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A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-nou de setembre 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 extraordinària 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 22 de setembre de 

2014 
2. Donar compte  de les contractacions d’urgència. 
3. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia número 1033 a 1157 de 2014. 
4. Cessament del Defensor de la Ciutadania 
5. Fixació de Festes Locals d’Amposta per a l’exercici 2015 
6. Conveni amb el Consell Comarcal del Montsià per l’Arranjament del Camí de 

Miralles ( Fase II ) 
7. Resolució Definitiva d’Expedients Sancionadors en matèria de gossos perillosos 



8. Moció del grup municipal de PXC perquè l’Ajuntament reparteixi uns quaderns amb 
suggeriments i receptes de cuina per als més necessitats i que puguin estar rebent 
aliments retirats del circuit comercial 

9. Moció del grup municipal del PSC-PM sobre el Dret de Remuneració als Autors 
pels Préstecs de les seves obres realitzades a les Biblioteques 

10. Moció del grup municipal del PSC-PM per Atendre els Problemes que tindran 
moltes famílies el proper Hivern per Pagar la Factura Elèctrica 

11. Moció del grup municipal d’ERC-EA per Instal·lar un Caixer Automàtic al Poble 
Nou del Delta 

12. Moció del grup municipal d’ERC-EA per Instar a la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre a una major implicació en la lluita contra el Caragol Poma al Riu Ebre 

13. Moció del grup municipal de PXC per Revocar els Honors concedits per 
l’Ajuntament al Sr. Jordi Pujol i Soley 

14. Moció del grup municipal de PXC per Crear una nova Tarifa pels locals de 50 
metres quadrats o menys en la Taxa per la Recollida d’Escombreries 

15. 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 22 DE SETEMBRE DE 2014. 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària duta a terme el 
dia 22 de setembre de 2014. 
 
DONAR COMPTE  DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA. 
Es dona compte de les contractacions següents: 

• MVP com a administratiu del Punt d’informació juvenil del 3 de setembre al 2 
de març de 2015. 

• JDGS, com a oficial segona jardiner del 9 de setembre al 8 de desembre de 
2014. 

• JCAD com a oficial 1a. xofer del 9 de setembre al 8 de desembre de 2014. 
• NJCP i JFF com a peons de la brigada d’obres i serveis del 9 de setembre al 8 

de desembre de 2014. 
• O.M.R com auxiliar administratiu del Centre d’art de les Terres de l’Ebre del 8 

de setembre al 7 de desembre de 2014. 
• ACV com arxiver municipal del 12 de setembre a l’11 de novembre de 2014. 
• Ampliació del contracte amb JCE com a monitora de plàstica, 5 hores setmanals 

de l’1 d’octubre de 2014 al 30 de juny de 2015. 
El Ple de la Corporació, resta assabentat. 
 
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚMERO 1033 A 1157 DE 
2014. 
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 1033 a 1157 de l’any 2014, restant el 
Ple assabentat. 
 



CESSAMENT DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 9 d’octubre de 2014, va 
designar el Sr. Eloi Toldà Andreu con Defensor de la Ciutadania amb efectes del dia 15 
d’octubre de 2009. 
Atenent que l’article 10 del Reglament del Defensor/a de la Ciutadania d'Amposta, aprovat 
pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 28 de juliol de 2003 i publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 186 del dia 12 d'agost de 2003, 
disposa que la durada del càrrec de Defensor de la Ciutadania serà de 5 anys. 
Atenent que el mateix article 10 del Reglament del Defensor/a de la Ciutadania preveu que 
el/la Defensor/a de la Ciutadania continuarà en l’exercici en funcions del càrrec fins que es 
produeixi el nomenament d’un nou Defensor/a i que en qualsevol cas el Ple haurà 
d’escollir Defensor/a en un termini màxim de tres mesos des del cessament de l’anterior. 
El plE DE LA Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acordar el cessament del Sr. Eloi Toldà Andreu com a Defensor de la 
Ciutadania a partir del proper dia 15 d’octubre de 2014. 
SEGON. Determinar que el Sr. Eloi Toldà Andreu seguirà en l’exercici de les funcions de 
Defensor de la Ciutadania fins el nomenament d’un nou Defensor/a de la Ciutadania; 
nomenament que es deurà realitzar obligatòriament abans de dia 15 de gener de 2015. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’interessat i Departament de personal. 
Intervencions dels membres: 
El Sr. Alcalde explica que en la Junta de portaveus es va acordar que en la propera 
sessió el diferents Grups municipals aportaran candidats per tal de consensuar el nou 
nomenament. 
 
FIXACIÓ DE FESTES LOCALS D’AMPOSTA PER A L’EXERCICI 2015. 
D’acord amb la proposta de la Comissió informativa municipal de Mitjans de 
Comunicació i Comerç reunida en sessió celebrada el dia 24 de setembre de 2014, 
s’informa favorablement la fixació dels dos dies de festes locals per al municipi 
d’Amposta per l’anualitat 2015, els dies 16 de febrer (Carnaval) i 7 de desembre. 
El Ple municipal, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar com a festes locals d’Amposta per a l’any 2015, els dies 16 de febrer 
(Carnaval) i 7 de desembre. 
SEGON. Traslladar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Espanya recorda que el canvi de data respecte la primera proposta deriva de 
la intervenció del seu Grup ja que coincidia amb el dia posterior a les eleccions locals de 
2015, la qual cosa podria haver afectat negativament a la participació. 
El Sr. Alcalde diu que es va formular proposta de fer-ne coincidir un dels dies festius amb 
la Festa del Mercat a la Plaça; però, els representants del comerç no ho van considerar 
oportú. La data de carnaval farà que els centres escolars tinguin 5 dies festius seguits el 
mes de febrer, en coincidir amb dos dels dies de lliure disposició. 
 
CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ PER 
L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE MIRALLES ( FASE II ). 
Vist l’esborrany de conveni de col·laboració a formalitzar amb el Consell Comarcal del 



Montsià per a l’arranjament del Camí de Miralles (II fase). 
Atenent que el conveni esmentat preveu la delegació de la competència en el Consell 
Comarcal per realitzar l’arranjament del Camí de Miralles de titularitat municipal. 
Atès que els articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals de Catalunya, aprovat per Decret, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, 
estableixen la possibilitat de que els ens locals formalitzin convenis de col·laboració 
amb altres administracions públiques o particulars per a la realització d’actuacions 
d’interès per al municipi. 
Atès que el conveni preveu la realització d’una actuació d’arranjament d’un camí de 
titularitat municipal la qual cosa significa que el contingut del conveni resta inclòs en 
les esmentades actuacions d’interès per al municipi. 
Atès que l’article 22.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local estableix que el Ple es competent per l’aprovació de tots aquells assumptes per als 
quals es requereix una majoria qualificada i que l’article 47.2,h) de la mateixa Llei 
7/1985, estableix que es precisa del quòrum de la majoria absoluta legal per l’adopció 
dels acords de transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques. 
Atès que el conveni preveu l’aportació per part de l’Ajuntament de la quantitat de 
7.237,50 €. Aportació que es podrà realitzar dintre d’aquesta anualitat o la propera. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Delegar la competència en el Consell Comarcal del Montsià per la realització 
de les obres d’arranjament del camí de Miralles (fases I i II). 
SEGON. Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar amb el Consell Comarcal del 
Montsià per a l’arranjament del Camí de Miralles (II fase). 
TERCER. Aprovar l’aportació dintre del present exercici 2014 al Consell Comarcal del 
Montsià de la quantitat corresponent a aquest Ajuntament, per un total de 7.237,50 €.,en 
càrrec a l’aplicació pressupostària 450/454/21000, la qual es farà efectiva un cop 
acreditada per part del Consell Comarcal l’execució de l’obra objecte del conveni. 
QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés, per la signatura del 
conveni aprovat. 
CINQUÈ. Delegar en el Sr. Alcalde la competència per aprovar la justificació 
presentada pel Consell Comarcal en relació a les actuacions realitzades i, 
conseqüentment, reconèixer la obligació per import de 7.237,50 euros. 
SISÈ. Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Montsià, Intervenció de 
fons i Departament d’obres i urbanisme. 
 
RESOLUCIÓ DEFINITIVA D’EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE 
GOSSOS PERILLOSOS. 
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia de 15 d’abril de 2014 
per la infracció de l’art. 3 apart. 1, 2 i 4, art. 2 apart a) de la Llei  10/1999 de 30 de 
juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos  i art. 4 i  art. 3 del 
Decret 170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats 
potencialment perillosos, consistent respectivament en posseir el gos sense certificat del 
cens municipal, no tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil, portar el gos 
deslligat i sense morrió a la via pública, no estar identificat amb el microxip,   posseir el 
gos sense la llicencia municipal, essent responsable de la mateixa el Sr. C.M. 
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data 15 d’abril  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: “...Que en el moment de la 
denúncia la gossa estava menjant, motiu pel qual no portava morrió i la gossa ha estat 
enviada a Romania i no està ja en territori espanyol...”  
Vist l’informe emès per l’agent denunciant, en el que es ratifica  en els fets indicats en 
l’acta infracció i en el que informa: “Que el dia 26/02/14 a les 12:46 h. al carrer Amàlia, 
31 es va observar un gos de raça potencialment perillosa solt i sense morrió. 
Que es va parlar amb la persona que suposadament estava a càrrec de l’animal i se li va 
informar de l’obligació de portar-lo lligat i amb morrió. 
Que se li va demanar tota la documentació preceptiva per poder posseir l’animal  i va 
manifestar que no el tenia censat a l’Ajuntament, no tenia contractada l’assegurança de 
responsabilitat civil obligatòria, que no el tenia identificat amb el microxip i no tenia la 
llicència municipal, per la qual cosa se li va aixecar la denúncia....” 
Cap de  les 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. 
Resultant que a la vista de l’informe emès per l’ agent denunciant 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 no s'ha formulat escrit d'al·legacions a la proposta de resolució en el 
Atenent el que es disposa a: 
• Art. 3 apart. 1, 2 i 4, art. 2 apart 1 de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença 

de gossos considerats potencialment perillosos  i art. 4 i  art. 3 del Decret 170/2002 d’ 
11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.  

• Infraccions lleus i greus administratives previstes a l'art. 7 apart..2)a)  i apart.  3)b i 
e)  de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos  

• Sancions lleus i greus previstes al art 11.1 
• 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. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. C.M contra l'expedient de 
denúncia abans esmentat i estimar comès el fet denunciat. 
SEGON.   Determinar 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 resolució a l'interessat per a la seva constància. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que per segona vegada en aquest tipus de 
procediments els interessats han al·legat que l’animal ha mort o que ja no està en el 
municipi, pensa que valdria la pena realitzar el comís de l’animal en el moment de la 
denúncia per tal d’evitar aquests desaparicions sobtades. El Sr. Alcalde respon que en 
funció de la normativa es pot proposar el comís si així ho considera adient l’instructor 
del procediment; però, com a sanció, no sap si la normativa fa possible el comís 
preventiu. El Sr. Espanya diu que el seu Grup ho estudiarà i si la normativa ho permet 
presentarà la iniciativa a la comissió informativa corresponent. 
  
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PERQUÈ L’AJUNTAMENT 
REPARTEIXI UNS QUADERNS AMB SUGGERIMENTS I RECEPTES DE CUINA 
PER ALS MÉS NECESSITATS I QUE PUGUIN ESTAR REBENT ALIMENTS 
RETIRATS DEL CIRCUIT COMERCIAL. 
A continuació es dona lectura a la moció que diu: 
“L’ajuntament de Reus a dut a terme una campanya, que consisteix d’uns quaderns 
informatius amb 21 suggeriments i 7 receptes. 
Per exemple l’hamburguesa de sardines, amb pa rallat i ou. Un plat molt ric en calci, 
que és ideal per a nens i persones grans amb osteoporosi. 
Els consells estan focalitzats en gran part a aquests dos grups de població, que són els 
que corren més riscos. 
Si els aliments es troben prop de la data de caducitat o estan al límit d’ana a les 
escombraries és millor cuinar tots i congelar-los. 
Si tenim grans quantitats de verdura per guardar cal netejar i bullir per congelar. Entre 
altres. 
Per això, creiem que donar informació que pugui ajudar als ciutadans d’Amposta que ho 
estan passant malament seria una bona idea. 
Acords: 
1. Que l’ajuntament reparteixi uns quaderns informatius amb suggeriments i receptes de 
cuina per als més necessitats, i que puguin estar rebent aliments retirats dels circuit 
comercial.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seus termes el Regidor Sr. German Ciscar. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya manifesta que el Grup del PSC – PM valora la 
preocupació posada de manifest en la moció; però, pensen que els recursos que es 
deurien destinar a la publicació es poden destinar millor a incrementar les aportacions a 
les ONG’s, si be es podria fer ús dels mitjans de comunicació local (ràdio i revista) per 
donar la publicitat demanada. Per l’anterior, no donaran suport a la moció. 



El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta sempre manifesta 
respecte a les mocions, encara que tampoc veuen aquesta mesura necessària, ja que 
haver de ser usuari dels serveis no implica que no en sàpiguen donar-li l’ús adient. 
Sumant-se a la proposta del Grup del PSC respecte els mitjans de comunicació 
municipals, acaba dient que no donaran suport a la moció. 
Las Regidor Sra. Laia Subirats explica que no es destinaran recursos a la edició 
proposada, realitzant-se des de serveis socials actuacions en aquesta línia: conveni amb 
els venedors del mercat que comporta l’aplicació d’una dieta equilibrada, actuacions a 
les escoles, taller realitzats per les ONG’s en matèria alimentària, d’estalvi d’energia i 
aigua, etc. Per aquest motiu consideren més oportú destinar recursos directament a la 
solució de problemes i no donaran suport a la moció. 
El Regidor Sr. Ciscar diu que si el problema és el cost de l’edició del material el pagarà 
ell directament. El Sr,. Alcalde respon que ha quedat clar que amb l’actuació de l’àrea 
de serveis socials és suficient i per tant la moció es rebutjada. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
favorable del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 11 membres del Grup de 
CiU, dels 6 membres del Grup d’Esquerra d’Amposta i dels 3 membres del Grup del 
PSC – PM, acorda rebutjar la moció transcrita. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM SOBRE EL DRET DE 
REMUNERACIÓ ALS AUTORS PELS PRÉSTECS DE LES SEVES OBRES 
REALITZADES A LES BIBLIOTEQUES. 
Seguidament es dona compte de la moció amb el tenor literal segûent: 
“Els poders públics han de vetllar pel legítim dret a la remuneració dels autors pel 
producte de la seva obra i al mateix temps fer efectiu el dret d’ accés a la cultura a tota 
la ciutadania. 
Per imperatiu legal, l’Estat està obligat, com ho han fet ja la pràctica totalitat dels països 
de la Unió Europea, a posar en pràctica i aplicar una directiva europea (Directiva 
2006/115/CE, una norma referent a la implantació del cànon per préstec bibliotecari. 
Aquesta aplicació obligatòria de la Directiva ha de tenir present la doble funció de 
compensació als creadors i la de facilitar l’ accés a la cultura. L’existència dels dos drets 
és compatible, fets pel qual correspon a les administracions públiques competents 
l’establiment de mecanismes i fórmules que els garanteixin. 
La legislació europea és legítima i coherent. Sense autors no hi ha cultura i el dret a 
percebre remuneració pel seu treball ha de ser protegit i promogut des de les institucions 
comunitàries. Com també és evident que les biblioteques públiques municipals 
desenvolupen un paper essencial i indispensable en la formació i l’equilibri social i 
cultural. A més cal considerar que la indústria del llibre suposa el 38,1% del total de 
l’aportació al PIB de la cultura i que les biblioteques són un estímul a aquest sector 
industrial, greument afectat per la crisi econòmica. 
La majoria dels països europeus, han considerat el cànon fonamentalment una política 
de suport a les literatures i cultures del país i, en aquest sentit, és assumit pels governs 
nacionals o regionals. En canvi, la transposició que Espanya fa de la directiva situa el 
cànon en els titulars dels serveis que, després de l’ aplicació de les excepcions previstes, 
són en el nostre país els ajuntaments. 



El cànon no es cobra a les persones usuàries de les biblioteques. El paguen les 
administracions públiques. En aquest sentit el decret preveu que hi pugui haver 
mecanismes de cooperació entre l’Administració General de l’ Estat, les Comunitats 
Autònomes i les corporacions locals. 
En el cas dels municipis i entitats supramunicipals de Catalunya, cal tenir en compte 
l’esforç que han fet i fan en el foment de la lectura pública. No es pot demanar, doncs, 
que aquestes entitats assumeixin també el cànon per préstec bibliotecari. 
Per tot això, el grup municipal del PSC-PM a l’Ajuntament d’Amposta, proposa al Ple 
d’aquesta corporació l’adopció dels següents acords: 
1.- Instar els Govern de l’Estat espanyol i al de la Generalitat a què incorporin en els 
pressupostos de l’exercici 2015 una partida específica suficient que permeti cobrir el 
cànon per préstec bibliotecari de les biblioteques municipals. 
2.- Instar els Govern de l’estat espanyol a recuperar els objectius i els mecanismes de 
cooperació previstos en el “Plan de Fomento de la Lectura”, en el programa 
d’adquisició i millora de les col·leccions de les biblioteques públiques del país i 
formulat amb la cooperació de la Generalitat, en l’ àmbit de Catalunya. 
3.- Donar trasllat dels acords al Govern de l’estat espanyol i al de la Generalitat de 
Catalunya.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció el Regidor Sr. Antoni Espanya. 
El Regidor Sr. German Ciuscar diu que el Grup de PxC donarà suport a la moció. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs manifesta que el Grup d’Esquerra d’Amposta entén la 
moció com una defensa del municipalisme, per quant els ajuntament estan aguantant 
polítiques que no corresponen a les seves competències i ara a més hauran de suportar el 
cost d’un nou cànon, per tant recolzaran la moció, encara que no creuen que la mesura 
es pugui aplicar l’any 2015. 
El Sr. Alcalde recorda que les administracions locals són les que disposen d’un pitjor 
finançament i encara els afegeixen un nou cost, per allò el Grup de CiU donarà 
recolzament a la moció. 
Amb les intervencions ressenyades, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda 
prestar la seva aprovació a la moció de la que s’ha donat lectura. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM PER ATENDRE ELS PROBLEMES 
QUE TINDRAN MOLTES FAMÍLIES EL PROPER HIVERN PER PAGAR LA 
FACTURA ELÈCTRICA. 
Tot seguit es llegida la moció que diu: 
“Al voltant de 300.000 famílies catalanes, o el que és el mateix, al voltant d'un milió de 
persones, tindran problemes aquest hivern per mantenir la casa a una temperatura 
adequada, perquè no els arribarà per pagar les factures de la llum o del gas. Suposen el 
10,9% de les cases catalanes, el doble respecte a l'inici de la crisi el 2008, segons les 
dades més recents de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Si extrapolem 
aquesta xifra a la ciutat d’Amposta, estaríem parlant d’unes 1.000 persones. Per a ells, la 
Taula del Tercer Sector Social de Catalunya ha reclamat fa pocs dies ajuda urgent, 
davant la pròxima arribada dels mesos freds. 
«Estem en un punt mort. El grup de treball específic que es va constituir el març passat, 
després del ple monogràfic que el Parlament va dedicar a la pobresa, amb prou feines ha 



arribat a acords per protegir aquestes persones, entre altres coses perquè la Generalitat 
no ha apostat de manera decidida per aquest assumpte», lamentava Toni Codina, 
director general de la Taula, que agrupa unes 4.000 entitats socials. 
El grup de treball té, entre altres, l'encàrrec d'ampliar el decret sobre la pobresa 
energètica, pel qual les companyies de serveis es comprometen a no tallar el 
subministrament a les persones que no se'n puguin pagar el cost entre els mesos 
d'octubre i març i que compleixin uns requisits. «És un decret que en els primers mesos 
d'aplicació va donar resultats insignificants, ridículs», va denunciar Codina. No hi ha 
dades oficials sobre quantes persones es van beneficiar l'hivern passat de la moratòria, 
però algunes entitats socials ho xifren en, com a molt, mig centenar de famílies. 
«Els requisits per sol·licitar-la són un verdader laberint i això, sumat al fet que el deute 
que contrauen els usuaris es manté i s'ha de pagar més endavant, ha dissuadit moltes 
famílies que, en altres condicions, sí que l'haurien sol·licitat», va indicar el director 
general de la Taula del Tercer Sector, que va reclamar al Govern que presenti, almenys, 
l'informe d'avaluació del decret que evita els talls de llum. 
Fonts de la Conselleria d'Empresa i Ocupació, que és la que presideix el grup de treball 
sobre la pobresa energètica (on estan representats des de les empreses subministradores 
i la patronal fins als sindicats i les oenegés que treballen amb persones vulnerables), 
asseguren que la comissió segueix treballant. «Estem a l'espera de les seves 
recomanacions», va indicar un portaveu del departament que dirigeix Felip Puig. 
«En tot cas, està bé que es mantinguin i es reforcin les mesures pal·liatives com les 
previstes en aquest decret, però convindria que les administracions i els agents socials 
implicats anessin treballant també en mesures preventives, en una reforma més 
estructural», va alertar Joana Mundó, cap de projectes de la consultora Ecoserveis, 
especialitzada en pobresa energètica. La companyia ha elaborat, a petició de la Taula 
del Tercer Sector, un document en què proposa, per exemple, més ajudes per a la 
rehabilitació de vivendes segons criteris d'eficiència energètica. «No és necessari que es 
facin grans obres, a vegades n'hi ha prou d'aïllar millor les finestres o col·locar difusors 
d'estalvi d'aigua a les aixetes», va suggerir Mundó. 
L'especialista creu també necessari que les empreses siguin comminades a informar 
sobre els serveis que presten i a ajustar els contractes d'acord a les necessitats de cada 
consumidor. «Però el que és més urgent és que quedi clar, d'una vegada, que l'energia 
no és un privilegi, sinó que hauria de ser un dret universal i accessible per a tothom», ha 
sentenciat. «No és lògic que estiguem pagant un IVA del 21% pels consums energètics -
va lamentar- quan aquests són bàsics perquè una família pugui cuinar, conservar els 
aliments i mantenir la higiene» 
Acords: 
1. Instar al Govern de la Generalitat a ampliar el decret sobre la pobresa energètica, pel 
qual les companyies de serveis es comprometen a no tallar el subministrament a les 
persones que no se'n puguin pagar el cost entre els mesos d'octubre i març i que 
compleixin uns requisits, simplificant al màxim els tràmits actuals. 
2. Instar els Govern de la Generalitat a impulsar un paquet d’ajuts per a la rehabilitació 
de vivendes segons criteris d'eficiència energètic. 
3. Instar els Govern de l’Estat a que redueixi el tipus d’IVA que s’aplica al consum 
energètic, ates que és un servei de caràcter bàsic per les famílies. 



4. Estudiar i impulsar totes aquelles mesures a nivell local que serveixin per ajudar les 
famílies sense recursos suficients, a fer front a la despesa elèctrica obligatòria dels 
propers mesos hivernals. Tant siguin ajudes directes, com ajudes indirectes a traves de 
les ONGs d’Amposta.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el Regidor Sr. Antoni 
Espanya. 
El Regidor Sr. German Ciscar manifesta el recolzament del Grup de PxC a la moció, 
indicant que dintre de les mesures proposades al punt 4 es podria incloure la informació 
sobre el bon social sobre el consum elèctric que no és conegut i pot representar un 
estalvi de fins el 20 per 100, per tal que sigui conegut especialment pels aturats i 
pensionistes. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs diu que el Grup d’Esquerra d’Amposta votarà a favor de la 
moció, indicant que el mes de novembre de 2013 van presentar una moció en la mateixa 
línia que no va tirar endavant, entenent que per combatre la pobresa energètica és 
imprescindible donar assessorament als usuaris. 
El Sr. Alcalde indica que dels 4 punts de la moció és 2 primers són més complicats 
d’assolir, respecte el 3 és absolutament justa la modificació del tipus de l’IVA i pel que 
fa al punt 4 serà la Regidora delegada de serveis socials qui faci l’explicació, com també 
la posició de l’equip de govern. 
La Regidor Sra. Laia Subirats explica que des de l’ajuntament, i concretament des de 
l’àrea de serveis socials, fa anys que s’actua per atacar la difícil situació, essent una sort 
que no siguin 1000 les persones que precisen dels ajuts pel pagament de l’energia 
elèctrica; l’Ajuntament destina força recursos econòmics: 10.000 € en ajuts d’urgència 
social, més de 160.000 € en el pla de suport a les famílies, més de 40.000 € lliurats a les 
entitats que actuen en el camp social, menjador social per als infants a l’estiu, ajuts per a 
llibres, actuacions per evitar el tall d’aigua, etc. Amb independència d’aquestes 
actuacions, donaran suport a la moció, que els impulsa a seguir treballant i no només en 
aquest camp sinó en totes aquelles en que sigui necessari el suport municipal. 
El Regidor Sr. Espanya agraeix el suport de la resta de Grups municipals a la moció, 
ànima a seguir treballant i manifesta que si es planteja alguna modificació 
pressupostària per incrementar les aportacions econòmiques per a temes socials contarà 
amb el suport del seu Grup. 
El Sr. Alcalde ratifica que la intenció, en funció de la previsió d’execució del 
pressupost, es modificar aquest per destinar recursos a finalitats socials, com ja va dir en 
sessions plenàries anteriors. 
Després de les intervencions transcrites, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda 
aprovar la moció que ha estat transcrita. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-EA PER INSTAL·LAR UN CAIXER 
AUTOMÀTIC AL POBLE NOU DEL DELTA. 
Seguidament es dona lectura a la moció que literalment transcrita diu: 
“El Poble Nou del Delta és un nucli de població situat al cor del Delta de l’Ebre, 
relativament allunyat de pobles més grans com la Ràpita, Amposta o Sant Jaume 
d’Enveja. La dimensió que té dificulta la implantació de serveis importants, entre els 
quals destaca un servei que depèn de la iniciativa privada com és el bancari. 



Fins ara, cap entitat ha ubicat una oficina bancària per oferir aquest servei als habitants 
del Poble Nou, fet del tot respectable. Ara bé, el que sí que podria ser del tot factible és 
la instal·lació d’un caixer automàtic per oferir un servei de màxima necessitat i utilitat 
per als habitants del Poble Nou, en especial les persones grans. Aquest servei de caixer 
automàtic també oferiria més competitivitat turística i econòmica a un nucli de població 
que els darrers anys ha experimentat un gran creixement del sector de la restauració, 
l’hostaleria i l’allotjament rural, fent de l’activitat turística un dels principals motors 
econòmics. És un servei, el de caixer automàtic, que també seria d’utilitat i atracció per 
als visitants d’aquest punt del Delta de l’Ebre i d’altres de propers, com les platges i 
llacunes del nostre terme municipal . 
Entenem que de la mateixa manera que des de l’Ajuntament d’Amposta es va fer un 
esforç per ubicar en dependències municipals del Poble Nou del Delta un servei de 
farmaciola, també es podria fer ara aquest esforç per oferir aquest espai per habilitar-hi 
un caixer automàtic que pogués donar servei, ja sigui en horari restringit o bé durant les 
24 hores del dia.  
Per aquest motiu, el Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords: 
1. Que l’Ajuntament d’Amposta proposi i negociï amb les entitats financeres amb què 
aquesta institució manté obligacions i compromisos econòmics ubicar un caixer 
automàtic al Poble Nou del Delta. 
2. Habilitar i oferir un espai de les dependències municipals del Poble Nou del Delta a 
l’entitat financera que es comprometi a ubicar-hi allà el caixer automàtic.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seus propis termes el Regidor Sr. Adam Tomàs. 
El Regidor Sr. German Ciscar indica que el Grup de PxC no dubta de la bona voluntat 
de la moció; però, no està d’acord amb la possibilitat de donar quelcom gratis a una 
entitat bancària, per tant s’abstindrà en la votació. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya mostra el suport del Grup del PSC – PM a la moció, per 
quant considera una necessitat per a Poble Nou, com així ho van fer constar en incloure 
la proposta en el seu programa electoral. 
El Sr. Alcalde diu que l’equip de govern no donarà suport a la moció, per quant l’any 
2008 ja va realitzar-se una licitació pública per la instal·lació d’un caixer a les 
dependències municipals restant deserta per no haver-se presentat cap oferta. Aquest 
servei és privat fora de les competències municipals i, tot haver-se seguit fent gestions 
amb diferents entitats bancàries, cap ha donat una resposta positiva, tot i allò es segueix 
insistint i si hi hagués alguna resposta positiva, es tornaria a iniciar un procediment 
públic per l’adjudicació de l’ús de part de la propietat municipal. Recorda que a Els 
Muntells amb més de 500 habitants es va instal·lar un caixer i al cap de poc temps la 
mateixa entitat bancària el va retirar per que no li resultava rendible. En resum acaba 
dient que no aproven la moció per ser un tema que ja s’està realitzant des de fa molt 
temps, tot i que seguiran cercant una entitat que estigui interessada en la instal·lació 
d’un caixer. 
El Regidor Sr. Tomàs diu que al fi i al cap estant tirant endavant la proposta per la que 
s’ha presentat la moció i els sembla be, no els interessa que ha pogut passat a Els 
Muntells el seu interès es centra en Poble Nou i així comunicaran als veïns del nucli que 
es van adreçar al seu Grup per efectuar la petició. 



Acaba el Sr. Alcalde recordant que amb independència de la voluntat i les actuacions 
municipals la darrera paraula la tenen les entitats privades que han de mostrar-se 
interessades en instal·lar-se.  
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 i dels 3 membres del Grup 
del PSC – PM, l’abstenció del membre del Grup de PxC i el vot en contra dels 11 
membres del Grup de CiU, acorda rebutjar la moció de la que s’ha donat compte. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-EA PER INSTAR A LA 
CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DE L’EBRE A UNA MAJOR IMPLICACIÓ 
EN LA LLUITA CONTRA EL CARAGOL POMA AL RIU EBRE. 
A continuació es llegeix la moció que diu: 
“Com ja és sabut, malauradament, per tots, el caragol poma, considerat una de les 50 
espècies invasores més destructives del món, s’ha convertit en poc temps en el 
problema biològic i mediambiental més greu del Delta de l’Ebre.  
Per combatre’l, la lluita ha de ser integral, tant en l’àmbit del Delta de l’Ebre (arrossars, 
xarxa de reg i riu) com en l’àmbit polític (Generalitat, Govern espanyol i Unió 
Europea). 
Sobre aquesta lluita, cal reconèixer molts encerts i errors de tothom, però estem remant 
tots en la mateixa direcció, especialment la Comunitat de Regants de la Dreta de l’Ebre, 
que està sufocant els focus produïts per sabotatges malintencionats. 
Ara bé, cinc anys després de l’aparició de la plaga, no podem dir el mateix de la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), el màxim òrgan competent en la gestió del 
riu, que no ha portat a terme les actuacions necessàries per eradicar la plaga. 
Desgraciadament, els darrers dies el cargol poma a tornat a ser protagonista amb 
l’aparició de nous focus a Tortosa, que se sumen als dels 15 quilòmetres que hi ha entre 
Amposta i la desembocadura, incloses les illes fluvials. 
Per aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords: 
1- Instar la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre a instal·lar barreres elèctriques per 

tallar la propagació del caragol poma. 
2- Instar la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre a eliminar el caragol poma de les 

lleres del riu Ebre. 
3- Fer arribar aquests acords a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, al Ministeri 

d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient del Govern espanyol i al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya.” 

Intervencions dels membres: 
Defensa la moció el Regidor Sr. Adam Tomàs. 
El Regidor Sr. German Ciscar manifesta el suport a la moció del Grup de PxC. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC – PM recolzarà la moció, de fet 
el PSC va presentar una iniciativa al Senat demanant la implicació a fons (com ho ha fet 
la Generalitat) en la lluita contra la plaga, no tant sols de la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre sinó també del Ministeri d’Agricultura. 
El Sr. Alcalde manifesta que el Grup de CiU votarà a favor de la moció, recordant que 
la lluita contra la plaga en el Delta dret està encapçalada per la Comunitat de Regants, 



essent de justícia recordar-ho. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar 
la moció que ha estat transcrita. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER REVOCAR ELS HONORS 
CONCEDITS PER L’AJUNTAMENT AL SR. JORDI PUJOL I SOLEY. 
Tot seguit es dona lectura a la moció següent: 
“Atès que el Llibre d’Honor és una eina protocol·lària destinada a recollir la signatura 
de personalitats destacades com a testimoni de la seva visita a entitats públiques i 
privades. 
Atès que el Sr. Jordi Pujol i Soley,, en la seva condició de President de la Generalitat de 
Catalunya, va deixar al seva rúbrica al Llibre d’Honor de l’Ajuntament amb motiu de la 
seva visita al nostre municipi. 
Atès que la confessió relativa a l’evasió d’impostos durant 34 anys constitueix un frau 
continuat envers tots els catalans que resulta especialment greu per la rellevància del 
càrrec polític que el sr. Jordi Pujol va ocupar durant 23 anys. Aquestes circumstàncies 
són prou greus com per determinar la pèrdua de l’honorabilitat que la va permetre eln el 
seu dia signar el Llibre d’Honor. 
Atès que l’activitat del servei públic exigeix un comportament exemplar als 
responsables polítics em l’exercici d’aquesta comesa, així com la màxima honradesa, 
rigor i transparència. 
Atès que cal posar er pràctica mesures que restaurin el nom de la polític ai dotin de 
legitimitat a les institucions públiques i les decisions que emanen d’elles. 
Atès que altres institucions ja han posat en marxa mesures per revocar els honors al sr. 
Jordi Pujol i Soley. L’expresident de la Generalitat ja no compta amb la Medalla d’Or 
de Barcelona que li va ser concedida l’any 1992 després que l’Ajuntament li requerís 
que la retornés. 
Per tots aquests motius el grup municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
Primer. Esborrar la signatura de l’expresident Jordi Pujol i Soley del llibre d’honor de 
l’Ajuntament. 
Segon. Declarar el sr. Jordi Pujol i Soley persona non grata a la ciutat. 
Tercer. Traslladar els acords a les associacions de veïns del municipi.” 
Intervencions dels membres: 
La moció ha estat defensada pel Regidor Sr. German Cicar en els termes en que ha estat 
presentada. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que poques persones han estat més crítiques que ell 
amb el pujolísme, de fet va ser el motiu per la seva implicació política. Ara bé, una cosa 
és ser crític amb l’estil caciquil de Jordi Pujol i l’altra és que han de cenyir-se a la 
moció. Esborrar la història com es proposa els sembla una barbaritat, ja que no tenen 
dret a arrabassar als futurs ciutadans el record d’uns fets com va ser la visita dels llavors 
President de la Generalitat, així del segle passat hi ha signatures al llibre de els tropers 
nacionals que són fets històrics. En quant a la declaració de persona non grata ho 
podrien compartir si hagués estat condemnat, per tant tot i compartir el fons de la moció 
no ho estant amb les propostes d’acord, per tant el Grup del PSC – PM s’abstindrà en la 
votació. 



El Regidor Sr. Adam Tomàs manifesta que el Grup d’Esquerra d’Amposta està en 
contra d’aquestes pràctiques dels polítics que han governat o governen a la Generalitat 
de Catalunya o a la resta de l’Estat. El mateix Jordi Pujol ha confessat la comissió d’un 
delicte malgrat no haver una dcondemna judicial, havent-se-li retirat honors, fins i tot 
dins del seu propi partit. Han estat 23 anys d’engany alhora que es donaven llissons de 
moral i ètica, aquesta confessió ha fet caure a la persona que tenia més números per ser 
un símbol. Tot allò comporta que estiguin d’acord amb bona part de la redacció de la 
moció; però, el que resta són els acords que s’adopten i aquestos no els comparteixen, 
per tant els resulta difícil fins i tot abstenir-se en la votació només pel redactat sense 
compartit les propostes d’acord: com es pensa esborrar la signatura del llibre d’honor, 
quan no deixa de ser una curiositat per al futur recordar les persones que han passat per 
la Ciutat; tampoc estan d’acord amb les declaracions de persona non grata. Per l’exposat 
votaran en contra de la moció. 
El Sr. Alcalde diu que no es pot retirar allò que no ha estat donat i que mai l’Ajuntament 
ha declarat a algú persona non grata. Dit l’anterior, manifesta que aquests fets han colpit 
més que a ningú als militants de CDC, estant dolguts i defraudats pel que ha declarat el 
que ha estat el seu referent polític, encara que recorda fa més d’11 anys que no ostenta 
cap càrrec al partit, tot i ser el president honorífic càrrec que li ha estat retirat. 
L’actuació de la persona ha de separar-se de l’actuació política duta a llarg de 23 anys 
com a President de la Generalitat en que es va mostrar com un gran estadista que va 
afavorir el progrés del país, mentre que com a persona ha de ser considerat com un 
defraudador confés, encara que no com a un corrupte mentre no hi hagi una condemna 
judicial que així ho digui. La proposta de retirar la signatura del llibre d’honor no té 
sentit, per quant es va realitzar essent President de la Generalitat i aquest fet ha de 
perdurar en la memòria històrica, amb independència del reconeixement que la història 
faci del polític i la persona i més quan al llibre d’honor han posat la seva signatura 
persones com el “caudillo”. Tampoc faran cap declaració de persona non grata, ja que 
allò suposaria fer un judici previ que els pertoca. Pel que ha dit el Grup de CiU votarà 
en contra de la moció. 
El Regidor Sr German Ciscar diu que si hagués de triar entre els governants actuals de 
la Generalitat i Jordi Pujol, escolliria aquest darrer, ja que els actuals estan destruint el 
país, la qual cosa li resulta molt trista. 
Després de les intervencions recollides, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
favorable del membre del Grup de PxC, l’abstenció dels 3 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 rebutjar la moció que ha estat transcrita. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER CREAR UNA NOVA TARIFA 
PELS LOCALS DE 50 METRES QUADRATS O MENYS EN LA TAXA PER LA 
RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES. 
Aquest any l’ajuntament de Reus, es platejava modificar les seves ordenances, per crear 
un nou apartat. Locals de 25 m o menys, pagarien menys que els locals de 50 m. 
quadrats. 
Aquí a Amposta els locals de més de 500 m quadrats paguen 375,35 €. 
Entre 250 i 500 m paguen 138,81 €. 
I els de menys de 250 m quadrats paguen 90,87 €. 



Creiem que posar en principi una tarifa per locals de 50 m. O menys seria més just i 
equitatiu, ja que pagar el mateix un local de 40 m per exemple, que un de 250 m no te 
gaire sentit. 
Per això entre un local de 50 m i un de 250 m que el quintuplica paguin el mateix no ens 
sembla molt just. 
Acord: 
1. Crear una nova tarifa anual pels locals de 50 m. quadrats o menys, en la taxa per 
recollida d’escombraries.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el Regidor Sr. German 
Ciscar. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya manifesta que la moció ha estat presentada en el 
moment just i amb oportunitat política, per ser el moment en que han de discutir-se la 
modificació de les ordenances fiscals per al proper any, per tant donaran suport a la 
moció, encara que consideren que es deuria realitzar un major escalat en les tarifes, cosa 
que deixa a consideració dels serveis tècnics que hagin de formular la proposta, cas que 
la moció sigui acceptada. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs mostra l’acord del Grup d’Esquerra d’Amposta en 
plantejar la reforma de l’ordenança, si bé són conscients de la necessitat d’un estudi per 
concretar-la i acaba mostrant el suport a la moció del Grup d’Esquerra d’Amposta. 
El Sr. Alcalde diu que fer la proposta no costa res; però, cal tenir presents altres 
aspectes, com ara el tipus d’activitat, per tant considerant que la proposta com ha estat 
presentada no té cap sentit, no li donaran recolzament, encara que si es podria fer un 
estudi per la modificació de l’ordenança. 
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 del membre del Grup de PxC  i el vot en contra dels 11 membres del 
Grup de CiU, acorda rebutjar la moció que ha estat transcrita. 
 
PRECS I PREGUNTES  
El Regidor Sr. German Ciscar formula les preguntes següents: 
1. En relació amb els pisos desocupats del carrer Europa demana que es sancionin per 
insalubritat a les entitats bancàries que no compleixen amb les seves obligacions. Entén 
que no és fàcil aplicar aquestes sancions; però, considera que ha de fer-se per tal que 
vegin que són igual que la resta de ciutadans. Com que l’Ajuntament no actua, pregunta 
si les entitats bancàries tenen bula per no complir la llei. També comenta que al carrer 
Orense hi ha un altre pis amb la mateixa problemàtica. El Sr. Alcalde respon que no hi 
ha cap mena de tracte de preferència per les entitats bancàries i que l’Ajuntament està 
actuant per fer complir la Llei, de fet aquest mateix matí ha hagut una reunió de treball, 
coordinada dels de serveis socials, entre diferents àrees municipals per aplicar les 
mesures corresponents. 
2. Fa 4 mesos va demanar un informe sobre el compliment de la legalitat d’un 
establiment i se li va fer arribar un informe de l’enginyer municipal dient que el projecte 
s’ajustava a la legalitat; allò no vol dir que en realitat l’establiment s’ajusti a dita 
legalitat i, tot i haver-ho reclamat, encara no ha rebut resposta en aquest sentit, motiu pel 
qual torna a reclamar-ho. La Regidor Sra. Isabel Ferré respon que pel que ella sap es va 



facilitar un informe tècnic que deia que el projecte és correcte i s’adequa a la realitat. 
Replica el Sr. Ciscar dient que només es deia que el projecte s’ajusta a la legalitat i 
demana que pel responsable se li faciliti la informació demanada per poder donar 
resposta als ciutadans que s’adrecen a ell per aquest motiu. 
3. En tractar la moció sobre la plusvàlua per a persones en llindar de pobresa i que reben 
en herència del cònjuge l’habitatge habitual, el Sr. Alcalde va manifestar el compromís 
de bonificar l’Impost, mentre que pel Regidor Sr. Josep Manel Ferré es deia que no 
existia aquest compromís, per tant demana el Sr. Alcalde que ratifiqui si el compromís 
va adquirir-se. Aquest respon que una cosa és la voluntat manifestada pel Sr. Alcade, 
que certament és la que figura a l’acta de la sessió de cercar beneficis per aquestos casos 
i l’altra és la possibilitat de que es pugui encabir dintre dels supòsits de beneficis 
legalment previstos, la qual cosa es referendada pel la Sra., Interventora de fons, si be 
en aquest moment no pot assegurar si el supòsit plantejat és un dels que la Llei preveu 
com de possible bonficació. 
El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que segons consta a l’acta de la Junta de Govern 
Local, el passat mes d’agost es va produir un accident de trànsit i arran del mateix 
l’Ajuntament ha comparegut com acusació particular, cosa que no té constància s’hagi 
donat amb anterioritat. El Sr. Alcalde respon que no és el primer cop que l’Ajuntament 
comparteix com acusació particular en casos en que, com l’assenyalat, es produeix un 
abús d’un grup de gent respecte un altre veí, per quant consideren que és necessari per 
evitar que un grup es prengui la justícia per la seva ma. 
El Regidor Sr. Adam Tomàs pregunta: 
1. Si les obres d’urbanització d’Eucaliptus s’han recepcionat, responent-se-li 
afirmativament. 
2. Es va dir que existia al possibilitat de reduir el ferro corten de la plaça del mercat, 
preguntant que s’ha fet a l’efecte. El Sr. Alcalde respon que en dos llocs (sortides 
d’aire) s’ha retallat i pintat i s’ha demanat pressupost per seguir amb actuacions 
semblants a resultes de la disponibilitat pressupostària, com també en la substitució de 
la canaleta de recollida d’aigües pluvials. 
3. Si s’ha recepcionat les obres de la plaça del mercat, respon al Regidora Sra. Isabel 
Ferré que no ho sap, el Sr. Tomàs demana que s’informi en Comissió informativa. 
4. El Sr. Alcalde ha informat que una entitat bancària s’ha quedat el centre comercial i 
pregunta si s’ha tingut alguna reunió i si hi ha voluntat de fer front al pagament de l’IBI 
pendent. El Sr. Alcalde diu que en quant el pagament de l’impost és obligació no 
voluntat i que té concertada una reunió amb el director general de l’entitat bancària per 
veure quines són les seves intencions respecte el futur del centre comercial. 
 
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la 
sessió, essent les catorze hores i vint-i-cinc 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, 


