport. 
La Regidora Sra. Laia Subirats explica que des de serveis socials es segueix un protocol 
no escrit quan una persona ho demana per tal de paralitzar els talls de subministrament, 
amb l’empresa concessionària del subministrament d’aigua és senzill aconseguir-ho 
mentre que amb la subministradora d’electricitat és molt més difícil, en quant a la moció 
considera que es deuria concretar una proposta econòmica per veure qui ho ha 
d’assumir. Per tot allò no donaran suport a la moció. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que un municipi de més de 20.000 habitants deuria 
tenir un protocol escrit, responent la Sra. Subirats que quan una persona formula una 
demanda d’aquest tipus el que vol és que s’actuï amb celeritat amb independència de 
que hi hagi alguna cosa escrita o no. El Sr. Tomàs replica que la Sra. Subirats no 
considera necessari un protocol. El Sr. Alcalde intervé per dir que si el que el Sr. Tomàs 
el que vol és que se li expliqui per escrit quina es l’actuació de serveis socials davant 
aquest tipus de casos li poden fer arribar.  
El Sr. Adam Tomàs continua dient que l’empresa concessionària del servei de 
subministrament d’aigua potable per 1 euro més al rebut realitzaria la implantació de la 
telelectura als comptadors, tot allò amb la possibilitat de que si dita empresa té pendent 
de realitzar inversions amb càrrec a la concessió es poguessin destinar a aquesta 
finalitat. De totes formes el Sr. Alcalde, en proposar l’increment d’1 euros al rebut de 



l’aigua per assumir les despeses de l’ACA va justificar que era una quantitat 
perfectament assumible, per tant la mateixa quantitat també ho hauria de ser i més si es 
realitza amb la finalitat d’estalviar. Respon el Sr. Alcalde preguntant si la proposta 
d’Esquerra és d’incrementar les tarifes de l’aigua o que l’Ajuntament assumeix aquest 
excés de cost, ja que sobre la mateixa proposta formulada per la concessionària del 
servei l’equip de govern va considerar que no era oportú fer-ho. Respon el Sr. Tomàs 
que, com ja ha dit, per un increment semblant de les tarifes, el Sr. Alcalde ho va 
justificar dient que el cost que era insignificant. 
El Sr. Alcalde continua preguntant si l’Ajuntament ha de fer l’assessorament energètic 
als veïns i, en cas de resposta positiva, com es faria, el Sr. Tomàs diu que no s’ha de fer 
per a tots, només per aquell casos que es tinguin controlats des de serveis socials a partir 
de l’atorgament d’ajuts d’urgència social per atendre aquestes despeses. Respon la 
Regidora Sra. Subirats dient que a les persones que han de demanar un ajut per atendre 
aquestes despeses no se’ls ha d’assessorar sobre l’estalvi energètic, perquè ja es miren, i 
molt, la forma d’estalviar en el consum al màxim. Acaba el Sr. Tomàs dient que la 
moció ha estat presentada amb la voluntat de millorar les actuacions; però, si l’equip de 
govern creu que ha de continuar actuant com ho està fent, és molt lliure de fer-ho. 
Després de les intervencions transcrites, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
favorable dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del Grup 
del PSC – PM i del membre del Grup de PxC, i el vot en contra dels 11 membres del 
Grup de CiU, acorda rebutjar la moció de la que s’ha donat lectura. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PXC PER ESTUDIAR LA CREACIÓ D’UN 
MERCAT ALTERNATIU ON-LINE A LA WEB DE L’AJUNTAMENT. 
Tot seguit es dona compte de la moció que es transcriu: 
“Ja fa molts anys que es va celebrar a casa nostra el primer mercat d’intercanvi. Avui 
aquesta pràctica cada dia agafa més força tot cultivant uns valors que potser fins ara 
estaven una mica oblidats: solidaritat, una base ecològica en l’ús de productes i 
solucions alternatives als mercats convencionals. 
La particularitat més destacada d’aquests esdeveniments és que no s’accepten diners i 
que la compra-venda ha estat substituïda pel troc. 
Qualsevol persona pot participar-hi duent allò que ja no utilitza ni pensa fer servir més, 
o pot prescindir bescanviar-ho per altres béns o serveis que altres ofereixin. 
A més a més dels intercanvis presencials, cada dia descobrim noves modalitats 
d’intercanvi a la xarxa que cada vegada prenen més força, ja no fa falta que ens 
desplacem i participem en aquests mercats el dia en concret que se celebren. 
Una d’aquestes podria ser la web de l’ajuntament, creant un portal d’intercanvi virtual, 
així la gent d’Amposta podria intercanviar béns, serveis i coneixements. 
Així doncs, si no saps què fer d’allò que tens a casa, que guardes al fons de l’armari o 
bé necessites alguna cosa i no tens diners. Pots obtenir-ho via intercanvi amb altres bens 
o amb coneixements; d’idiomes, de mates, de punt de creu, de guitarra, o amb serveis de 
cangur, paleta, pintor, fuster... 
En època de crisi hem de buscar solucions, i creant un mercat on-line per la gent 
d’Amposta, podríem aconseguir que els nostres ciutadans NO hagin de malvendre als 
seus bens, sinó treure el màxim rendiment possible. 
ACORDS 



PRIMER. Estudiar la creació d’un mercat alternatiu on-line a la web de l’Ajuntament. 
Intervencions dels membres: 
La moció es defensa pel Regidor Sr. German Ciscar en els seus propis termes. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM creu que la moció va en 
la mateixa línia que la presentada per compartir vehicles; però, que ja existeixen al 
menys dues iniciatives privades en la mateixa línia, i allà on la iniciativa privada actua 
no ha d’entrar la pública; en tot cas si que es podria establir un link a la pàgina web de 
l’Ajuntament amb aquestes iniciatives privades. Per aquet motiu s’abstindran en la 
votació. El Regidor Sr. Ciscar diu que la proposta del Sr. Espanya li sembla bona. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs manifesta que el Grup d’Esquerra d’Amposta no donarà 
suport a la moció per quant en aquesta línia ja actua la societat civil. 
El Regidor Sr. Josep Manel Ferré diu que si alguna cosa ja funciona per iniciativa de la 
societat civil, no ha d’entrar l’administració, per tant el Grup de CiU tampoc donarà 
suport a la moció.  
El Regidor Sr. German Ciscar demana que es tingui en compte el suggeriment del 
portaveu del Grup del PSC – PM, responent el Sr. Alcalde que ho tindran en compte. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
favorable del membre del Grup de PxC, l’abstenció dels 6 membres del Grup del PSC – 
PM i el vot en contra dels 11 membres del Grup de CiU i dels 6 membres del Grup 
d’Esquerra d’Amposta acorda no prestar la seva aprovació a la moció transcrita. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PXC DE CONDEMNA AL MALTRACTAMENT 
INFANTIL.  
Seguidament es dona compte de la moció que diu: 
“El dia 20 de novembre és el dia internacional dels drets dels infants, i el dia 25 d’abril 
és el dia del maltractament infantil. Però qualsevol dia és bo per recordar que els nostres 
infants també tenen els seus drets. 
Les institucions han començat campanyes i protocols fa poc per eradicar aquesta lacra, 
que per desgràcia no té gens de nova. Per això demanem. 
ACORDS 
PRIMER. Adherir-se al manifest institucional 20 novembre dia internacional dels drets 
dels infants. 
SEGON. Donar tot el suport necessari als xiquets víctimes de la violència així com 
garantir el suport institucional a les entitats implicades en l’eradicació de la violència als 
infants. 
TERCER. Reclamar a les institucions més mesures socials i preventives perquè treballar 
integrament suposa una mesura més ambiciosa que les mesures penals. 
QUART. Demanar al govern de l’estat i al govern de Catalunya que es garanteixi el 
finançament de les lleis contra la violència vers els infants i millorar la coordinació i 
dotació de recursos a les administracions que tenen competències i els agents socials 
implicats en els àmbits de l’atenció i la prevenció. 
CINQUÈ. Manifestar la nostra permanent denúncia de tot tipus de violència contra els 
infants. 
SISÈ. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al govern 
d’Espanya, al sistema de protecció a la infància, institut de la infància, observatori 
català de la família.” 



El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els seus membres, acorda aprovar la 
moció que ha estat transcrita.  
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC – PM SOBRE LA LLEI DE LA 
DEPENDÈNCIA. 
A continuació es dona lectura a la moció que es transcriu literalment: 
“L'ICASS, Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, ha suspès, des del mes d'agost 
i de forma indefinida, la realització de nous Programes Individuals d'Atenció (PIA) de 
prestació econòmica 
vinculada al servei (PEVS) d'atenció residencial i ha anunciat la flexibilització de les 
ràtios de personal a les residències de gent gran. La PEVS és una prestació que preveu 
la Llei 39/2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en 
Situació de Dependència (LAPAD) que consisteix en donar una quantitat econòmica a 
les persones en situació de dependència que no han pogut accedir a una plaça a un 
centre públic degut al col·lapse existent, per tal que puguin accedir als serveis d' un 
centre privat amb cofinançament públic. 
Negar l'accés a les PEVS d'atenció residencial suposa un càstig a les persones amb 
menys recursos i comporta que una part important de persones amb molt alta 
dependència no puguin accedir a ser ateses amb totes les garanties que necessitaria el 
seu estat. A més, com que no hi ha hagut una modificació del decret de la cartera de 
serveis, aquesta suspensió discrecional suposa que les persones professionals hagin 
d'incomplir-lo en la seva activitat diària, negant una PEVS quan és l'acció més indicada 
a seguir. D'altra banda, la flexibilització de les ràtios pot suposar una disminució global 
del personal, fet que implica una pèrdua en la qualitat d'atenció. 
Cada cop és més evident la devaluació de la qualitat assistencial i el canvi de model a 
què estan portant les polítiques actuals. Mentre la Generalitat retalla l'accés a uns 
serveis previstos a la Llei de forma discrecional, el govern del PP anuncia als 
pressupostos generals de l'Estat pel 2014 una retallada d'un 46,7% de recursos per a la 
seva aplicació, un fet que confirma i quantifica les mesures que va anunciar el Govern 
en el Pla de Nacional de Reformes del passat mes d'abril, proposat a Brussel·les com a 
lluita contra el dèficit, on s'anunciava l'ampliació del copagament, la revisió de la 
quantia dels ajuts econòmics que reben els beneficiaris i l'endarreriment de l'entrada de 
nous usuaris al sistema. Però que el Govern de l'Estat estigui contrareformant la llei i 
fent molt difícil l'aplicació de la LAPAD no ha de ser excusa perquè la Generalitat 
desmantelli el sistema d'autonomia personal i dependència i no presenti cap pla 
alternatiu o el model català de promoció de l'autonomia personal que van anunciar ja fa 
3 anys. La dada més recent són les 3.400 persones que ha perdut la protecció de la llei 
en els darrers tres mesos. 
PROPOSTA D’ACORD: 
1. Instar al Govern de la Generalitat a garantir un model d'atenció a les persones amb 
dependència i de promoció de l'autonomia personal que atorgui la seguretat en l'exercici 
dels drets de les persones en aquesta matèria i a tal efecte, presentar amb caràcter 
d'urgència una proposta de sostenibilitat del sistema i traslladar-lo al Parlament de 
Catalunya per a fer un debat monogràfic. 
2. Denunciar l'actuació del Govern de l'Estat pel que fa a les modificacions legals de la 
LAPAD, totes restrictives en els drets de les persones així com i la disminució de 



recursos que es destinen al seu compliment. 
3. Instar al Govern de la Generalitat a garantir el compliment efectiu de la normativa 
vigent acabant amb les rebaixes retroactives i suspensions discrecionals de prestacions i 
serveis, com ha estat la denegació d'accés a la prestació econòmica vinculada a servei de 
residència. 
4. Instar al Govern a derogar totes les retallades de prestacions i serveis que s'han fet de 
manera retroactiva durant el 2013 i a restablir-les als pressupostos del 2014, com és el 
Programa d'Autonomia a la Pròpia Llar i les convocatòries d'ajuts que enguany s'han 
publicat amb retallades importants. 
5. Instar el Govern a garantir els serveis d'atenció diürna i residencial a les persones 
amb discapacitat intel·lectual tot procedint a agilitzar les conformitats i els pagaments. 
6. Instar el Govern de la Generalitat a presentar amb caràcter d'urgència un pla de 
pagaments a les entitats i empreses amb qui té deutes relacionats amb la prestació de 
serveis d'atenció a la dependència. 
7. Donar suport, amb eines i finançament, als Ajuntaments i Consells comarcals que 
actualment són els que s'estan fent càrrec amb el SAD social de totes aquelles persones 
en situació de dependència de graus exclosos per la llei Estatal i dels quals la 
Generalitat tampoc se'n fa càrrec. 
8. Demanar al Síndic de Greuges un informe de la situació actual de les persones en 
situació de dependència per tal de conèixer l'aplicació real de la llei de promoció de 
l'autonomia personal i atenció a la dependència i l'afectació de les seves mancances en 
els drets de les persones amb dependència. 
9. Donar informació a les persones afectades per la no prescripció de la prestació 
econòmica vinculada sobre com poden reclamar al Govern de la Generalitat 
l'atorgament d'aquesta prestació.” 
Intervencions dels membres: 
La moció es defensa en els seus termes pel Regidor Sr. Antoni Espanya. 
El Regidor Sr. German Ciscar manifesta el suport a la moció del Grup de PxC. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que la moció demana moltes coses però no diu com 
s’han de fer, per aquest motiu el Grup d’Esquerra d’Amposta s’abstindrà en la votació. 
La situació de l’aplicació de la Llei de la dependència està com està perquè la 
Generalitat de Catalunya ha hagut de fer front als compromisos que se’n deriven sense 
rebre l’aportació del Govern de l’Estat, arribant a la situació actual que no ha estat 
generada pel govern de Catalunya. 
La Regidora Sra. Laia Subirats diu que el Grup de CiU està d’acord amb el que ha 
manifestat el portaveu del Grup d’Esquerra d’Amposta, la Generalitat ha hagut 
d’aportar el 92% dels recursos per l’aplicació de la Llei, mentre que el compromís era 
una aportació Estat – Generalitat al 50%, per tant he d’exigir-se a l’Estat que compleixi 
els compromisos. El Grup de CiU no donarà suport a la moció. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM no discuteix que part de 
la culpa de la situació actual és de l’Estat; però part de la culpa també és de la 
Generalitat, entén que el Grup de CiU no doni suport a la moció, no així la posició 
d’Esquerra, llevat que derivi del compromís de donar suport al pressupost de la 
Generalitat . La moció el que pretén es aconseguir el suport del Ple per pressionar a les 
administracions superiors per solucionar el problema de molta gent en aquest moment. 
El Sr. Alcalde intervé dient que molts dels arguments de la moció no són certs, ja que el 



Departament disposa d’uns recursos inferiors als destinats al pagament d’interessos 
derivats d’una situació rebuda i sense rebre la participació de l’Estat només es pot 
limitar a gestionar en la millor forma possible els recursos dels que disposa per evitar la 
fallida econòmica del sistema. Dona la sensació que no s’és conscient de la magnitud 
del problema, és extremadament difícil fer un pressupost com el que s’ha presentat 
aconseguint mantenir els compromisos adquirits, i a més es presenta a aprovació un 
pressupost per la Generalitat que en percentatge mai havia destinat tants recursos a 
benestar social, que ja es veurà com acaba. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que si un servei no és de la seva competència no ha 
de prestar-se sense l’aportació dels recursos econòmics necessaris, no és el cas, ja que 
els recursos econòmics existeixen, altra cosa és que existeixi la voluntat política per 
destinar-los a aquesta finalitat en lloc d’altres: TV3, mantenir ambaixades o afrontar les 
despeses del procés sobiranista. Els diners estan, manca la voluntat política per destinar-
los i no amagar-se darrera la política fàcil de carregar la culpa a Madrid. 
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
favorable dels 3 membres del Grup del PSC – PM i del membre del Grup de PxC, 
l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta i el vot en contra dels 11 
membres del Grup de CiU acorda no donar suport a la moció transcrita. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC – PM SOBRE LA POBRESA. 
Finalment es dona compte de la moció que literalment transcrita diu: 
“L’actual context econòmic, polític i social està abocant a moltes persones i famílies a 
situacions d’empobriment i de risc d’exclusió social. És preocupant el creixement de les 
situacions de risc de pobresa i de privació material severa en la que es troben moltes 
famílies catalanes. Com també és preocupant la manca de propostes i polítiques per part 
dels Governs de CiU i del PP per a afrontar aquesta situació, que per altra banda, s’ha 
vist agreujada per la davallada de la protecció pel que fa a la desocupació i la reforma 
de la Renda Mínima d’Inserció. 
1 de cada 5 catalans viu en risc de pobresa. El síndic de Greuges ha alertat que 50.000 
infants a Catalunya pateixen malnutrició infantil, 203.354 persones registrades al SOC 
no cobren cap prestació ni subsidi per desocupació, 245.000 llars catalanes tenen tots els 
seus membres a l’atur i els working poor, treballadors en situació de pobresa malgrat 
tenir un salari, ja arriben al 14% a Catalunya. 
Ara més que mai, cal garantir les inversions socials necessàries per a fer possible la 
igualtat d’oportunitats. Cal que garantim uns mínims vitals de dignitat a tots els catalans 
i catalanes i per això cal que totes les forces polítiques i administracions treballem 
conjuntament. 
Les polítiques de retallades estan comportant un clar augment de l’empobriment de la 
ciutadania i un increment de la desigualtat social i que està generant una clara 
devaluació de la política social, reduint-la només a funcions assistencials. 
D’altra banda el projecte de reforma de l’administració local del govern del PP, que ha 
iniciat el seu tràmit al congrés dels diputats, posa en risc les polítiques socials que 
s’estan fent des dels ajuntaments, al deixar-los sense competències, tal com ha alertat la 
Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, i la proposta de la llei 
catalana que presenta el Govern de la Generalitat és ambigua i no assegura que els 
serveis socials es puguin prestar amb suficients garanties per la ciutadania. 



Ara més que mai, cal implementar amb coherència polítiques publiques efectives i reals 
que tinguin com a objectiu reduir l’augment de les desigualtats socials, activar una 
política fiscal més redistributiva i progressiva, lluitar contra el frau fiscal i promoure un 
sector financer més transparent via el compliment de la responsabilitat social amb accés 
al crèdit a la ciutadania, i especialment tenir una millor coordinació amb les 
organitzacions i entitats que treballen en l’àmbit de la cohesió social per a millorar els 
programes i polítiques per a l’eradicació de la pobresa i exclusió social 
PROPOSTA D’ACORD 
1. Demanem al Govern de la Generalitat que situï l'eradicació de la pobresa i la lluita 
contra l’exclusió social com a prioritat política. 
2. Demanem al Govern de la Generalitat que treballi per la garantia d’uns ingressos 
bàsics per a les famílies en situació de pobresa, a partir d’una reforma de la Renda 
Mínima d’Inserció que s’adapti a les noves realitats socials, o bé de l’impuls de la 
Renda Garantida de Ciutadania. 
3. Demanem al Govern de la Generalitat que asseguri la cobertura de les necessitats 
bàsiques de la ciutadania: cobrir les necessitats alimentàries, especialment dels infants, 
augmentant les partides de beques menjador, i eliminar la pobresa energètica a les llars 
estudiant les accions que siguin necessàries 
4. Demanem al Govern de la Generalitat que actuï per resoldre el sobreendeutament de 
les famílies en habitatge, inclosa la dació en pagament, fomenti el lloguer social, 
particularment 
5. Instem al Govern de la Generalitat a plantar cara al projecte de llei del PP de reforma 
de l’administració local 
6. Donar trasllat al Parlament de Catalunya, a la FMC i AMC i a les entitats de la Taula 
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i les integrants a la campanya de 
Pobresa Zero.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el Regidor Sr. Antoni 
Espanya. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Grup de PxC donarà suport a la moció, 
indicant que els responsables de la situació estan presents i que li sap greu haver 
d’acudir al discurs de CiU de fa 2 anys, carregant les responsabilitats a l’anterior govern 
tripartit. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs exposa el suport a la moció del Grup d’Esquerra 
d’Amposta. 
El Sr. Alcalde manifesta el suport a la moció del Grup de CiU dient que en moltes 
ocasions pensa en l’herència deixada per l’anterior govern; però procurar ser curós en 
fer-hi referència per que li diguin que sempre està mirant pel retrovisor. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda prestar 
la seva aprovació a la moció que ha estat transcrita. 
 
PRECS I PREGUNTES 
En primer lloc es dona lectura a la pregunta escrita presentada pel Grup municipal 
d’Esquerra d’Amposta que diu: 
“El Ple de l’Ajuntament d’Amposta ha aprovat durant els dos primers anys d’aquesta 
legislatura les següents mocions del Grup Municipal d’ERC d’Amposta: 



Moció per la rehabilitació dels antics edificis de la plaça del castell, de desembre 
de 2011, que establia iniciar els processos administratius i de caràcter tècnic que 
permetin restaurar els edificis de l’antic complex fabril del molí Cercós de la plaça 
del Castell durant el transcurs d’aquesta legislatura. 
Moció d'ERC per a la millora del desaigüe de la nova Plaça Berenguer IV, de 
desembre de 2012, que establia substituir l’actual desaigüe que creua la plaça 
Berenguer IV per un altre que no sigui tan perillós. 
Moció d'ERC per fomentar l'ocupació al municipi d'Amposta, de febrer de 
2013, que establia, en primer lloc, subvencionar les empreses locals que contractin 
veïns i veïnes d’Amposta que hagin esgotat la prestació contributiva, amb una 
quantia a determinar en funció de les disponibilitats pressupostàries i, en segon lloc, 
subvencionar els ampostins a l’atur que s’estableixin com a autònoms, exceptuant 
els casos que es donen d’alta per primera vegada, perquè ja compten amb 
bonificacions, amb una quantia a determinar en funció de les disponibilitats 
pressupostàries. 
Moció d'ERC per uns nous preus públics en l'entrada a la Fira de Mostres 
d'Amposta, de març de 2013, que establia bonificar el preu públic de l’entrada de la 
Fira de Mostres, de manera que el seu pagament suposi un abonament que permeti 
l’entrada a la Fira cada dia. 
Moció d'ERC sobre els complements de productivitat i el fons social del 
personal de l'Ajuntament d'Amposta, d’abril de 2013, que establia fixar un marc 
de criteris objectius que reguli l’atorgament dels complements de productivitat al 
personal de l’Ajuntament d’Amposta i que aquest sigui aprovat pel Ple de la 
corporació, d’acord amb el marc que resultarà del catàleg de llocs de treball i la seva 
valoració i  amb l’acord sobre la seva aplicació dels representants sindicals del 
personal funcionari i laboral al servei de la Corporació.  
Moció d'ERC per a la implantació de mesures que afavoreixin una mobilitat 
sostenible, de maig de 2013, que establia promoure l’elaboració d’un pacte local per 
avançar cap a una mobilitat sostenible. 
Moció d'ERC per millorar els desperfectes del camí de la Fita, de juny de 2013, 
que establia instar la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre 
a millorar els desperfectes del camí de la Fita, cercant instruments de col·laboració 
perquè aquestes obres de rehabilitació es duguin a terme al més aviat possible.  

2. Que el nostre Grup desconeix l’estat actual del grau de compliment dels acords 
d’aquestes mocions.  
3. Que l’article 20 del Reglament Orgànic Municipal preveu la contestació ordinària en 
sessió plenària de preguntes plantejades per escrit.  
Per la qual cosa, 
SOL·LICITO:  
Que l’Ajuntament d’Amposta ens informi, en la propera sessió que durà a terme el Ple 
d'aquest Ajuntament, del grau de compliment en què es troben els acords que recollien 
aquestes mocions i, en els casos que no s’hagi fet res, el calendari amb què treballa 
l’equip de Govern per tirar-los endavant.” 
El Sr. Alcalde respon: 
Sobre la rehabilitació dels antics edificis de la plaça del castell, que s’estava pendent 
d’un acord de la Comissió d’urbanisme que ja s’ha adoptat, ara es podrà seguir endavant 



amb la rehabilitació dels edificis en funció de la disponibilitat pressupostària. 
.Sobre la millora del desaigüe de la nova Plaça Berenguer IV, es disposa de 3 
pressupostos que van des de 18 a 30 mil euros. Com així constava en l’aprovació de la 
moció, en funció de la disponibilitat de recursos s’intentarà realitzar el proper any. 
Sobre les accions per fomentar l'ocupació al municipi, a més de les bonificacions fiscals 
que s’atorguen per l’obertura de noves activitats, des de l’àrea s’estan realitzant un 
seguit d’actuacions de les quals es donarà informació més detallada en Comissió. 
Respecte els nous preus públics en l'entrada a la Fira de Mostres per aquesta edició 
s’han adoptat noves mesures que ja van ser explicades en Comissió la setmana passada. 
Sobre els complements de productivitat i el fons social del personal de l'Ajuntament, 
com ja deia la moció es realitzarà en el marc del catàleg de llocs de treball, la Diputació 
està acabant d’enllestir-lo, a partir d’aquest es formularà la proposta. 
Sobre la implantació de mesures que afavoreixin una mobilitat sostenible s’està 
treballant conjuntament des de les àrees de governació, ensenyament i serveis socials, 
d’aquestes activitats se’n donarà compte a les Comissions corresponents. 
Respecte la millora del camí de la Fita el mes de juliol va instar-se la Comunitat de 
regants per realitzar-ho. El Sr. Adam Tomàs pregunta quina ha estat la resposta de la 
Comunitat, explicant el Sr. Alcalde que després d’una reunió amb el seu President s’ha 
manifestat la voluntat de tirar endavant el conveni amb la finalitat d’arranjar els camins 
del Delta per resoldre la situació d’aquest i de molts altres camins que estan en mal 
estat. 
El Regidor Sr. German Ciscar formula les preguntes següents: 
1. Sobre el projecte per l’arranjament de la carretera d’entrada a Amposta des de Sant 
Jaume, quant sembla que existeix una voluntat majoritària per a que es faci per la dreta 
del canal la previsió es que es faci sigui per l’esquerra, pregunta quina informació es 
disposa. El Sr. Alcalde respon que aquesta actuació coincideix amb la segona fase de 
l’accés a Amposta que està previst executar per l’esquerra del canal mentre que l’opció 
de la dreta té menys afectacions, és més recta i compta amb el consens dels ajuntaments 
d’Amposta i Sant Jaume i la Comunitat de Regants. En la darrera reunió amb el 
Director General així se li va comunicar, comprometent-se aquest a que en 2 setmanes 
donaria una resposta. 
2. Les molèsties repetides d’un bar als veïns com es poden solucionar, respon el 
Regidor Sr. Josep Garriga que abans del tancament s’ha de disposar de les proves de les 
infraccions que permetin actuar, en relació a l’establiment concret s’ha realitzat una 
sonometria i en funció dels resultats s’actuarà; però, l’Ajuntament no pot realitzar cap 
actuació il·legal. 
3. En relació amb el preu de l’aigua, va demanar informació sobre les bonificacions 
existents: ACA, famílies amb tots els membres aturats, etc., demana que des de 
l’Ajuntament es faci arribar la informació als veïns per que puguin acollir-se a aquestes 
mesures. El Sr. Alcalde respon que recull el suggeriment. 
4. Ha rebut un escrit del Sr. Alcalde sobre l’ús de la fotocopiadora, reconeix que en un 
moment determinat va emprar l’aparell per un ús particular, que va derivar amb una 
nota de secretaria. A partir d’aquell moment no ha tornat a fer aquest ús per tant l’escrit 
rebut no té fonament, ja que l’ús de la fotocopiadora del Departament d’obres va fer-se 
exclusivament per fotocopiar els decrets dels que se’n donava compte al Ple, per tant no 
essent certa la informació, pregunta qui l’ha facilitat. La Regidora Sra. Isabel Ferré, diu 



que per error el Sr. Ciscar va escanejar documents enlloc de fotocopiar-los i estan 
guardats 4 documents amb el segell de Plataforma per Catalunya, per tant no es pot 
negar que s’hagi fet l’ús incorrecte de l’aparell. Replica el Sr. Ciscar que no ha fet 
aquest ús incorrecte, al que el Sr. Alcalde diu que l’escrit que se li ha notificat es molt 
respectuós i es limita a recordar que ningú pot fer ús dels mitjans municipals per a ús 
particular o de partit. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya formula les preguntes i precs següents: 
1. Després de la campanya de promoció de comerç de la Ciutat en la qual es van 
instal·lar uns mupis a les faroles, s’ha deixat de conservar aquests elements, que estan 
plens d’enganxines, preguntant si es realitzarà la conservació. El Sr. Alcalde respon que 
quan es detectat la col·locació de cartells es sanciona als responsables, actuant-se en el 
manteniment dels elements. 
2. Els preocupa que el catàleg de llocs de treball encara no estigui presentant quan va 
encarregar-se la seva confecció el mes de juliol de 2009, segons s’ha informat a 
pregunta formulada en la Comissió informativa. El Sr. Alcalde diu que allò demostra la 
seva complexitat. El Regidor Sr. Antoni Obalat diu que en Comissió es va informar que 
l’encàrrec realitzat a la Diputació comportava que el treball no es realitzes amb la 
mateixa rapidesa que si s’hagués encarregat a una empresa privada; però, es va preferir 
que fora la Diputació qui ho efectués amb el que allò representava. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs formula les preguntes següents: 
1. Arran les darreres pluges han aparegut goteres al pavelló d’esports, pregunta si s’està 
actuant. Respon el Regidor Sr. Francesc Paz dient que abans de les pluges s’havia actuat 
per l’arranjament de les goteres, pensaven que ja s’havia solucionat el problema; però, 
amb el recent episodi de pluges s’ha pogut detectar d’on neix el problema i ara s’actuarà 
per solucionar-lo. 
2. Els tòtems que es van instal·lar amb la campanya de comerç, pregunta si s’estan 
retirant, respon el Sr. Alcalde que li sembla que hi ha els mateixos. El Sr. Tomàs diu 
que seria bo plantejar-se instal·lar alguns elements semblants per a que la ciutadania 
pugui enganxar publicitat. 
  
 I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la 
sessió, essent les quinze hores i trenta-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, 

 


