
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
DUTA A TERME EL DIA 26 DE MAIG DE 2014. 

 
 SENYORS ASSISTENTS 

Sr. Alcalde-President: 
Sr. Manel Ferré Montañés. 

Regidors membres: 
Sra. Maria Isabel Ferré Roca. 
Sr. Francisco Paz Belmonte 
Sra. Rosa Pertegaz Lafont 
Sr. Eros Esquerré Lamas 
Sr. Josep Garriga Reverté 
Sr. José Antonio José Nos 

Sra. Maria del Mar Panisello Rodera 
Sr. José Antonio Obalat Martí 

Sra. Laia Subirats López 
Sr. Josep Manel Ferré Aixendri. 

Sr. Adam Tomàs Roiget 
Sr. Jesús Auré Calvet 

Sra. Susanna Sancho Maigí 
Sra. Júlia Barberà Manrique 
Sr. Daniel Forcadell Ferreres 
Sr. Ramon Miquel Bel Serrat 
Sr. Antoni Espanya Forcadell 
Sra. Maria Lluïsa Lizárraga Gisbert 
Sr. Joan Castellano Masdeu 
Sr. Germán Ciscar Pastor 

Secretària: 
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri. 

 
A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-sis de maig de dos mil catorze. 
 
Essent les tretze hores es constitueixen en aquesta Casa Consistorial els Srs. membres de 
l'Ajuntament Ple, que s’expressen a l'encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde, 
Manel Ferré Montañés; assistit de la sotasignat, Secretària general de la Corporació, i 
estant present la Interventora de fons, Maria del Mar Medall González, a l'objecte de dur a 
terme la sessió ordinària convocada per al dia de la data, amb el següent ordre del dia: 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 28 d’abril de 2014. 
2. Donar compte  de les contractacions d’urgència. 
3. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia número 531 a 661 de 2014. 
4. Donar compte del Decret d’Alcaldia 567/2014, de 2 de maig, de designació d’una 

regidora com a membre de la JGL. 
5. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 592/2014, de 12 de maig, pel qual es 

designa un nou representant d’Alcaldia al nucli del Poble Nou del Delta. 
6. Fixació de les retribucions del Representant de l’Alcaldia al Poble Nou del Delta. 
7. Fixació de les Festes Locals del municipi d’Amposta per a l’any 2015. 



8. Aprovació del Programa d’Actes Taurins de Festes del Barri del Grau del 2014. 
9. Sol·licitud de Modificació de l’accés a Amposta des de Sant Jaume d’Enveja 

(variant de la TV – 3405). 
10. Al·legacions al Pla Director Urbanístic de les Construccions Agrícoles Tradicionals 

de les TTEE. 
11. Recurs de Reposició contra l’aprovació definitiva de l’Estudi Informatiu: “Autovia 

A-7. Tram: Castelló – L’Hospitalet de l’Infant. Subtram: La Jana – el Perelló”. 
12. Aprovació d’Addenda al Conveni entre la URV i l’Ajuntament de Tortosa per la 

integració a la càtedra d’economia local i regional. 
13. Suport a la candidatura per a la declaració de Patrimoni Mundial de la UNESCO de 

la Portalada del Monestir de Santa Maria del Ripoll. 
14. Donar compte de la renúncia de declaració de compatibilitat d’un treballador 

municipal. 
15. Resolució definitiva d’expedient sancionador en matèria de gossos perillosos. 
16. Bonificacions Fiscals ICIO i Llicències d’Obres. 
17. Informe conjunt d’Intervenció i Tresoreria de Morositat en Operacions Comercials 

referit al Primer Trimestre 2014. 
18. Informe d’Intervenció relatiu al compliment de les Obligacions Trimestrals de 

Subministrament d’Informació de la LO 2/2012, de 27 d’abril. 
19. Moció de PXC de Rebuig al Projecte de la Llei General de Telecomunicacions. 
20. Moció d’EA per la creació d’un Consell municipal al Poble Nou del Delta. 
21. Moció del PSC-PM per exigir transparència respecte magatzem CASTOR. 
22. Moció del PSC-PM per fer més transparent la Despesa Corrent Municipal. 
23. Moció de CIU contra l’aplicació de la Llei Wert. 
24. Precs i preguntes. 
 
Obert l’acte per la Presidència va conèixer el Ple de la Corporació dels assumptes 
inclosos a l'ordre del dia abans esmentats, adoptant-se els següents acords: 
 
APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 31 DE MARÇ DE 2014. 
Per unanimitat, s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a terme el dia 28 
d’abril de 2014. 
 
DONAR COMPTE  DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA. 
No s’ha acordat cap contractació des de la darrera sessió plenària. 
 
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚMERO 531 A 661 DE 
2014. 
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 531 a 661 de l’any 2014, restant el Ple 
assabentat. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 567/2014, DE 2 DE MAIG, DE 
DESIGNACIÓ D’UNA REGIDORA COM A MEMBRE DE LA JGL. 
A continuació es dona compte del Decret de l’Alcaldia que diu: 
“Atenent que mitjançant Decret d’aquesta Alcaldia de 15 de juny de 2014, van 



nomenar-se membres de la Junta de Govern Local els Regidors i regidores següents: 
1) Maria Isabel Ferré Roca 
2) José Manuel Ferré Aixendri 
3) Francisco Paz Belmonte 
4) José Antonio José Nos 
5) José Antonio Obalat Martí 
6) Josep Garriga Reverté 

Atenent que l’article 29.2 del Reglament orgànic municipal preveu que el nombre de 
membres de la Junta de Govern Local no podrà excedir d’un terç del nombre total de 
Regidors/Regidores de dret de l’Ajuntament, despreciant-se les fraccions i que a aquest 
nombre màxim de membres s’afegirà l’Alcalde. 
Atenent que l’article 29.1 del ROM estableix que és atribució de l’Alcalde tant la 
determinació del nombre de membres de la Junta de Govern Local, com el nomenament 
dels seus components. 
Atenent que l’article 29.4 del ROM fixa que l’Alcalde podrà nomenar membres de la 
Junta de Govern Local en qualsevol moment, sense més requeriment que comunicar-ho 
formalment a l’afectat. I que els Decrets de nomenament hauran de ser comunicats tant 
a la pròpia Junta de Govern Local com al Ple en la primera sessió que celebrin. 
HE RESOLT: 
PRIMER. Nomenar membre de la Junta de Govern Local a la Regidora Sra. Laia 
Subirats López. 
SEGON. Donar compte del present Decret a la Regidora nomenada, indicant-li que 
s’entendrà que accepta el càrrec, llevat que formuli renúncia expressa al mateix davant 
aquesta Alcaldia. 
TERCER. Donar compte del present decret a la Junta de Govern Local i al Ple de la 
Corporació, en la primera sessió que duguin a terme. 
QUART. Ordenar la publicació de la present resolució en el Butlletí oficial de la 
província de Tarragona.” 
El Ple de la Corporació, restat assabentat. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 592/2014, DE 12 DE 
MAIG, PEL QUAL ES DESIGNA UN NOU REPRESENTANT D’ALCALDIA AL 
NUCLI DEL POBLE NOU DEL DELTA. 
Tot seguit es dona compte del Decret de l’Alcaldia que diu: 
“Havent presentat la seva renúncia la Representant de l’Alcaldia a Poble Nou del Delta 
i, per tant havent-se de procedir a al designació d’una altra persona per desenvolupar les 
funcions indicades 
En base al que disposa l’article 122 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals i l’article 61 del Reglament orgànic municipal. 
En base al que disposa l’article 61.6 del ROM: tant el nomenament com, en el seu cas, 
la revocació, adoptarà la forma de Decret d’Alcaldia, que serà comunicat al Ple de la 
Corporació en la primera sessió que se celebri. 
Per tot això,  RESOLC: 
PRIMER. Designar al Sr. Josep Sancho Beltri com a representant d’aquesta Alcaldia en 
el nucli de població de Poble Nou del Delta d’aquest terme municipal. 



El designat tindrà la consideració d’Autoritat en el compliment de les escomeses del 
càrrec per al qual ha estat designat dintre de l’àmbit territorial al que es refereix el 
nomenament. Les seves funcions són les que es determina a l’article 61 ROM. 
SEGON. El nomenament del designat deurà de ser acceptat, entenent-se que aquest ha 
estat acceptat si en el termini de tres dies, comptats a partir de la notificació de la 
present resolució de nomenament, no manifesta expressament la seva no acceptació del 
càrrec. 
TERCER. Ordenar la publicació d’aquesta designació en el BOPT i en el tauló 
d’anuncis municipal. 
QUART. Comunicar el present acord a l’interessat, al departament de personal i al de 
Secretaria. 
 CINQUÈ. Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que se 
celebri.” 
El Ple de la Corporació, restat assabentat. 
 
FIXACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DEL REPRESENTANT DE L’ALCALDIA AL 
POBLE NOU DEL DELTA. 
Atenent que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 592/2014, es designa el Sr. Josep 
Sancho Beltri com a Representant de l’Alcaldia al nucli de Poble Nou del Delta. 
Atès que s’ha de procedir a la fixació de les retribucions i indemnitzacions que ha de 
percebre per la realització de les funcions per les quals ha estat designat. 
Vist l’article 75 de la Llei 1/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup de 
CiU, l’abstenció dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta i dels 3 membres del 
Grup del PSC – PM i el vot en contra del membre del Grup de PxC, acorda: 
PRIMER. Determinar que el Sr. Josep Sancho Beltri, Representant de l’Alcaldia al nucli 
de població de Poble Nou del Delta, desenvoluparà el seu càrrec amb una dedicació de 
20 hores setmanals amb una retribució mensual de 1.314,04 €. 
SEGON. El règim de dedicació parcial comporta que el designat deurà ser donat d'alta 
al règim general de la Seguretat Social, de conformitat amb el que determina l’article 
75.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
TERCER. El present acord tindrà efectes des del dia del seu nomenament. 
QUART. Donar trasllat del present acord a l’interessat, Departament de personal i 
Assessoria laboral. 
CINQUÈ. Ordenar a publicació del present acord en el Butlletí oficial de la Província, 
per tal de donar compliment al que disposa l’apartat 5 de l’esmentat article 75 de la Llei 
7/85. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que el Grup de PxC ha votat en contra per quant li 
sembla excessiva una retribució de 1.300 euros per una jornada de 10 hores setmanals, 
la seva proposta seria consultar els veïns si consideren millor el pagament al 
representant de l’Alcaldia o que aquesta quantitat es destini a inversió en el nucli de 
població. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM s’abstindrà en la votació, 
encara que creuen que  estèticament queda millor que es fixi una dedicació de 20 hores 
setmanals enlloc de les 10 de la proposta inicial, per ajustar les retribucions, en tant en 



quant estan segurs que el representant de l’Alcaldia dedicarà més de les 10 o 20 hores a 
la seva tasca. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs manifesta l’abstenció del Grup d’Esquerra d’Amposta i al 
mateix temps indica que no entenen el motiu de fixar una dedicació de 10 hores 
setmanals quan segur se’n dediquen més a la tasca, per aquest motiu els hi sembla be la 
modificació de la proposta de dedicació a 20 hores setmanals. 
El Sr. Alcalde diu que la modificació de la proposta de dedicació de 10 a 20 hores 
setmanals, s’ajusta més a la realitat de la dedicació, que a ben segur superarà aquesta 
xifra. 
 
FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI D’AMPOSTA PER A L’ANY 
2015. 
Aquest assumpte es deixa damunt la taula per a millor estudi. 
 
APROVACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTES TAURINS DE FESTES DEL BARRI 
DEL GRAU DEL 2014. 
Havent estat confeccionat el programa d’espectacles taurins a celebrar amb motiu de la 
Festa del Barri el Grau amb motiu de la festa de la Verge del Carme. 
Atenent el que disposa la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, de regulació de les festes 
tradicionals amb bous el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Demanar autorització a la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre per 
celebrar festes tradicionals amb bous amb motiu de la Festa del Barri el Grau amb motiu 
de la festa de la Verge del Carme. 
SEGON. Aprovar el programa d’espectacles taurins següents: 

Data Modalitat Hora inici Hora final Lloc 
12/07/2014 Bou capllaçat 08,00 08,50 Sortida: Plaça Constitució 

Recorregut: carrers Prim, 
Simpàtica, Navarra, Grau, 
Sant Just, Vazquez de 
Mella, Simpàtica, Navarra, 
Grau, Joan d’Àustria i 
Primer de Maig. 
Final: Plaça Constitució  

 
SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE L’ACCÉS A AMPOSTA DES DE SANT 
JAUME D’ENVEJA ( VARIANT DE LA TV – 3405 ). 
Atenent que per part de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya està prevista 
l’execució de l’actuació “Millora general. Condicionament de la carretera TV-3405, del 
pk 0+000 al 5+231. Tram Amposta”. 
Atenent que la previsió de l’actuació és que l’obra s’executi seguint l’actual traçat de 
dita via, quant la opció més apropiada és que la millora es realitzi seguint el traçat de la 
carretera actualment existent al marge dret del Canal de la Dreta de l’Ebre. Opció que 
compta amb el consens dels Ajuntaments de Sant Jaume d’Enveja i d’Amposta i de la 
mateixa Comunitat de Regants, titular de la carretera sobre la que es proposa l’actuació. 



Opció que ha estat desenvolupada per la Diputació de Tarragona mitjançant el projecte 
tècnic “Acondicionament de l’accés a Amposta. Variant de la TV-3405” 
Atenent que l’actuació enllaçarà amb la rotonda de connexió d’aquesta via amb la N-
340 el projecte de la qual està desenvolupant la pròpia Direcció General 
d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre. 
Atenent que des de la rotonda de connexió amb la N-340 ha de realitzar-se la millora del 
tram, de connexió amb la vialitat interna del municipi. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Sol·licitar de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que la millora 
general de l’accés a Amposta es realitzi seguint el traçat de la carretera actualment 
existent al marge dret del Canal de la Dreta de l’Ebre, per considerar-se el traçat més 
idoni, com així va projectar la Diputació de Tarragona. 
SEGON. El projecte de l’actuació i la seva execució es deurà coordinar amb el projecte 
de la rotonda de connexió d’aquesta via amb la N-340. 
TERCER. El tram de l’actuació des de la rotonda de connexió amb la N-340 i la vialitat 
interna del municipi, es realitzarà per l’actual TV-3405 i l’Av. de Sant Jaume fins la 
Plaça de la Pau, incloent-hi el projecte la urbanització d’aquest tram. 
QUART. Donar trasllat del present acord a la Direcció General d'Infraestructures de 
Mobilitat Terrestre del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, a l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja i a la Comunitat General de Regants 
del Canal de la Dreta de l’Ebre sol·licitant-los l’adhesió a la proposta i als Serveis 
tècnics municipals. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Antoni Espanya després de manifestar el suport del Grup del PSC – PM 
indica que pel que saben l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja no té cap notificació de 
la Generalitat de Catalunya sobre aquesta actuació. El Sr. Alcalde respon que tot i ser 
una actuació que afecta exclusivament al terme municipal d’Amposta, s’han mantingut 
reunions conjuntes amb el Sr. Alcalde de Sant Jaume d’Enveja qui sempre s’ha mostrat 
d’acord amb la proposta que s’ha formulat; però, malgrat allò, es traslladarà l’acord a 
l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja, com a la Comunitat de Regants, demanant el seu 
suport a la proposta. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs pregunta com restarà el traçat antic de la carretera, 
responent el Sr. Alcalde que en ser una via de la Generalitat de Catalunya la cedirà com 
a camí de servei. El Sr. Tomàs també pregunta si la proposta comportarà algun 
compromís amb la Comunitat de Regants, responent el Sr. Alcalde que no, havent estat 
aquesta qui ha recolzat la proposta per quant suposa menys afectacions que l’ampliació i 
millora de l’actual traçat. 
 
AL·LEGACIONS AL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES CONSTRUCCIONS 
AGRÍCOLES TRADICIONALS DE LES TTEE. 
Atenent que la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en sessió de 4 
de febrer de 2014, va aprovar inicialment el Pla director urbanístic de les construccions 
agrícoles a les Terres de l’Ebre. 
Atenent que mitjançant escrit de 23 d’abril de 2014 (registre d’entrada número 7418 del 
dia 6 de maig de 2014) es dona tràmit d’audiència. 



Vist l’informe dels tècnics municipals, així com de la Comissió informativa municipal 
d’obres i urbanisme, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar la formulació de les al·legacions sobre l’aprovació inicial del Pla 
director urbanístic de les construccions agrícoles a les Terres de l’Ebre següents: 
1. Modificar l’article 17, apartat g), en el sentit que per l’acreditació de l’explotació serà 
suficient la Declaració Única Agrària (DUN), els comprovants de lliurament de 
producció a cooperatives o informe d’enginyer agrònom. 
2. Modificar l’article 19 respecte la possibilitat d’ampliació que restaria amb la redacció 
següent: “Es permetrà l’ampliació de les casetes d’eines existents fins la superfície 
màxima permesa per aquest Pla.” 
3. Modificar l’article 27 en quant a les obertures admeses que restaria amb la redacció 
següent: “Obertures: S’autoritza la porta d’accés i una finestra a una façana diferent de 
la de la porta d’accés amb una superfície màxima d’1/10 part de la superfície de dita 
façana.” 
4. Modificar l’article 28, en el sentit de que a les casetes d’eines s’admetran els 
elements annexes següents: 

• Enramades: s’admeten amb una superfície màxima de 6 m2. La seva superfície 
no computa als efectes de la ocupació màxima. 

• Porxos o rafals: s’admeten amb estructura i coberta lleugera, una ocupació 
màxima de 6 m2 i han de disposar de tres cares obertes sense tancaments. La 
seva superfície computa un 50 % als efectes de la ocupació màxima. 

• Aljub, cisternes: s’admet. La seva superfície no computa als efectes de la 
ocupació màxima. 

• Corrals: s’admeten adossats a la construcció i sempre sense cobrir. La seva 
superfície no computa als efectes de la ocupació màxima. 

5. Modificar l’article 32, afegint un nou apartat 5, amb la redacció següent: “La 
propietat del maset podrà ser objecte de transmissió si el nou adquirent acredita complir 
amb al vinculació amb un habitatge de la seva propietat ubicat dins de l’àmbit del PDU 
o en els municipals limítrofs.” 
6. Modificar l’article 35 en els paràmetres següents: 

• Condicions de la finca fixant una superfície mínima en terrenys de secà d’1 
hectàrea i en terrenys de regadiu de 0,75 hectàrees. 

• Alçada: 4,50 metres des del punt més baix del terreny natural a carener de 
coberta. 

7. Modificar l’article 36 en les condicions de configuració següents: 
• Obertures: eliminar la limitació de façanes on sigui possible la realització 

d’obertures. 
• Obertures: incrementar la superfície màxima de les obertures, inclosa la porta 

d’accés a 1/5 de la superfície útil. 
8. Modificar l’article 37 sobre elements annexes següents: 

• Porxos i rafals, en el cas de rafals amb estructura i coberta lleugera la seva 
superfície no computarà als efectes de l’ocupació màxima del maset. 

• Porxos i rafals s’admeten amb una ocupació màxima de 10 m2. 
• Corrals afegir la possibilitat d’admetre el seu cobriment parcial amb elements 

senzills sense forjats. 



9. Modificar l’article 44 incorporant la permissibilitat d’enjardinament de l’entorn de la 
caseta sempre que no desvirtuï l’aspecte rural general. 
10. Modificar l’article 45 suprimint la prohibició absoluta de les barbacoes de jardí de 
construcció, substituint aquesta per una regulació de les característiques i mides de les 
mateixes. 
11. La normativa del Pla hauria de fer una regulació detallada tant de l’abastament 
d’aigua (cisterna, aljub, pou, etc.), com dels sistema d’evacuació d’aigües residuals 
(fossa biològica o altres similars). 
SEGON. Ordenar que es traslladi el present acord a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre. 
 
RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTUDI 
INFORMATIU: “AUTOVIA A-7. TRAM: CASTELLÓ – L’HOSPITALET DE 
L’INFANT. SUBTRAM: LA JANA – EL PERELLÓ”. 
A continuació es dona compte del recurs de reposició interposat per l’Alcaldia contra 
l’aprovació definitiva de l’Estudi informatiu: Autovia A7. Tram: Castelló – 
L’Hospitalet de l’Infant. Subtran: La Jana – El Perelló que literalment transcrit diu: 
“MANEL FERRÉ MONTAÑÉS, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de 
Amposta (Tarragona), comparec i com millor sigui procedent en dret DIC: 
Que formulo RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ contra la resolució de 21 de 
febrer de 2014 de la Ministra de Foment per la qual s’ha aprovat l’expedient 
d’informació oficial i pública i definitivament l'Estudi informatiu “Autovia A-7, Tram. 
Castelló – L’Hospitalet de l’Infant. Subtram: La Jana – En Perelló”. Clau EI,1-E-
0143.A. 
Fonamento el present recurs en els següents FETS I FONAMENTS DE DRET: 
PRIMER. El present recurs s’interposa en base al que disposen els articles 116 i 177 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de els administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 
SEGON. Aquest Ajuntament d’Amposta està legitimat per la interposició del recurs en 
virtut d’allò que disposen els articles 1, 6 i 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local. 
La competència per la interposició del recurs correspon a aquesta Alcaldia, en aplicació 
d’allò que disposa l’article 21.1,k) de la Llei 7/1985. 
TERCER. La Resolució impugnada vulnera els interessos del municipi d’Amposta pels 
motius que s’indiquen a continuació: 
1. Improcedència de la realització de la infraestructura: no té sentit la realització d’una 
inversió superior als 470 milions d’euros, en la construcció d’una autovia que crea una 
nova divisió en el territori, quan s’hagués pogut plantejar una solució més idònia per a 
la es necessitats del territori i menys agressiva per aquest, quina hauria estat la formació 
d’un tercer carril de l’Autopista AP-7 i la minoració del termini de durada del peatge 
per la seva utilització, plantejant que en un termini màxim de 3 anys aquesta via fora de 
lliure pagament. 
2. Donat que l’alternativa d’ampliació i alliberament de peatges de l’AP-7 ni tant sols ha 
estat contemplada per l’Estat i de les seves actuacions resulta que l’aposta és seguir 
endavant amb la construcció de l’autovia A-7, aquest Ajuntament considera que la 
proposta no dona satisfacció als interessos general del municipi d’Amposta, per la qual 



cosa el projecte definitiu d’aquesta infraestructura haurà d’incloure: 
a) En quan als enllaços que es proposen a l’Estudi de la Autovia A-7: 
• La Autovia A-7, tal i com es projecta a l’Estudi, creua el riu Ebre al nord del terme 

municipal d’Amposta i preveu un enllaç amb la C-12 (Eix de l’Ebre) al marge dret 
del riu Ebre i un altre enllaç amb la carretera C-42 Tortosa - Aldea al marge 
esquerre. L’enllaç previst sobre la C-12 (Eix de l’Ebre) es resol amb la construcció 
de dos rotondes sobre la C-12 i dos ramals d’accés a ambdós sentits de la marxa 
situats als dos costats de la infraestructura y al oest de la C-12. Aquest enllaç no té 
en compte les següents circumstancies: no resol les corbes a l’esquerra linealment 
sinó que per les maniobres d’accés a la autovia des d’Amposta cap a l’Hospitalet de 
l’Infant, des d’Amposta cap a La Jana i les maniobres de sortida de la autovia des 
de l’Hospitalet de l’Infant cap a Tortosa y des de La Jana cap a Tortosa es necessari 
l’ús de rotondes. 

• En canvi, l’enllaç previst a la carretera C-42 de Tortosa a l’Aldea es complet i resol 
totes les maniobres possibles 

Entenem que els IMD de la C-12 (Eix de l’Ebre) i la C-42 (Tortosa-l’Aldea) seria 
oportú establir para els dos enllaços la mateixa jerarquia. 
b) Proposta de nou traçat a l’Autovia A-7: 
La proposta que realitza l’Ajuntament d’Amposta respecte al nou traçat de la Autovia 
A-7 està motivada per aconseguir les finalitats següents:  
• Minimitzar els danys que la infraestructura produeix al seu pas pel riu Ebre. 
• No separar els nuclis de població de Camp-redó, Font de Quinto i Raval del Pom. 
• Minimitzar els danys de la infraestructura a l’Horta de Camp-redó  
D’aquesta manera, el canvi de traçat que es proposa, s’inicia a la cruïlla del traçat 
proposat para la nova Autovia A-7 amb el barranc de la Galera (punt 42+000). Des 
d’aquest punt el traçat continuarà direcció sud entrant al terme municipal d’Amposta 
fins a aproximar-se lo màxim possible al conducte de gas per a, sense afectar els Ullals 
de la Carroba i el conjunt arqueològic de la Carroba, creuar el riu Ebre. Una vegada s’ha 
creuat el riu Ebre, el traçat proposat seguirà en direcció nord fins a trobar-se a la 
bifurcació amb l’eix de la variant 23-B prevista en l’Estudi informatiu, d’acord amb els 
al·legacions formulades per aquest Ajuntament i que es donen per reproduïdes en aquest 
apartat. 
c) Desdoblament de la C-12: 
Tant el traçat proposat com la proposta formulada en la al·legació anterior, suposa la 
inexistència de comunicació directa del municipi i un cert aïllament que no correspon a 
un municipi capital de comarca com es Amposta, i això s’ha de solucionar amb el 
desdoblament de la actual C-12 previst per la Generalitat de Catalunya, motiu pel qual 
les dues administracions s’hauran de coordinar para la execució de les dos obres en la 
forma més simultània possible. 
Per l’anterior, DEMANO:  
Que tenint per formulat el present recurs, sigui admès i en al seva virtut es modifiqui la 
Resolució impugnada, incorporant a la mateixa per tal de ser tingudes en compte en la 
redacció del projecte tècnic les prescripcions següents: 

1. L’enllaç de l’autovia A-7 amb la C-12 (Eix de l’Ebre) ha de ser d’idèntica 
jerarquia al previst per l’enllaç amb la C-42 (Tortosa-l’Aldea). 

2. El traçat de l’autovia a partir del punt 42+000 fins la bifurcació s’ajusti a les 



al·legacions que en el seu moment va formular aquest Ajuntament. 
3. Cal preveure la coordinació de l’Estat i la Generalitat de Catalunya per 

l’execució del desdoblament de la actual C-12 en la forma més simultània 
possible.” 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Ratificar el recurs de reposició del que s’ha donat compte. 
SEGON. Ordenar que es traslladi certificació del present acord al Ministeri de Foment. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que seria incomprensible que no hi hagués un accés 
a l’autovia des d’Amposta i que s’hagués d’utilitzar la de Santa Bàrbara o l’Aldea, 
considera que estaria be que per part de l’Alcaldia es realitzessin gestions directes amb 
els representants de l’Estat per establir una solució. El Sr. Alcalde diu que l’estudi 
informatiu aprovat fa referència a un enllaç en estudi; però, sense més concreció, motiu 
pel qual s’ha demanat es concreti l’enllaç per Amposta amb la mateixa jerarquia que el 
de l’autovia Tortosa – L’Aldea. Pel que fa a les converses, davant un tema que per part 
de l’equip de govern es considera preocupant i prioritari, ha mantingut reunions amb el 
Subdelegat de Govern i té pendent una entrevista amb aquest i l’Enginyer cap de la 
zona. 
 
APROVACIÓ D’ADDENDA AL CONVENI ENTRE LA URV I L’AJUNTAMENT 
DE TORTOSA PER LA INTEGRACIÓ A LA CÀTEDRA D’ECONOMIA LOCAL I 
REGIONAL. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 30 de setembre de 
2013, va aprovar integrar l’Ajuntament en la Càtedra d’economia local i regional de la 
Universitat Rovira i Virgili. 
Atenent que la integració en la Càtedra d’economia local i regional ha de fer-se efectiva 
mitjançant la formalització d’una segona addenda al Conveni entre la Universitat Rovira 
i Virgili i l’Ajuntament de Tortosa per la creació de la Càtedra d’economia local i 
regional. 
Atenent que la integració de l’Ajuntament en al Càtedra d’economia local i regional 
comporta que dos representants de l’Ajuntament passin a formar part de la Comissió de 
seguiment prevista a la clàusula quarta del conveni de creació de la Càtedra. 
Atenent que l’addenda del conveni esmentada preveu l’aportació per part de 
l’Ajuntament d’Amposta d’una quantitat anual de 10.000,00 €., durant tot el període de 
vigència del conveni, període de vigència que d’acord amb el conveni de creació és de 3 
anys, comptats a partir de la data de la seva signatura (17 d’octubre de 2011), amb 
possibilitat de pròrroga per nous períodes de 3 anys, a formalitzar mitjançant addendes 
del conveni esmentat. 
Atenent que la integració en la Càtedra d’economia local i regional suposa un benefici 
per a l’interès general del municipi. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la addenda al Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i 
l’Ajuntament de Tortosa per la creació de la Càtedra d’economia local i regional, per tal 
de formalitzar la integració de l’Ajuntament d’Amposta en dita Càtedra. 
SEGON. Aprovar el pagament a la Universitat Rovira i Virgili de la quantitat de 
10.000,00 € prevista com aportació per a l’any 2014 per finançar les activitats de la 



Càtedra d’economia local i regional. 
TERCER. Designar representants de l’Ajuntament d’Amposta en la Comissió de 
seguiment prevista a la clàusula quarta del conveni de creació de la Càtedra a: 

• Josep Manel Ferré Aixendri. 
• Maria Isabel Ferré Roca. 

QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés per a la signatura de 
l’addenda del conveni que ha estat aprovada. 
 
SUPORT A LA CANDIDATURA PER A LA DECLARACIÓ DE PATRIMONI 
MUNDIAL DE LA UNESCO DE LA PORTALADA DEL MONESTIR DE SANTA 
MARIA DEL RIPOLL. 
El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants de 
la Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a d’altres 
monestirs i catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa del moment. Ja al segle XI, sota 
l’abadiat d’Oliba, va destacar per la importància de la seva església abacial, construïda 
de nou i dedicada el 1032, i per la potència de la seva biblioteca, que sota aquest 
personatge cabdal va depassar els dos centenars de títols. Malgrat els espolis, les 
destruccions i les restauracions patides al llarg del temps, es pot dir que Ripoll avui 
conserva un element històric que, per davant de tots els altres, continua assegurant-li un 
lloc en la història de l’art europeu i mundial: la seva esplèndida portalada esculpida.  
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu ressò 
en les portalades romàniques esculpides que en aquest moment eclosionaran en moltes 
esglésies catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en aquests 
mitjans del segle XII, capaç de sintetitzar algunes de les més prestigioses produccions 
escultòriques del moment -com les de la ciutat de Tolosa o les de l’àrea rossellonesa- 
manifestaria també la seva influència més o menys propera en tota una sèrie de treballs 
escultòrics que tindrien lloc a Catalunya durant la segona meitat del segle.  
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la 
complexitat iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que es 
convertís en un dels joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe 
Morgades el 1893, i que els estudiosos de l’art la reconeguessin com una obra cabdal de 
l’escultura romànica europea. Al llarg del segle XX, la presa de consciència sobre el 
patrimoni històrico-artístic i l’alerta per alguns aspectes del seu estat material van fer 
que s’emprenguessin mesures per garantir-ne la conservació.  
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els actes 
que han posat de relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a element 
singular i únic en el món. En efecte, el simposi internacional de 2013, organitzat pel 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Girona, per 
l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat de Vic i pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, 
va posar de relleu la importància de la portalada de Ripoll com a objecte posat en el seu 
context històrico-artístic, com a símbol del patrimoni que cal estudiar i protegir i com a 
element clau d’una capitalitat cultural que vol projectar-se al món. 
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i 
compleix totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un 
valor universal excepcional establerts principalment en el document d'Orientacions que 
han de guiar l'aplicació de la Convenció del Patrimoni Mundial i del Protocol sobre 



l'ordenació dels criteris per a la identificació i preparació de les candidatures de 
Patrimoni Mundial i Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a Catalunya, 
l'Ajuntament de Ripoll en sessió plenària de data 27 de desembre de 2011 va iniciar 
l'expedient per tal que durant l'any 2013, en motiu de que Ripoll era la Capital de la 
Cultura Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll fos proposada per 
ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO. 
Per tot això, el Ple de la Corporació , per unanimitat de tots els seus membres, acorda: 
PRIMER. Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria de 
Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la 
UNESCO. 
SEGON. Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General 
del Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA DE DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT 
D’UN TREBALLADOR MUNICIPAL.  
Atenent que el treballador al servei d’aquesta Corporació, A.M.A, al qual li va ser 
reconeguda la compatibilitat per l’exercici d’una segona activitat privada, ha presentat 
escrit comunicant el cessament en la segona activitat per la qual li va ser reconeguda la 
compatibilitat. 
Atenent que el cessament en l’activitat privada i renúncia a la compatibilitat que li hi va 
ser atorgada ha de ser recollida per aquest Ajuntament, el Ple de la Corporació resta 
assabentat del cessament en la segona activitat de caràcter privat i renúncia a la 
declaració de compatibilitat per al seu exercici formulada pel treballador A.M.A i 
acorda donar trasllat del present a l’interessat i Departaments de personal i secretaria. 
 
RESOLUCIÓ DEFINITIVA D’EXPEDIENT SANCIONADOR EN MATÈRIA DE 
GOSSOS PERILLOSOS. 
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia de 31 de gener de 
2014 per la infracció de l’art. 3  aparts. 1 i 2 i art.  2 apart. 1   de la Llei  10/1999 de 30 
de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, per  portar el gos 
sense certificat del cens municipal, deslligat i sense morrió al carrer Miquel Martí i Pol,  
essent responsable de la mateixa la Sra. J.A.LL. 
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data 31 de gener de 2014, va formular-se 
acord d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els fets imputats, 
considerant deuria aplicar-se una sanció per import de 150,25 € i concedint-se un 
termini de deu dies per a formular al·legacions. 
Durant els 10 dies que té l'interessat per realitzar al·legacions,  en el període d'audiència 
a l'interessat, s'han formulat les següents al·legacions: “...temps enrere va arreglar els 
papers com ara assegurança, psicotècnic, antecedents, etc i no  sabia que s’havia de 
censar... tenia el gos deslligat i sense morrió ja que estava jugant amb ell a l’interior 
d’un terreny desocupat i no existia cap perill, ni va molestar cap persona....". 
Resultant que a la vista de les al·legacions i de les actuacions realitzades per a 
l’aclariment dels fets, l’instructor de l’expedient es ratifica en els fets indicats en  l’acta 
de denuncia i en tal sentit es formula la proposta de resolució, concedint-li un termini de 
10 dies per a formular al·legacions.  
Resultant que la Sra. J.A.LL, dintre del termini establert, formula escrit d'al·legacions a 



la proposta de resolució, exposant:  “Que el 18-02-2014 va fer un plec de descàrrec i no 
es va acceptar i demana no es formuli la denúncia ja que presenta cens del gos i és la 
primera vegada que passa...”  
Vist l’informe emès al respecte per l’ agent denunciant  que diu: 
“L’ Agent va veure  que la Sra. A tenia el seu gos de raça perillosa, solt i sense morrió. 
La  Sra. Al va ser denunciada pels mateixos fets el dia 8-03-2013. 
El dia 28-01-2014 encara no havia tramitat la documentació i tornava a dur els gos amb 
les mateixes condicions de la primera vegada ( solt, sense morrió, sense censar..) 
Per tant es ratifica en la denúncia realitzada.” 
Atenent que cap de  al·legacions formulades desvirtuen els fets motivants de la 
instrucció de l'expedient, ni  aporten proves suficients que desvirtuen la comissió del fet 
denunciat, alterant la possible responsabilitat dels subjectes de mateix contemplada a 
l'article 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
Atenent el que disposen: 
Art. 3, 2.1, 7.2 a),  7.3 e) i art. 11.1, de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos i art. 3 i 5 del Decret 170/2002 de 11 de 
juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
Art. 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
Art. 53 i 137.3 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
Art. 62 de la Llei 58/2003, general tributària, de 17 de desembre de 2003. 
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d'aplicació als 
àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya. 
Vista la proposta de resolució, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. J.A.LL contra l'expedient de 
denúncia abans esmentat i estimar comès el fet denunciat. 
SEGON.   Determina que les infraccions comeses tenen caràcter de  greus. 
TERCER. D’acord amb el que disposa  l’article 11.1 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol 
sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, imposar una multa  per 
import de  150,25 €, que deurà ingressar a l'Oficina de Gestió Tributària d'aquest 
Ajuntament en els terminis determinats a l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de 
desembre de 2003, concretament: si rep la notificació de la present entre els dies 1 i 15 
fins el dia 20 del mes següent i si la rep entre els dies 16 i últim del mes fins el dia 5 del 
segon mes següent 
QUART. Notificar aquesta proposta de resolució a l'interessat per a la seva constància”. 
 
BONIFICACIONS FISCALS ICIO I LLICÈNCIES D’OBRES. 
Vista la instància presentada pel Sr. S.Q.C, on manifesta que havent pagat la taxa per 
llicència d’obres i de l’ICIO per l’obertura d’un bar restaurant, vol acollir-se a la 
bonificació que contemplen les respectives ordenances fiscals dels esmentats tributs.. 
Vist l’informe emès pels tècnics de data 21 de maig 2014 i d’acord amb els fonaments 
de drets aplicables, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar una bonificació del 10% de la quota liquidada pels conceptes 
d’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i Taxa per llicència urbanística. 



SEGON. Procedir a la devolució de l’import pagat en concepte de bonificació, per un 
import de 72,82 euros. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. R.C, on manifesta que havent pagat la taxa per 
llicència d’obres i de l’ICIO per l’obertura d’un comerç d’alimentació, vol acollir-se a la 
bonificació que contemplen les respectives ordenances fiscals dels esmentats tributs.. 
Vist l’informe emès pels tècnics de data 21 de maig 2014 i d’acord amb els fonaments 
de drets aplicables, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar una bonificació del 65% de la quota liquidada pels conceptes 
d’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i Taxa per llicència urbanística. 
SEGON. Procedir a la devolució de l’import pagat en concepte de bonificació, per un 
import de 51,18 euros. 
 
INFORME CONJUNT D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA DE MOROSITAT EN 
OPERACIONS COMERCIALS REFERIT AL PRIMER TRIMESTRE 2014. 
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 primer 
trimestre de 2014 tant d’aquest Ajuntament com de la seva societat municipal Hospital 
Comarcal d’Amposta: 

• 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.  

Aquestes dades s’han obtingut directament de la Comptabilitat Municipal, d’acord amb 
la Guia per al Càlcul publicada en l’Oficina Virtual de Coordinació Financera en les 
Entitats Locals.” 
A la vista de l’anterior, el Ple de la Corporació, emet el següent informe agregat: 
“El Ple de l’Ajuntament d’Amposta, vist l’informe conjunt de Intervenció - Tresoreria 
de data 21 de maig de 2014, corresponent al primer trimestre de 2014, 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 26 de maig 
de 2014, 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.” 
 
INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU AL COMPLIMENT DE LES 
OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE 
LA LO 2/2012, DE 27 D’ABRIL. 
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. 
“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 l’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 de gener de 2014. 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: 
Datos presupuesto actualizado y ejecución: 

Resumen Clasificación Económica 
Desglose de Ingresos corrientes 



Desglose de Ingresos de capital y financieros 
Desglose de Gastos corrientes 
Desglose de Operaciones de capital y financieras 
Calendario y Presupuesto Tesorería 
Remanente de Tesorería 
Resumen de estado de ejecución del presupuesto 
Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre 
Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años 
Estado de ejecución Efectivos 
Anexos información: 
F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluacion para relacionar Ingresos/Gastos con normas 
SEC 
F.1.1.B2 Información para la aplicación de la Regla del Gasto 
A1 Intereses y rendimientos devengados (gastos) 
A3 Intereses de operaciones con otras AAPP 
A5 Flujos internos 
B1 Ventas de acciones y participaciones 
B2 Inversiones efectuadas por empresas públicas por cuenta de la Entidad local 
B3 Adquisición de acciones y participaciones 
B4 Operaciones atípicas 
B5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto" 
B6 Contratos de arrendamiento financiero 
B7 Asociaciones público-privadas 
B8 Compraventa a plazos 
B9 Acreedores por devolución de ingresos 
B10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos) 
B11 Cambios normativos que suponen variaciones permanentes de recaudación 
B12 Gastos financiados con fondos de la UE 
B13 Contratos sale and lease back 
2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la 
Corporación 
2.1 Ajustes por operaciones internas entre entidades 
3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas 
3.0 Datos generales del Informe de Evaluación 
3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación 
3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria 
3.3 Resumen análisis Regla del Gasto 
3.4 Resumen análisis Estabilidad Financiera 
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 31/03/2014, 
les previsions realitzades per a l’elaboració del Pla Pressupostari 2014-2017 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 8.041.204,41 euros, segons 



informació facilitada pel Departament de Personal. Respecte el capítols 2 s’ha previst 
una execució lleugerament superior al pressupost definitiu a data actual, ja que es 
preveuen modificacions del pressupost finançades en baixa en altres aplicacions del 
capítol 1 o 3, respecte el capítol 4, 7, 8 i 9 s’ha previst una execució del 100 %. 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 dels drets reconeguts a l’exercici 
anterior, així com de les previsions realitzades per a l’elaboració del Pla Pressupostari 
2014-2017. 
IV. Conclusions del informe d’avaluació. 
D’acord amb les dades d’execució pressupostària existents a 31 de març de 2014, i 
d’acord amb la previsió realitzada l’Ajuntament d’Amposta compleix amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària així com amb l’objectiu de la regla de despesa. No obstant 
això, s’haurà de portar a terme el pertinent seguiment de l’execució del pressupost per 
ajustar les estimacions a l’evolució efectiva del mateix.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
MOCIÓ DE PXC DE REBUIG AL PROJECTE DE LA LLEI GENERAL DE 
TELECOMUNICACIONS. 
Seguidament es dona lectura a la moció que diu: 
“Atès que en els últims 15 anys s’ha donat un augment exponencial d’una nova 
contaminació ambiental, provinent dels camps electromagnètics artificials d’alta 
freqüència, fàcilment constatable en l’expansió de les radiofreqüències per la implantació 
de les xarxes de telefonia mòbil i una interminable llista de dispositius sense fil. 
Especialment rellevant és l’impacte local provocat per les antenes base de telefonia mòbil, 
visible en la preocupació ciutadana reflectida en el “Eurobarómetre Especial sobre camps 
electromagnètics” de 2010, en les nombroses denúncies  de conglomerats de càncer a 
l’entorn de les antenes i en les innombrables mobilitzacions i peticions veïnals 
manifestades a nivell municipal en tot el territori espanyol. 
Atès que aquesta preocupació ciutadana va acord amb les nombroses crides des de 
diferents àmbits (científics, institucions europees i internacionals, jurídics), que insten a les 
administracions públiques a aplicar el principi de precaució (recollit en la Llei 33/2011, de 
4 d’octubre, General de Salut Pública), davant aquests contaminants ambientals alertant 
del seu risc potencial per a la salut de les persones, especialment en la infància, la joventut, 
les dones embarassades i altres grups sensibles. 
Atès que entre les recomanacions i alertes des del camp científic, destaca la revisió 
bibliogràfica de més 3.800 estudis científics i treballs sobre l’exposició a Camps 
Electromagnètics (CEM) adverteixen que els nivells existents de seguretat pública són 
inadequats per protegir la salut pública i documenten les evidències científiques actuals 
sobre la relació causal  dels camps electromagnètics abordant evidències sobre els efectes 
biològics i efectes adversos a la salut en els gens i a l’ADN (genotoxicitat), en les proteïnes 
de l’estrès, en la melatonina i el sistema immunològic, en la fertilitat i la reproducció, els 
efectes fetals i neonatals, l’alteració de la barrera hematoencefàlica, les evidències 
d’autisme, les alteracions neurològiques i del comportament (memòria, aprenentatge, 
comportament, atenció, trastorns del somni), la leucèmia infantil i altres càncers infantils, 
tumors cerebrals i neuromes, càncer de mama, Alzheimer, ... 
Atès que a més de la classificació de l’OMS de les radiofreqüències com probablement 



cancerígenes al maig de 2011, destaquen les declaracions de l’Agència Europea del Medi 
Ambient (des del 2007 fins a l’actualitat), les del Parlament Europeu (en 2008 i 2009) i la 
de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (en 2011), en la línia d’aplicar ja 
mesures de precaució sobre la base dels informes científics anteriorment citats. 
Atès que el projecte de Llei General de Telecomunicacions (en tràmit en el Senat), sotmet 
directament el desplegament de xarxes públiques de comunicacions electròniques a les 
disposicions del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, en nom de la competència 
exclusiva de l’Estat, usurpant la competència municipal per atorgar llicències (perdent 
l’estudi d’avaluació ambiental) i les competències municipals i autonòmiques en el camp 
de les telecomunicacions (medi ambient, ordenació urbana i territorial i salut pública), amb 
les següents conseqüències:  
- Desprotecció jurídica en matèria de salut i consum: no aplica ni deixa aplicar el principi 
de precaució (reconegut a l’art. 3 de la Llei 33/2011, General de Salut Pública) i deixa en 
mans privades i interessos comercials les consideracions relatives a l’expropiació forçosa i 
a les infraccions greus. No atén a les recomanacions precaucionistes de la Resolució 1815 
de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (2011), ni a les Convencions 
internacionals, com la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb 
Discapacitat (2006), ni al Conveni d’Aarhus (1988) sobre accés a la informació, 
participació pública en la presa de decisions i accés a la justícia en temes mediambientals. 
- Davant la possibilitat d’expropiació de béns privats i públics per a la instal·lació 
d’antenes de telefonia mòbil preveiem una gran conflictivitat davant la qual els governs 
municipals no tindrem cap possibilitat d’intervenció real, en quedar relegats a un paper 
subsidiari: realització d’informes no vinculants. 
- L’autonomia municipal és una garantia institucional, qüestionada per aquest projecte de 
llei, està reconeguda en la Constitució Espanyola de 1978 (article 137 i 140) i en la Carta 
Europea d’Autonomia Local (article 3.1) ratificada per l’estat espanyol en 1998. Aquesta 
autonomia està reconeguda en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, en la preservació dels interessos municipals en matèria de: A) Planejament, 
gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del patrimoni històric. B) Medi 
ambient urbà ... i protecció contra la contaminació ... J) Protecció de la salubritat púbica. 
Ñ) Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i 
sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions. 
Per totes aquestes raons, proposem al Ple Municipal l’adopció dels següents acords: 
Primer. Mostrar el rebuig al Projecte de Llei General de Telecomunicacions per atemptar 
contra l’autonomia municipal i autonòmica i elevar al Govern central la proposta que 
qualsevol reforma que afecti a les entitats locals i autonòmiques haurà de comptar amb la 
participació de les mateixes. 
Segon. Comunicar igualment al Govern central la necessitat que qualsevol reforma de la 
Llei de Telecomunicacions ha de tenir en compte la salut i la vida per sobre dels beneficis 
econòmics i no atendre solament els interessos de la indústria. 
Tercer. Instar al Govern central al fet que promogui un desplegament de les 
telecomunicacions segur i saludable escoltant a tots els actors afectats per la Llei: els 
governs autonòmics i locals i especialment a la societat civil (associacions i col·lectius 
implicats) i als científics experts independents  (les seves recerques i els seus punts de 
vista), atenent a les recomanacions de la Resolució 1815 de l’Assemblea Parlamentària del 
Consell d’Europa (maig de 2011) sobre “Perills potencials dels camps electromagnètics i 



els seus efectes sobre el medi ambient”, així com els Convenis internacionals relacionats 
(Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de 2006, i el 
Conveni d’Aarhus de 1988, sobre l’accés a la informació, participació pública en la presa 
de decisions i accés a la justícia en temes mediambientals). 
Quart. Donar trasllat d’aquest acord al Govern d’Espanya, el Govern de la Generalitat de 
Catalunya, als Grups Polítics del Congrés dels Diputats, als diferents grups polítics del 
Parlament de Catalunya i a la Junta de Govern de la FEMP.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seu terme el Regidor Sr. German Ciscar fent notar que el projecte 
ja és llei definitiva. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya indica que el Grup del PSC – PM donarà suport a la moció 
en considerar-la correcta i expressar la preocupació per la instal·lació indiscriminada de 
dispositius i la limitació de les competències municipals. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta votarà a favor de la 
moció fent notar l’absoluta manca de respecte cap a les administracions locals que mostra 
un Estat del que no mereix seguir formar-ne part. 
El Sr. Alcalde indica que el Grup de CiU, tot i que podria no coincidir en algunes de les 
argumentacions està d’acord amb la moció i, per tant li donaran recolzament. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda prestar la 
seva aprovació a la moció que ha estat transcrita. 
 
MOCIÓ D’EA PER LA CREACIÓ D’UN CONSELL MUNICIPAL AL POBLE NOU 
DEL DELTA. 
A continuació es dona compte de la moció següent: 
“En l’actualitat el nucli de població de Poble Nou del Delta només compta amb un 
representant de l’Alcaldia per desenvolupar les funcions que s’estableixen en l’article 61 
del Reglament Orgànic Municipal i entre les quals s’hi inclouen informar als veïns del 
nucli de població i la vigilància immediata de les obres i els serveis municipals existents en 
el nucli. 
L’article 6 del Reglament Orgànic Municipal estableix que podran existir aquells òrgans de 
gestió o de govern que l’Ajuntament d’Amposta vulgui crear en exercici del seu dret a la 
autonomia administrativa que li reconeix la Constitució i la Llei 7/85. 
D’altra banda el Poble Nou del Delta no compta amb un col·legi electoral propi, la qual 
cosa obliga a les persones residents en aquest nucli i que reuneixen els requisits legals 
exigits per a exercir el seu dret de sufragi a haver de desplaçar-se a la ciutat d’Amposta per 
poder votar. 
Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
1. Crear el Consell Municipal del Poble Nou del Delta, presidit pel representant de 
l’Alcaldia i amb representació de membres de tots els Grups Municipals i les entitats que 
es considerin adients, com ara l’Associació de Veïns de Poble Nou del Delta. 
2. Garantir l’existència d’un col·legi electoral al nucli de Poble Nou del Delta perquè els 
ciutadans hi puguin votar sense haver-se de desplaçar a la ciutat d’Amposta.” 
Intervencions dels membres: 
La moció es defensada en el termes en que ha estat presentada pel Regidor Sr. Adam 
Tomàs, indicant que modifiquen el redactat del punt 2 de l’acord canviant “garantir” per 



“sol·licitar” en saber que la competència sobre l’assumpte no correspon a l’Ajuntament. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que saben que el punt 2 no és competència municipal; 
però, per demanar-ho no ha de quedar, està d’acord amb el punt 1, per tant el Grup de PxC 
donarà suport a la moció. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya manifesta que el Grup del PSC – PM està d’acord amb tot 
allò que suposi la millora en la participació ciutadana. En quant al col·legi electoral, ja va 
demanar-se a instància del seu Grup, responent-se que no era possible, encara que no veu 
motiu per no tornar-ho a demanar. 
El Sr. Alcalde diu que el Grup de CiU no donarà suport a la moció, per dos motius: primer, 
respecte la mesa electoral, per que ja va demanar-se i es va respondre que per una qüestió 
de cens electoral no es podia crear i més ara que s’està reduint el nombre de meses 
electorals (de fet en les eleccions d’ahir es va passar de 24 a 20 en el municipi); i segon, en 
relació a la creació del consell, el nou Representant de l’Alcaldia s’ha reunit amb les 
diferents associacions existents a Poble Nou per crear una fórmula per tractar els 
assumptes que els afecten, fórmula de la que se’n donarà compte un cop estigui totalment 
definida. 
El Regidor Sr. Tomàs diu si ha d’interpretar que en aquesta proposta s’incorporaran els 
representants dels Grups municipals, responent el Sr. Alcalde negativament i explicant que 
només està prevista la participació de les entitats existents a Poble Nou. 
El Regidor Sr. Tomàs en quant al col·legi electoral insisteix en que s’hauria de formular 
una petició fonamentada per la seva restitució per quant aquest ja va existir, responent el 
Sr. Alcalde que no tindrà cap inconvenient en demanar-ho. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable 
dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta, dels 3 membres del Grup del PSC – PM i 
el 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 PSC-PM PER EXIGIR TRANSPARÈNCIA RESPECTE MAGATZEM 
CASTOR. 
Seguidament es dona compte de la moció següent: 
“Fa pocs dies sortia publicada en premsa la següent notícia: 
L'aturada i el desmantellament del projecte Castor s'ha convertit, finalment, en la 
principal exigència comú dels alcaldes de les Terres del Sénia davant la constatació 
que, efectivament, els terratrèmols de fins a 4,2 graus a l'escala de Richter –una 
quinzena sentits per la població segons l'informe de l'Institut Geogràfic Nacional 
(IGN)- van ser provocats per les injeccions de gas al magatzem submarí. 
"La planta segueix paralitzada i volem que no es torni a posar en marxa. Seria molt fort 
que havent informes que diuen que la causa-efecte dels moviments és del Castor, que es 
posés en marxa. Això no seria només prendre'ns al pèl a nosaltres com alcalde, sinó a 
tot el món", ha declarat l'alcalde de Benicarló, el popular Marcelino Domingo, que ha 
actuat com a portaveu. 
Els ajuntaments, com ja va anticipar aquest dimecres el d'Alcanar, també exigeixen que 
no sigui l'administració estatal i, per tant, l'erari públic, el que hagi de carregar amb 
cap compensació si la promotora ha actuat negligentment. "Si ha hagut errada ha de 
pagar el propietari, no ho han fet els veïns. A l'Ajuntament no ens van dir si volíem la 
planta aquí. Potser no érem afectats i ara no tenim per què pagar, qui ha fet l'errada 



qui pagui", ha afegit Domingo, tot confiant que el Ministeri delimiti i faci assumir les 
responsabilitats judicials que s'escaiguin sense que la ciutadania hagi tampoc 
d'assumir el cost del desmantellament -uns 300 milions d'euros sobre els més de 1.700 
que ha costat el Castor-. 
Però el gran cavall de batalla dels consistoris continua estan en l'ocultació d'informes i 
la manca d'informació per part del Ministeri d'Indústria. Especialment, després que 
l'informe de l'IGN, a la taula del govern espanyol des del passat desembre, hagi 
transcendit ara, en plena campanya electoral de les europees, arran la petició del 
diputat d'Esquerra Unida del País Valencià, Ricardo Sixto. Una aparició "estranya", 
ha apuntat Domingo, sense voler fer sang amb el govern espanyol del seu partit. 
El front municipal ja ha anunciat que exigirà formalment al Ministeri que els faciliti de 
forma imminent tota la informació sobre el Castor. "Si diuen -que no el volen facilitar 
perquè hi ha causes judicials i no es pot donar informació, no pot sortir als mitjans. La 
informació la volem. Si no en podem fer ús, no en farem, però almenys tenir-la per 
saber on estem i quina resposta hem de donar a cada moment. Encara que sigui amb 
papers, sense sortir a la premsa. Si se la donat a un diputat, als ajuntaments, com a 
màxims representants de la ciutadania de la zona, volem aquesta informació", ha 
sentenciat l'alcalde de Benicarló. 
Des de l'Ajuntament d'Alcanar, que ja ha topat de forma reiterada contra el mur de 
silenci del govern espanyol, el tinent d'alcalde, Manel Martí, ha recordat que totes les 
cartes trameses en aquest sentit no han trobat mai resposta. "Fins i tot tenim un 
document que ens diu, a finals de desembre, que no hi havia cap informe -quan els de 
l'IGN i el 'Institut Geològic i Miner ja havien estat tramesos al ministre José Manuel 
Soria-", ha apuntat. "Som el govern d'Alcanar i volem saber què passa per donar 
seguretat i tranquil·litat als ciutadans", ha afegit. 
El Ple d’aquest ajuntament ja es va manifestar fa uns mesos per unanimitat demanant el 
tancament del magatzem Castor, però fruit de les noves informacions aparegudes creiem 
que hem d’anar un pas més enllà. 
Per tot això, el Grup Municipal PSC-PM proposa al ple de l’Ajuntament d’Amposta els 
següents acords: 

• Que l’ajuntament d’Amposta es sumi al front municipal d’ajuntaments que 
reclamen tots els informes oficials al voltant del magatzem Castor, inclosos els 
que s’han conegut recentment de l’Institut Geogràfic Nacional. 

• Que s’organitzi un acte informatiu de caràcter tècnic per part d’algun tècnic i/o 
institució solvent que informe sobre la situació actual del magatzem a la 
població interessada. 

• Que l’ajuntament d’Amposta expressi el seu rebuig a que les possibles 
indemnitzacions, que poden ascendir a 2.000 milions d’euros pel tancament i el 
desmantellament del magatzem Castor vagin a càrrec dels pressupostos generals 
de l’Estat i per tant de tots els contribuents.” 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la moció que ha estat transcrita. 
Intervencions dels membres: 
La moció ha estat defensada pel Regidor Sr. Antoni Espanya en els seus propis termes. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta ha donat suport a la 
moció per quant aquest és un tema sobre el qual el Ple ja va demanar el desmantellament 
d’un projecte creat exclusivament per tal que empreses properes al Govern de l’Estat 



puguin especular. 
El Sr. Alcalde afegeix que per la realització de l’acte informatiu s’acudirà al recolzament 
del Museu de les Terres de l’Ebre 
 
MOCIÓ DEL PSC-PM PER FER MÉS TRANSPARENT LA DESPESA CORRENT 
MUNICIPAL. 
Tot seguit es dona lectura a la moció que diu: 
“La despesa corrent és la segona partida en importància del pressupost municipal de 
l’ajuntament d’Amposta, després de la de personal i suposa un 43 % del total. En 
números absoluts estem parlant de 7,1 milions d’euros respecte a un total de despesa 
corrent de 16,4 milions. 
La despesa corrent d’un ajuntament és tota aquella que es refereix a la provisió de 
serveis i bens, com consums elèctrics i de combustibles, de telefonia mòbil, de correus i 
missatgeria, de neteja, de lloguers d’edificis, de consumibles d’oficina, de 
manteniments d’edificis, vehicles, via pública, etc, ... És a dir, tot allò necessari, perquè 
la maquina administrativa municipal pugui funcionar en el seu dia a dia. Però també 
cobreix altres aspectes tant diversos com indemnitzacions patrimonials per mal estat de 
la via pública o la Revista Amposta. 
Creiem que una quantitat tant respectable, 7,1 milions d’euros equivalent a 1.200 
milions de les antigues pessetes, és mereixedora de la màxima transparència pel que fa a 
als conceptes i els volums en que es fracciona. En aquesta línia, cal deixar constància de 
l’impacte de la mesura que el nostre grup va proposar durant el 2013, de repartir les 
contractacions de bens i serveis a diferents proveïdors quant aquests superessin el 5 mil 
euros de facturació amb el consistori i que va ser aprovada per unanimitat. Entenem que 
aquesta rotació de proveïdors que ja s’està aplicant, en una despesa corrent de més de 7 
milions d’euros com és el nostre cas, haurien de poder ajudar a sobreviure moltes petites 
empreses de la ciutat, que és del que es tracta en aquests moments de dificultat. 
Per tot això, el Grup Municipal PSC-PM proposa al ple de l’Ajuntament d’Amposta els 
següents acords: 
Que es publiquen a la web municipal, la relació mensual de factures que passen per la 
Comissió d’Hisenda, les superiors a 1.200 euros, detallant el concepte i la quantitat i 
totes les dades que siguin susceptibles de ser públiques d’acord a la normativa.” 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Antoni Espanya defensa la moció en els termes en que ha estat redactada. 
El Regidor Sr. German Ciscar manifesta el suport a la moció del Grup de PxC. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta recolzarà una moció 
que fa una aportació més en favor de la transparència per tal que els ciutadans sàpiguen en 
que es gasten els diners. 
El Sr. Alcalde diu que tot i que la Llei no obliga, donaran suport a la moció; però, amb la 
cura per part dels serveis tècnics de que la publicació no vulneri la legislació sobre 
protecció de dades de caràcter personal. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda prestar la 
seva aprovació a la moció que ha estat transcrita. 
 
Abans d’entrar en el debat sobre el següent punt de l’ordre del dia, s’acorda que la moció 
en contra de l’aplicació de la Llei Wert sigui presentada conjuntament pels Grups 



municipals de CiU, Esquerra d’Amposta i PSC – PM. 
 
MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS CIU, ESQUERRA D’AMPOSTA I 
PSC - PM CONTRA L’APLICACIÓ DE LA LLEI WERT. 
Finalment es dona lectura a la moció que literalment transcrita diu: 
“La “LOMCE”, coneguda també com la “Llei Wert”, és la culminació de tot un procés 
polític que, emparat per la Sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut, té com 
a objectiu trencar el model educatiu català. El sistema educatiu aplicat amb èxit a les 
nostres escoles, compta amb un amplíssim suport social i polític i de tota la comunitat 
educativa i ha aconseguit que ningú sigui discriminat a l’escola per la llengua que parla 
habitualment a casa. Alhora, fa possible que l’alumnat català, en acabar la seva 
escolaritat obligatòria, sigui competent en català, castellà i conegui una altra llengua 
estrangera. 
La LOMCE entra en conflicte amb la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) aprovada per 
una àmplia majoria en el Parlament de Catalunya. Aquesta llei envaeix les competències 
educatives que corresponen a la Generalitat, es basa en una concepció centralista, 
uniformista i autoritària de l’estat i no resol els problemes que avui té l’educació. 
Somescola, plataforma que aglutina la major part de les entitats vinculades a l’àmbit 
educatiu del país, ha treballat i treballa intensament per defensar el nostre model 
d’escola i l’aplicació de la metodologia d’immersió quan la situació ho aconselli. 
Somescola denuncia ara que la situació a les escoles està arribant al límit. L’assetjament 
continuat a la comunitat educativa a la qual estan sotmeses per les contínues sentències 
dels diferents tribunals creen una situació de conflicte que dificulta notablement la seva 
activitat docent. 
Per tot això convoca les forces polítiques i a la societat en general a donar una resposta 
col·lectiva, contundent, democràtica i participativa en defensa del nostre model 
d’escola, de l’educació i del futur de la nostra llengua que és garantia per al nostre futur 
nacional. 
En conseqüència, i per tot això abans esmentat, el Ple del nostre Ajuntament, reunit en 
sessió plenària, per unanimitat de tots els seus membres acorda: 
Primer. Rebutjar l’aplicació de la LOMCE  i donar suport ala continuïtat del model 
lingüístic i curricular de l’escola catalana que defensa tota la comunitat educativa. 
Segon. Donar suport a Somescola en la mobilització festiva i reivindicativa que tindrà 
lloc el 14 de juny de 2014 a Barcelona en defensa de l’escola catalana i el dret a decidir 
el propi model educatiu 
Tercer. Difondre el present acord a tota la comunitat educativa del municipi 
Quart. Incorporar el banner de Somescola al web municipal donant suport a la 
campanya en defensa del nostre model educatiu 
Cinquè. Enviar còpia de l’acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.” 
Intervencions dels membres. 
En nom de tot els Grups presentants de la moció, aquesta es defensada pel Sr. Alcalde 
en els termes en que ha estat redactada. 
El Regidor Sr. German Ciscar manifesta que el Grup de PxC donarà suport a la moció, 
encara que si no li agrada la LOMCE, tampoc la LEC. No creu que el model català es 
pugui qualificar d’èxit, ja que els informes PRISA situen el nivell dels alumnes catalans 
per sota dels europeus i, fins i tot, d’alguns altres de l’Estat espanyol, tot i que li 



agradaria estar equivocat. Sobretot en el tema de la llengua estrangera es dona un fracàs 
en l’escola pública, per tant considera que es deuria de dotar de recursos per 
l’ensenyament de la llengua anglesa. 
Amb aquestes intervencions, el Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els seus 
membres, acorda aprovar la moció que ha estat transcrita. 
 
PRECS I PREGUNTES. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya formula les següents preguntes: 
1. Si ara que s’apropa el final de curs, si es té en compte la possibilitat d’habilitar el 
menjador escolar per als infants que ho precisen com l’any passat. El Sr. Alcalde respon 
que està previst, el mes de juny ho faran les ampes i els mesos de juliol i agost 
l’Ajuntament a l’Escola Soriano Montagut. 
2. La regulació de l’ocupació de la via pública aprovada pel Ple, preveia una regulació de 
les terrasses per tal de seguir uns criteris i no deixar-ho al lliure criteri dels interessats, 
alguna se n’ha instal·lat que no compleix amb aquells criteris i pregunta si es pensa fer 
complir el compromís. El Sr. Alcalde respon que és cert el que ha dit el Sr. Espanya, està 
prevista una reunió entre tots els departaments de l’Ajuntament que intervenen en el 
procediment d’autorització per coordinar la correcta aplicació de l’ordenança, havent-se de 
corregir aquelles que no s’ajusten a la petició presentada pels interessats. 
3. Per acabar la seva intervenció felicita a ERC per la seva victòria a les Eleccions al 
Parlament Europeu del passat 25 de maig, així com a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament 
per l’èxit de la Festa del Mercat a la Plaça. El Sr. Alcalde agraeix la felicitació per l’èxit de 
la Festa del Mercat a la Plaça i explica que la retirada del punt de l’ordre del dia de fixació 
de les festes locals per a l’any 2015, té relació amb aquesta activitat. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs en nom d’ERC agraeix la felicitació pel resultat electoral i 
felicita a l’Àrea de Cultura i la resta de les Àrees municipal que intervenen en la seva 
organització per l’èxit de la Festa del Mercat a la Plaça. 
El Sr. Alcalde es suma a la felicitació a ERC per la victòria a les Eleccions al Parlament 
Europeu i ressalt l’increment de la participació respecte les de l’any 2009, així com la total 
manca d’incident en la jornada electoral. 
 
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la 
sessió, essent les tretze hores i cinquanta minuts i de tot el que s’ha tractat es formula la 
present acta de la que, com a Secretària, certifico. 

 
L’ALCALDE,                          LA SECRETÀRIA, 

 


