
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
DUTA A TERME EL DIA 29 DE JUNY DE 2015. 
 
 SENYORS ASSISTENTS 

Sr. Alcalde-President: 
Sr. Adam Tomàs i Roiget. 

Regidors membres: 
Sra. Inés Martí i Herrero 
Sr. Ramon Bel i Serrat 

Sra. Rosa Isabel Recio i Daga 
Sr. Miquel Subirats i Garriga  
Sr. Marc Fornós i Monllau  

Sr. Tomàs Bertomeu i Balart 
Sra. Susanna Sancho i Maigí 

Sra. Joanna Isabel Estévez i González 
Sr. Daniel Forcadell i Ferreres 

Sr. Pau Cid i Espelta 
Sra. Manuela Cid i Espuny 
Sr. Francesc Paz i Belmonte 
Sra. Rosa Pertegaz i Lafont 

Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal 
Sra. Isabel Ferré i Roca 

Sra. Maria del Mar Panisello i Rodera 
Sr. Albert Roig i Cervera 

Sr. Francesc Josep Miró i Melich 
Sra. Anna Maria Tomàs i Talarn 

Sr. Germán Ciscar i Pastor 
Secretària: 

Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri. 
 
A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-nou de juny de dos mil quinze. 
Essent les vint 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, Adam Tomàs i Roiget; assistit de la sotasignat, 
Secretària de la Corporació, i estant present la Interventora de fons, Maria del 
Mar Medall González, a l'objecte de dur a terme la sessió ordinària convocada 
per al dia de la data, amb el següent ordre del dia: 
 



1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 13 de 
juny de 2015. 
2. Aprovació de la proposta de fixació de data per la realització de les 
sessions ordinàries del Ple. 
3. Proposta de constitució i composició de les Comissions informatives 
municipals de caràcter permanent. 
4. Designació de representants de la Corporació en els òrgans col·legiats en 
els que ha d’estar representada. 
5. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia de nomenament de Tinents 
d’Alcalde, Presidents de Comissions informatives i Societat municipal. 
6. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de nomenament de membres, 
delegació de competències i establiment de règim de funcionament de la 
Junta de Govern Local. 
7. Fixació del règim de dedicació i indemnitzacions dels càrrecs electes de la 
Corporació 
8. Donar compte del Decret d'Alcaldia de nomenament, dedicació i 
retribució del   Representant de l'Alcaldia al Poble Nou del Delta 
9. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de nomenament de personal 
eventual. 
10. Donar compte de la creació dels Grups polítics municipals i designació 
dels seus portaveus. 
11. Aprovació del nomenament dels membres de la Junta de Portaveus 
12. Aprovació de fixació de dotacions econòmiques als Grups polítics 
municipals. 
 
Obert l’acte per la Presidència va conèixer el Ple de la Corporació dels 
assumptes inclosos a l'ordre del dia abans esmentats, adoptant-se els 
següents acords: 
 
APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL  DIA 13 DE JUNY DE 2015. 
Per unanimitat dels membres del Ple s’aprova l’esborrany de l’acta de la 
sessió extraordinària duta a terme el dia 13 de juny de 2015. 
 
APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FIXACIÓ DE DATA PER LA REALITZACIÓ DE 
LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE 
L'Alcalde que subscriu, atès que en data 13 de juny de 2015, se celebrà la 
sessió constitutiva de l'Ajuntament d'Amposta, resultant de les eleccions del 
passat 24 de maig de 2015 i, per tal de donar compliment al que disposa 



l'article 38.a) del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les corporacions locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, en quant a la periodicitat de les sessions del Ple de la 
Corporació, i tenint en compte el que disposa l'article 8 del Reglament 
Orgànic Municipal, proposa al Ple l'adopció del següent ACORD: 
PRIMER. Fixar el darrer dilluns de cada mes per a la realització de les 
sessions ordinàries del Ple, en primera convocatòria a les 20:00 hores i en 
segona convocatòria 48 hores després de la senyalada per la primera, 
entenent-se en aquest cas, convocada la sessió de forma automàtica. Cas 
que el dia fixat per la realització de les sessions ordinàries fora festiu o 
vigília de festiu, es traslladarà la sessió al primer dia hàbil següent. 
SEGON. De conformitat amb el que disposa l’article 46.2 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, es 
realitzarà sessió ordinària del Ple com a mínim un cop cada mes. 
El Ple de la Corporació, per la unanimitat dels membres del Ple, acorda 
prestar la seva aprovació a la proposta transcrita. 
 
PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES MUNICIPALS DE CARÀCTER PERMANENT 
Amb la finalitat de donar compliment al que disposa l'article 45 del Reglament 
Orgànic Municipal i l’article 38, 123 i següents del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat pel Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, a proposta de l'Alcaldia, el Ple de la 
Corporació per majoria amb els vots a favor dels 11 membres del grup d'EA-
AM, dels 2 membres del grup del PSC – CP i del membre de PXC i, l'abstenció 
dels 7 membres del grup de CIU, acorda: 
PRIMER. Aprovar la creació de les Comissions informatives de caràcter perma-
nent, la funció de les quals serà estudiar, informar o consultar en les seves 
respectives esferes de competència, aquells assumptes la resolució dels quals 
correspongui al Ple i de la Junta de Govern Local, quan aquesta última actuï 
en exercici de competències del Ple, tret quan haguessin d’adoptar-se acords 
declarats urgents; i tots aquells altres que se li encarreguin expressament per 
la Junta de Govern Local i l'Alcaldia, formulant els corresponents dictàmens. 
Aquestes Comissions informatives tindran la denominació i competències que 
s'indiquen a continuació: 
COMISSIÓ DE NOVES TECNOLOGIES, TRANSPARÈNCIA I EFICIÈNCIA I 
SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA: Estudi i proposta dels següents assumptes: 
informatització d’oficines i serveis, implantació del sistema GIS, tots els 
assumptes relatius a la modernització de l’Administració mitjançant el foment 



de l’ús de les noves tecnologies, administració electrònica. Portal de la 
transparència i aplicació de la normativa sobre transparència en l’activitat 
municipal. Aplicació de mesures d’eficiència i sostenibilitat energètica en 
edificis, instal·lacions, equipaments i serveis municipals i foment de l’eficiència 
i sostenibilitat energètica pels particulars. 
COMISSIÓ D’ESPORTS: Estudi i proposta dels assumptes següents: activitats 
esportives, instal·lacions esportives municipals, relacions d’entitats esportives 
del municipi, col·laboració en activitats esportives no municipals i tots aquells 
altres que tinguin especial incidència en matèria d’esports. Activitats taurines.. 
COMISSIÓ D'EMPRESA I PROMOCIÓ ECONÒMICA: Estudi i proposta dels 
assumptes següents: foment de l’activitat i de l’emplaçament d’indústries i 
empreses a Amposta, desenvolupament econòmic del municipi, formació no 
reglada del personal, servei català de col·locació; escoles tallers i cases d’oficis; 
plans d’ocupació promoguts per altres Administracions públiques (Generalitat 
de Catalunya o Estat); polítiques de recerca i d’investigació. 
COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ: Estudi i proposta dels assumptes següents: 
policia local, trànsit i seguretat ciutadana, protecció civil, policia de la via 
pública, transports públics i col·lectius: taxis i vehicles de lloguer, així com 
qualsevol altre assumpte que incideixi directament en matèries de 
governació. 
COMISSIÓ D’ENSENYAMENT I CULTURA: Estudi i proposta dels assumptes 
següents: adquisició de terrenys per construcció de centres escolars, 
construcció i conservació de centres i edificis escolars i manteniment de 
serveis, transport escolar, cens escolar, beques i ajuts, llar d'infants, escola 
d’adults, escola d'art, escoles de música, pla de transició al treball, així com la 
resta d’assumptes relacionats amb l’ensenyament reglat; promoció de 
l’ensenyament universitari, convenis de col·laboració amb Universitats. 
Cultura, promoció de la cultura en general, biblioteques, museus, exposicions, 
orquestres, cors, teatre, certàmens de cinema, concursos; denominació de 
carrers i vies públiques i tots els altres assumptes directament relacionats 
amb la cultura. 
COMISSIÓ DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA: Estudi i 
proposta dels assumptes següents: protocol i relacions ciutadanes; sanitat, 
serveis d'ambulància, metges i personal sanitari, inspecció d'aliments i 
begudes, campanyes sanitàries, desratització i desinsectació, vacunacions, 
lluita contra epidèmies, sanejament i salubritat pública en general;  serveis 
socials, residències i llars per la tercera edat, albergs en general, protecció de 
menors, minusvàlids i disminuïts psíquics, drogodependències i la resta 
d'assumptes en relació directa amb participació ciutadana, sanitat, serveis 



social i família. 
COMISSIÓ DE COMERÇ I MERCAT MUNICIPAL: Estudi i proposta dels 
assumptes següents: promoció i desenvolupament comercial del municipi, 
relacions amb les associacions de comerciants, informe de tot el que afecti al 
mercat municipal com: caselles, manteniment, obres, promoció, etc. 
COMISSIÓ DE TURISME, FIRES I PROMOCIÓ EXTERIOR: Estudi i proposta dels 
assumptes següents: promoció turística d’Amposta, oficina de turisme, 
participació en fires i activitats de promoció turística relacions amb els agents 
dedicats a l’activitat turística, promoció exterior del municipi i organització 
d’activitats firals a Amposta. 
COMISSIÓ D'HISENDA, RÈGIM INTERN I PERSONAL: Estudi i proposta dels 
següents assumptes: hisenda, pressuposts, ordenances fiscals, operacions de 
crèdit i tresoreria, estat i finançament de despeses no consignades en el 
pressupost, comptes generals i especials, concessió de subvencions amb 
càrrec a crèdits globals, despeses, ingressos, rendes i exaccions, gestió 
econòmica - financera general i la resta d'assumptes que incideixin de forma 
especial en matèria d'hisenda. Personal funcionari, laboral i eventual, 
incompatibilitats i incapacitats, assessoria jurídica i assumptes contenciosos, 
honors i distincions i la resta d'assumptes que incideixin de forma especial en 
matèria de personal. Terme municipal: atermenament, fitació i divisió, nuclis 
de població; mancomunitats, agrupacions municipals i altres òrgans 
semblants. Patrimoni: adquisició i alienació de béns, conservació i 
aprofitament de béns de tot tipus, inventari i patrimoni. Organització de 
serveis i oficines i coordinació i inspecció dels serveis generals i tots aquells no 
atribuïts expressament a cap altra comissió informativa.. Es constituirà com 
Comissió especial de comptes. 
COMISSIÓ D’OBRES, URBANISME I ACTIVITATS: Estudi i proposta dels 
assumptes següents: intervenció administrativa en l'ús i edificació del sòl, 
informació urbanística, registre de solars i altres immobles d'edificació 
forçosa, cèdules urbanístiques, sanció i restitució de la legalitat urbanística. 
Plans i instruments urbanístics, sistemes d'execució, execucions 
urbanístiques, expropiacions i valoracions, obres municipals, tots aquells 
altres assumptes que l'Ajuntament hagi de resoldre especialment relacionats 
en matèria d'obres i urbanisme, així com, totes les qüestions relatives al 
tràmit de llicències d’activitats. 
COMISSIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ, FESTES I JOVENTUT: Estudi i 
proposta dels assumptes següents: gestions relacionades amb els mitjans de 
comunicació i d'informació municipal i altres mitjans de comunicació en 
general. Festes Majors, festes populars i altres activitats de caire festiu, festes 



de barri i qualsevol altra activitat relacionada amb festes. Coneixement 
d’activitats juvenils, associacions juvenils, joventut, casal ampostí de la música, 
casal i qualsevol assumpte que sigui d’interès i afecti a la joventut ampostina 
 
COMISSIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS, PAGESIA I MEDI NATURAL: Estudi i 
proposta dels assumptes següents: vigilància i manteniment d'edificis i serveis 
municipals, abastament d'aigua potable, clavegueram, enllumenat públic, 
neteja viària, recollida i tractament d'escombraries, escorxador, mercats, 
extinció d'incendis, cementeri i policia mortuòria i tots aquells altres as-
sumptes directament relacionats amb els serveis municipals i el seu 
manteniment. Recollida d’animals abandonats. Agricultura, ramaderia, pesca i 
riquesa forestal, cadastre rústic i aquells altres assumptes relacionats amb les 
activitats del sector primari; lluita contra la contaminació, defensa de la 
qualitat de vida, defensa dels espais naturals, neteja de platges i tots aquells 
altres que tinguin especial incidència en el medi natural. 
SEGON. Determinar que les Comissions abans esmentades restaran 
formades pels Srs/ores Regidors/ores  que s’indiquen tot seguit: 
COMISSIÓ DE NOVES TECNOLOGIES, TRANSPARÈNCIA I EFICIÈNCIA I 
SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA:  
Sr. Pau Cid i Espelta. 
Sr. Daniel Forcadell i Ferreres. 
Sra. Inés Martí i Herrero 
Sr. Ramon Bel i Serrat. 
Sra. Manuela Cid i Espuny. 
Sra. Maria del Mar Panisello i Rodera 
Sra. Anna Tomàs Talarn. 
Sr. German Ciscar Pastor 
Suplents: 
Sra. Susanna Sancho i Maigí 
Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal. 
Sr. Francesc Paz i Belmonte. 
Sr. Francesc Josep Miró Melich. 
COMISSIÓ D’ESPORTS: 
Sr. Marc Fornós i Monllau. 
Sra. Rosa Isabel Recio i Daga. 
Sra. Joanna Isabel Estévez i Gonzàlez. 
Sr. Miquel Subirats i Garriga 
Sr. Francesc Paz i Belmonte. 
Sr. Albert Roig i Cervera. 



Sra. Anna Tomàs Talarn. 
Sr. German Ciscar Pastor. 
Suplents:  
Sra. Inés Martí i Herrero 
Sra. Manuela Cid i Espuny. 
Sra. Rosa Petegaz i Lafont. 
Sr. Francesc Josep Miró Melich. 
COMISSIÓ D'EMPRESA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
Sr. Adam Tomàs i Roiget. 
Sr. Tomàs Betomeu i Balart. 
Sr. Pau Cid i Espelta. 
Sra. Susanna Sancho i Maigí 
Sra. Rosa Petegaz i Lafont. 
Sra. Isabel Ferré i Roca. 
Sr. Francesc Josep Miró Melich. 
Sr. German Ciscar Pastor. 
Suplents:  
Sr. Miquel Subirats i Garriga. 
Sra. Manuela Cid i Espuny. 
Sra. Maria del Mar Panisello i Rodera 
Sra. Anna Tomàs Talarn. 
COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ  
Sr. Miquel Subirats i Garriga. 
Sr. Ramon Bel i Serrat 
Sr. Marc Fornós i Monllau. 
Sra. Susanna Sancho i Maigí 
Sra. Manuela Cid i Espuny. 
Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal. 
Sr. Francesc Josep Miró Melich. 
Sr. German Ciscar Pastor 
Suplents:  
Sr. Daniel Forcadell i Ferreres 
Sr. Francesc Paz i Belmonte 
Sra. Anna Tomàs Talarn. 
COMISSIÓ D’ENSENYAMENT I CULTURA 
Sra. Inés Martí i Herrero 
Sr. Marc Fornós i Monllau. 
Sr. Pau Cid i Espelta. 
Sra. Joanna Isabel Estévez i Gonzàlez. 



Sra. Rosa Isabel Recio i Daga. 
Sra. Maria del Mar Panisello i Rodera 
Sra. Manuela Cid i Espuny. 
Sra. Anna Tomàs Talarn. 
Sr. German Ciscar Pastor. 
Suplents:  
Sra. Susanna Sancho i Maigí 
Sra. Rosa Petegaz i Lafont. 
Sra. Isabel Ferré i Roca. 
Sr. Francesc Josep Miró Melich. 
COMISSIÓ DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
Sra. Rosa Isabel Recio i Daga. 
Sra. Inés Martí i Herrero 
Sra. Susanna Sancho i Maigí 
Sr. Ramon Bel i Serrat 
Sra. Maria del Mar Panisello i Rodera. 
Sr. Albert Roig i Cervera. 
Sr. Francesc Josep Miró Melich. 
Sra. Anna Tomàs Talarn. 
Sr. German Ciscar Pastor. 
Suplents:  
Sr. Miquel Subirats i Garriga. 
Sra. Rosa Petegaz i Lafont. 
Sra. Manuela Cid i Espuny. 
COMISSIÓ DE COMERÇ I MERCAT MUNICIPAL 
Sra. Susanna Sancho i Maigí. 
Sra. Inés Martí i Herrero 
Sra. Joanna Isabel Estévez i Gonzàlez. 
Sr. Ramon Bel i Serrat 
Sra. Rosa Petegaz i Lafont. 
Sra. Maria del Mar Panisello i Rodera. 
Sra. Anna Tomàs Talarn. 
Sr. German Ciscar Pastor. 
Suplents:  
Sr. Marc Fornós i Monllau. 
Sr. Albert Roig i Cervera. 
Sra. Manuela Cid i Espuny. 
Sr. Francesc Josep Miró Melich. 
COMISSIÓ DE TURISME, FIRES I PROMOCIÓ EXTERIOR 



Sra. Joanna Isabel Estévez i Gonzàlez. 
Sr. Daniel Forcadell i Ferreres. 
Sra. Susanna Sancho i Maigí. 
Sr. Marc Fornós i Monllau. 
Sr. Francesc Paz i Belmonte. 
Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal. 
Sr. Francesc Josep Miró Melich. 
Sr. German Ciscar Pastor. 
Suplents:  
Sr. Tomàs Betomeu i Balart. 
Sra. Manuela Cid i Espuny. 
Sra. Rosa Petegaz i Lafont. 
Sra. Anna Tomàs Talarn. 
COMISSIÓ D'HISENDA, RÈGIM INTERN I PERSONAL: 
Sr. Tomàs Betomeu i Balart. 
Sr. Miquel Subirats i Garriga. 
Sr. Daniel Forcadell i Ferreres. 
Sra. Rosa Isabel Recio i Daga. 
Sra. Isabel Ferré i Roca. 
Sr. Francesc Paz i Belmonte. 
Sr. Francesc Josep Miró Melich. 
Sra. Anna Tomàs Talarn. 
Sr. German Ciscar Pastor. 
Suplents:  
Sr. Ramon Bel i Serrat. 
Sra. Rosa Petegaz i Lafont. 
Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal. 
COMISSIÓ D’OBRES, URBANISME I ACTIVITATS:  
Sr. Tomàs Betomeu i Balart. 
Sr. Miquel Subirats i Garriga. 
Sra. Rosa Isabel Recio i Daga. 
Sr. Daniel Forcadell i Ferreres. 
Sra. Isabel Ferré i Roca. 
Sr. Francesc Paz i Belmonte. 
Sr. Francesc Josep Miró Melich. 
Sra. Anna Tomàs Talarn. 
Sr. German Ciscar Pastor. 
Suplents:  
Sr. Pau Cid i Espelta. 



Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal. 
Sra. Manuela Cid i Espuny. 
COMISSIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ, FESTES I JOVENTUT 
Sr. Ramon Bel i Serrat. 
Sr. Marc Fornós i Monllau. 
Sra. Inés Martí i Herrero 
Sr. Pau Cid i Espelta. 
Sr. Miquel Subirats i Garriga. 
Sra. Maria del Mar Panisello i Rodera. 
Sra. Rosa Petegaz i Lafont. 
Sr. Francesc Josep Miró Melich. 
Sra. Anna Tomàs Talarn. 
Sr. German Ciscar Pastor. 
Suplents:  
Sra. Rosa Isabel Recio i Daga. 
Sra. Isabel Ferré i Roca. 
Sr. Albert Roig i Cervera. 
COMISSIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS, PAGESIA I MEDI NATURAL 
Sr. Daniel Forcadell i Ferreres. 
Sr. Tomàs Betomeu i Balart. 
Sr. Pau Cid i Espelta. 
Sra. Joanna Isabel Estévez i Gonzàlez. 
Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal. 
Sr. Albert Roig i Cervera. 
Sr. Francesc Josep Miró Melich. 
Sra. Anna Tomàs Talarn. 
Sr. German Ciscar Pastor. 
Suplents:  
Sra. Susanna Sancho i Maigí. 
Sra. Maria del Mar Panisello i Rodera. 
Sr. Francesc Paz i Belmonte. 
TERCER. Totes les Comissions informatives realitzaran sessió almenys un cop 
al mes, els dies i hores que estableixi el seu President/a, llevat que no 
haguessin assumptes que tractar. Per la Presidència es podran convocar 
sessions extraordinàries i urgents. El/la President/a de la Comissió 
informativa restarà obligat/da a convocar sessió quan ho demani al menys la 
quarta part dels membres de la mateixa. 
QUART.- Comunicar el present acords als interessats. 
 



Intervencions dels membres: 
La Regidora, la Sra. Isabel Ferré diu que l’abstenció del seu Grup es deguda a 
que no entenen perquè els dos regidors del grup del PSC-CP estan en 4 
comissions.  
El Sr. Alcalde, Adam Tomàs explica que aquesta proposta ve derivada de 
l'acció de govern anterior, on hi havien 2 representants del grup dels 
socialistes en 2 comissions i li pregunta a la Sra. Ferré si és que volia algun 
representant més. 
La Regidora, la Sra. Isabel Ferré diu que no veu la proporció, atès que abans hi 
havien 2 representants en 2 comissions però ara en 4.  
 
DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS 
COL·LEGIATS 
Havent d'estar representada la Corporació en diferents òrgans col·legiats, tant 
del propi Ajuntament, com societats mercantils municipals i altres òrgans en 
que l'Ajuntament ha d'estar representat. 
De conformitat amb el que disposa l’article 38, 123 i següents del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
A proposta de l’Alcaldia, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
favorable dels 11 membres del Grup d'EA-AM, els 7 membres del Grup de CIU 
i del membre del Grup de PXC i, amb l'abstenció dels 2 membres del Grup del 
PSC - CP, acorda: 
 
PRIMER. Designar com a membres del Consell d'Administració de la Societat 
Anònima Municipal Hospital Comarcal d'Amposta, SAM, els Srs/ores 
Regidors/ores següents: 
1. Sr. Adam Tomàs i Roiget 
2. Sra. Rosa Isabel Recio i Daga 
3. Sr. Tomàs Bertomeu i Balart 
4. Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal. 
5. Sr. Francesc Paz i Belmonte. 
6. Sra. Anna Tomàs Talarn. 
7. Sr. German Ciscar Pastor 
 
SEGON. Designar com a representants de la Corporació per a formar part del 
Comitè de Seguretat i Salut de l’Ajuntament, els Srs/ores Regidors/ores 
següents: 
1. Sr. Tomàs Bertomeu i Balart 



2. Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal. 
3. Sra. Anna Tomàs Talarn. 
4. Sr. Germán Ciscar Pastor 
 
TERCER. Designar els representants municipals en els Consells Escolars 
següents: 
1, Escola Miquel Granell: Sra. Ines Martí i Herrero 
2. Escola Mestre Agustí Barberà:  Sra. Ines Martí i Herrero 
3. Escola  Soriano Montagut: Sra. Ines Martí i Herrero 
4. Escola Consol Ferré: Sra. Ines Martí i Herrero 
5. Escola Pública de Poble Nou del Delta:  Sra. Ines Martí i Herrero 
6. Institut Montsià: Sra. Ines Martí i Herrero 
7. Institut Ramon Berenguer IV: Sra. Ines Martí i Herrero 
8. IES de Tecnificació: Sra. Ines Martí i Herrero 
9. Escola de Capacitació Agrària: Sr. Daniel Forcadell i Ferreres 
10. Centre de formació d’adults “Sebastià Juan Arbó”: Sra. Ines Martí i 
Herrero 
11. Escola Oficial d'Idiomes: Sra. Ines Martí i Herrero 
12. ESARDI: Sra. Ines Martí i Herrero 
13. Llar d'Infants la Gruneta: Sra. Ines Martí i Herrero 
14. Llar d'Infants La Sequieta: Sra. Ines Martí i Herrero 
 
QUART. Designar membres del Consell escolar municipal, els Srs/ores 
Regidors/ores següents: 
1. Sra. Ines Cid i Herrero 
2. Sr. Pau Cid i Espelta. 
3. Sr. Miquel Subirats i Garriga. 
4. Sra. Maria del Mar Panisello i Rodera. 
5. Sra. Anna Tomàs Talarn. 
6. Sr. German Ciscar Pastor. 
 
CINQUÈ. Designar representants en l’Assemblea del Consorci per al 
desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, el Sr., Adam Tom`s i Roiget i la 
Regidora, Sra. Joanna Isabel Estévez i Gonzàlez. 
 
SISÈ. Designar Regidor delegat de protecció civil en la Junta Local de Protecció 
Civil, amb caràcter de vice-president, el Sr. Miquel Subirats i Garriga. 
 
SETÈ. Designar per a formar part de la Junta Local de Seguretat el Regidor, Sr. 



Miquel Subirats i Garriga. 
 
VUITÈ. Designar per a formar part de la Junta Pericial Local, el Regidor, Sr. 
Daniel Forcadell i Ferreres. 
 
NOVÈ. Designar com a membres de la Junta Rectora del Parc Natural del Delta 
de l'Ebre, els Regidors: 
1. Sr. Daniel Forcadell Ferreres 
2. Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal. 
 
DESÈ. Designar membre del Consell Directiu del Parc Natural del Delta de 
l'Ebre el Regidor, Sr. Daniel Forcadell Ferreres 
 
ONZÈ. Designar com a membre del Consorci del Museu de les Terres de 
l’Ebre, la  Regidora: Sra. Ines Martí i Herrero 
 
DOTZÈ.  Designar com a membre del Consorci LOCALRET, el Regidor: Sr. Pau 
Cid i Espelta. 
 
TRETZÈ. Designar com a membre del Consorci Local i Comarcal de 
Comunicació el Regidor, Sr. Ramon Bel i Serrat. 
 
CATORZÈ. Designar com a membre del Consorci per la desinsectació i 
desratització del Delta de l'Ebre (CODE) el Regidor, Sr. Daniel Forcadell i 
Ferreres. 
 
QUINZÈ. Designar com a membres del Consorci de promoció industrial a les 
comarques tarragonines el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget i el 
Regidor, Sr. Tomàs Bertomeu i Balart. 
 
SETZÈ. Designar com a membre del Consorci públic per a la gestió de la 
televisió pública local el Regidor, Sr. Ramon Bel i Serrat. 
 
DISSETÈ. Designar com a membre del Consell del Patronat de turisme de la 
Diputació de Tarragona la Regidora Sra. Joanna Isabel Estévez i González. 
 
DIVUITÈ.- Designar com a membre de la Comissió de sostenibilitat de les 
Terres de l'Ebre el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget. 
 



DINOVÈ.  Designar com a membres del Consell promotor del Canal Carles III 
el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget i la Regidora, Sra. Rosa Isabel 
Recio Daga. 
 
VINTÈ. Designar representant de l'Ajuntament en el Consell esportiu del 
Montsià el Regidor, Sr. Marc Fornós i Monllau. 
 
VINT-I-UNÈ. Designar vocal de la Comissió del Pla comarcal d’integració dels 
immigrants del Montsià, la Regidora, Sra. Rosa Isabel Recio Daga. 
 
VINT-I-DOSÈ. Designar com a membre de la Comissió interinstitucional per a 
la reinserció social (CIRSO) la Regidora, Sra. Rosa Isabel Recio Daga. 
 
VINT-I-TRESÈ. Designar representants de l'Ajuntament en la Junta Rectora de 
l'Associació APASA:   
1. Sra. Rosa Isabel Recio Daga 
2. Sra. Manuela Cid i Espuny. 
3. Sra. Anna Tomàs Talarn. 
4. Sr. German Ciscar Pastor. 
 
VINT-I-QUATRÈ. Designar com a representant de l’Ajuntament en el Consell de 
Participació de la Llar – Residència l’Àngel – APASA i Centre Ocupacional 
l’Àngel – APASA: Sra. Rosa Isabel Recio Daga. 
 
VINT-I-CINQUÈ. Designar representat de l'Ajuntament en l'Agrupació de 
Defensa Forestal "Serra del Montsià" el Regidor. Sr. Daniel Forcadell i Ferreres. 
 
VINT-I-SISÈ. Designar representat de l'Ajuntament en l'Assemblea local de la 
Creu Roja la Regidora, Sra. Rosa Isabel Recio Daga. 
 
VINT-I-SETÈ. Designar per a formar part del Patronat de Nazaret la Regidora, 
Sra. Rosa Isabel Recio Daga. 
 
VINT-I-VUITÈ. Designar com a representant a de l’Ajuntament d’Amposta en 
el Patronat de la Fundació Europea de la Medicina Tradicional Xinesa, el Sr. 
Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget. 
 
VINT-I-NOVÈ. Designar Conseller membre de l’Assemblea General de la Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i 



Roiget. 
 
TRENTÈ. Nomenar a la Sra. Ines Cid i Herrero com a representant de 
l’Ajuntament d’Amposta responsable i interlocutor amb el Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació en tot allò que faci referència al PICEM. 
 
TRENTA-UNÈ. Nomenar a la Sra. Rosa Isabel Recio Daga, representant de 
l’Ajuntament d’Amposta en el Consell de Participació del Centre de Dia 
d’Atenció Especialitzada en Malalties Neurodegeneratives ( FUSSMONT ) 
 
TRENTA-DOSÈ. Nomenar al Sr. Adam Tomàs i Roiget, representant de 
l’Ajuntament d’Amposta en la Junta General del Consorci Hospitalari de 
Catalunya 
 
TRENTA-TRESÈ. Nomenar el Sr. Daniel Forcadell i Ferreres representant de 
l’Ajuntament d’Amposta en el Consell plenari del Consorci per a la Protecció 
i Gestió dels Espais Naturals de la Comarca del Montsià 
 
TRENTA-QUATRÈ. Nomenar com a representants de l’Ajuntament 
d’Amposta, en el Consell plenari del Consorci d’Inversions Públiques a: 
1. Sr. Adam Tomàs i Roiget 
2. Sra. Rosa Isabel Recio Daga 
3. Sr. Miquel Subirats i Garriga 
 
TRENTA-CINQUÈ. Designar com a representant d’aquest Ajuntament en el 
Consell General del Consorci Urbanístic per al desenvolupament de l’Àrea 
Residencial Estratègica “ Eixample les Tosses “ d’Amposta a: 

a) Sr. Tomàs Bertomeu i Balart 
b) Sra. Isabel Ferré i Roca. 
c) Sr. Francesc Josep Miró Melich. 

 
TRENTA-SISÈ. Designar com a representant d’aquest Ajuntament a 
l’Assemblea General del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), al Sr. Adam 
Tomàs i Roiget. 
 
TRENTA-VUITÈ: Designar per a formar part de l’Assemblea Local de la Creu 
Roja, la Regidora, Sra. Rosa Isabel Recio Daga. 
 
TRENTA-NOVÈ. En la primera Junta General de l’Hospital Comarcal SA que 



se celebri, s’adoptarà un acord per tal d’establir que la forma d’adopció 
d’acords dels Consells d’Administració d’aquetes societats sigui pel sistema 
de vot ponderat pels membres que constitueixen el plenari municipal, tal i 
com es preveu aquesta possibilitat en els seus Estatuts. 
 
QUARANTÈ. Comunicar als interessats els presents acords. 
 
Intervencions dels membres: 
El Regidor, el Sr. Germán Ciscar i Pastor li pregunta al Sr. Alcalde si en la 
proposta hi manca nomenar al representant de l'Ajuntament al CatSalut i al 
Consorci Hospitalari.  
L'Alcalde, el Sr. Adam Tomàs i Roiget li contesta que es nomenen 
representants de l'Ajuntament en els òrgans que facilitats per la Secretària 
han de tenir un representant de l Consistori municipal. 
El Regidor, el Sr. Germán Ciscar i Pastor li pregunta al Sr. Alcalde que en el cas 
de que anés a reunions del CatSalut o del Consorci Hospitalari, si passaria o 
no a l'Ajuntament les dietes pels desplaçaments.  
El Sr. Alcalde, Adam Tomàs i Roiget, li contesta que suposa que aquesta 
pregunta que li acaba de formular deriva d'una polèmica que hi va haver amb 
la legislatura anterior.Creu que no l'invitaran a aquestes reunions, però si en 
algun cas m'invitessin pagaria les dietes del meu sou. 
El Regidor, el Sr. Francesc Josep Miró i Melich, explica que l'abstenció del seu 
grup es deu a que considera que la proposta de designació dóna resposta a 
tasques de govern. 
 
DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DE NOMENAMENT DE TINENTS 
D'ALCALDE, PRESIDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES I DE LA 
SOCIETAT MUNICIPAL 
A continuació es dóna compte dels següents Decrets de l’Alcaldia: 
« Assumpte: Nomenament Tinents d’Alcalde, Delegació de Facultats a favor 
dels Srs/ores. Tinents d’Alcalde i delegació de facultats a favor dels Srs/ores. 
Regidors/ores ( Decret d'Alcaldia 1113/2015, de 26 de juny )  
Donada la celebració de les eleccions municipals el dia 24 de maig de 2015, 
i havent-se procedit el dia 13 de juny de 2015 a la constitució de la Nova 
Corporació Municipal.  
En virtut de les atribucions que em confereixen els articles 21.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim Local, i l’article 
46.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions 



Locals, 
RESOLC: 
PRIMER. Designar com Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta als 
següents Regidors i Regidores: 
1. Sr. Miquel Subirats Garriga: Primer Tinent d’Alcalde 
2. Sra. Rosa Isabel Recio Daga: Segona Tinenta d’Alcalde 
3. Sr. Tomàs Bertomeu Balart: Tercer Tinent d’Alcalde 
4. Sr. Ramon Bel Serrat: Quart Tinent d’Alcalde 
5. Sr. Marc Fornós Monllau : Cinquè Tinent d’Alcalde 
6. Sra. Joanna Isabel Estévez González: Sisena Tinent d’Alcalde 
Als Tinents d’Alcalde nomenats, prèvia acceptació del càrrec, els correspon 
en quant tals, substituir a aquest Alcalde en els casos de vacant, absència, 
malaltia o impediment que impossibiliti a aquest l’exercici de les seves 
atribucions, per ordre de prelació en que apareixen nomenats. 
SEGON. Delegar de forma específica a favor dels següents Tinents d’Alcalde, 
les següents matèries: 
• Sr. Miquel Subirats Garriga:  
1) Facultat de Direcció de l'àrea de Governació 
• Sra. Rosa Isabel Recio Daga: 
1) Facultat de Direcció de l'Àrea de Sanitat, Serveis Socials i participació 
Ciutadana 
• Sr. Tomàs Bertomeu Balart: 
1) Facultat de Direcció de l'Àrea d'Hisenda, Règim Intern i Personal 
2) Facultat de Direcció de l'Àrea d'Obres, urbanisme i Activitats 
• Sr. Ramon Bel Serrat: 
1) Facultat de Direcció de l’Àrea de Mitjans de Comunicació, Festes i Joventut 
• Sr. Marc Fornós Monllau: 
1) Facultat de Direcció de l’Àrea d'Esports 
• Sra. Joanna Isabel Estévez González: 
1) Facultat de Direcció de l'Àrea de Turisme, Fires i Promoció Exterior 
TERCER. Delegar de forma específica a favor dels següents Srs/es. 
Regidors/ores, les següents matèries: 
1. Sr. Pau Cid Espelta: 

a) Facultat de Direcció de l’Àrea de noves tecnologies, Transparència i 
Eficiència i Sostenibilitat Energètica 

2. Sra. Inés Martí Herrero: 
a) Facultat de Direcció de l’Àrea d'Ensenyament i Cultura 
3. Sra. Susanna Sancho Maigí: 
a) Facultat de Direcció de l’Àrea de Comerç i Mercat Municipal 



4. Sr. Daniel Forcadell Ferreres: 
a) Facultat de Direcció de l’Àrea de Serveis Municipals, Pagesia i Medi 

Natural 
QUART. Disposar l’aplicabilitat del règim de delegació de competències 
establert en el Reglament Orgànic Municipal. Així mateix, les delegacions 
atorgades pel present Decret podran ser revocades en qualsevol moment, 
sense cap altre requisit que l’emissió d’un Decret d’Alcaldia, que es 
comunicarà als Regidors o Regidores afectats i el Ple de la Corporació en la 
primera sessió en que sigui possible. 
CINQUÈ. Els Srs/ores. Regidors/ores delegats hauran de mantenir a aquesta 
Alcaldia constantment informada de la gestió de les respectives delegacions 
i, especialment d’aquells actes o decisions que, per qualsevol motiu, puguin 
tenir rellevància. 
SISÈ. Notificar personalment la present resolució als designats, que es 
considerarà acceptada tàcitament, tret manifestació expressa; i remetre la 
Resolució de nomenament al BOPT per la seva publicació en el mateix, 
igualment publicar la Resolució al tauló d’anuncis de l’Ajuntament, sense 
perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la 
resolució per l’Alcalde. 
SETÈ. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta Resolució a la primera 
sessió que se celebri.” 
 
« Assumpte: Nomenament dels Presidents/entes de les Comissions 
Informatives Municipals d’Amposta ( Decret d'Alcaldia 1114/2015, de 26 de 
juny ) 
Donada la celebració de les eleccions municipals el dia 24 de maig de 2015, i 
havent-se procedit el dia 13 de juny de 2015 a la constitució de la Nova 
Corporació Municipal.  
Fent ús de les competències que em confereix l’article 38 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals, aprovat 
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,  
RESOLC: 
PRIMER. Designar com a Presidents/entes de les Comissions Informatives 
municipals de caràcter permanent que tot seguit es relacionen, a: 
1) COMISSIÓ de noves tecnologies, transparència i eficiència i sostenibilitat 
energètica: Sr. Pau Cid i Espelta  
2) COMISSIÓ D'ESPORTS: Sr. Marc Fornós i Monllau 
3) COMISSIÓ D’EMPRESA I PROMOCIÓ ECONÒMICA: Sr. Adam Tomàs i Roiget 
4) COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ: Sr. Miquel Subirats i Garriga 



5) COMISSIÓ D'ENSENYAMENT I CULTURA: Sra. Inés Martí i Herrero 
6) COMISSIÓ DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA: Rosa 
Isabel Recio i Daga 
7) COMISSIÓ DE COMERÇ I MERCAT MUNICIPAL: Sra. Susanna Sancho i Maigí 
8) COMISSIÓ DE TURISME, FIRES I PROMOCIÓ EXTERIOR: Sra. Joanna Isabel 
Estévez i Gonzàlez 
9) COMISSIÓ D'HISENDA, RÈGIM INTERN I PERSONAL: Sr. Tomàs Bertomeu i 
Balart 
10) COMISSIÓ D'OBRES, URBANISME I ACTIVITATS: Sr. Tomàs Bertoemu i 
Balart 
11) COMISSIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ, FESTES I JOVENTUT: Sr. Ramon 
Bel i Serrat 
12) COMISSIÓ  DE SERVEIS MUNICIPALS, PAGESIA I MEDI NATURAL: Sr. Daniel 
Forcadell Ferreres 
SEGON. Notificar als interessats, al departament de Secretaria i d’Intervenció 
Municipal, el present acord.” 
 
« Assumpte: De la presidència la Societat mercantil Hospital Comarcal 
d’Amposta, SAM ( Decret d'Alcaldia 1115/2015, de 26 de juny ) 
Constituïda la nova Corporació el dia 13 de juny de 2015, elegida a les 
eleccions locals dutes a terme el dia 22 de maig de 2015. 
De conformitat amb les facultats que m'atorga l’article 38 la vigent legislació 
de règim local, del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de 
les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
HE RESOLT: 
PRIMER. Determinar que la Presidència de la Societat mercantil Hospital 
Comarcal d'Amposta, SAM serà exercida directament per l'Alcalde-President, 
Sr. Adam Tomàs i Roiget 
SEGON. Ordenar la publicació d’aquesta designació en el BOPT i en el tauló 
d’anuncis municipal, i donar-ne compte al ple en la propera sessió que se 
celebri «. 
 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS 
MEMBRES, DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES I ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE 
FUNCIONAMENT DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
A continuació es dóna compte del següent Decret de l’Alcaldia: 
 



« Assumpte: Nomenament dels Membres de la Junta de Govern Local: 
Resolució de Nomenament, Delegació de Funcions i establiment de les 
sessions ordinàries ( Decret d'Alcaldia número 1094/2015, de 25 de juny ) 
Donada la celebració de les eleccions municipals el passat 24 de maig de , i 
havent-se procedit a la constitució de la Corporació el dia 13 de juny de 
2015. 
En virtut dels articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de la Llei de Bases de Règim Local, i els articles 35.2 i 52 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals. 
RESOLC 
PRIMER. Nomenar membres de la Junta de Govern Locals als següents 
Srs/ores Regidors/ores: 
1. Miquel Subirats Garriga 
2. Rosa Isabel Recio Daga 
3. Tomàs Bertomeu Balart 
4. Ramon  Bel Serrat 
5. Susanna Sancho Maigí 
6. Joanna Isabel Estévez González 
SEGON. Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, 
tindran lloc els dilluns de cada mes, a les 8:15 hores, amb l’ordre del dia 
fixat per aquesta Alcaldia. La Junta de Govern Local es constituirà 
formalment dintre dels quinze dies següents al de la data del present 
Decret. 
El règim del seu funcionament i el d’adopció d’acords serà el previst al 
Reglament Orgànic Municipal i a la resta de normativa aplicable. 
TERCER. La Junta de Govern Local tindrà assignades les següents 
competències: 
1. Assistència permanent a l’Alcalde en exercici de les seves atribucions 
2. La Junta de Govern Local, per delegació d’aquesta Alcaldia, exercirà les 
següents competències: 

• Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i 
plantilla aprovades pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la 
selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de 
treball. 

• Aprovar el nomenament del personal i les sancions, exclosa: la 
separació del servei dels funcionaris de la Corporació, 
l’acomiadament del personal laboral i el responsable superior de tot 
el personal. 



• Aprovació dels instruments de planejament derivat de 
desenvolupament del planejament general no expressament 
atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i 
dels projectes d’urbanització 

• L’autorització de despeses la quantia de les quals sigui igual o 
superior a 1.202,02 euros, dins dels límits legalment establerts. 

• La disposició de despeses, l’adjudicació de les quals hi hagi estat 
també delegada, dins dels límits legalment establerts. 

• El reconeixement d’obligacions de quantia igual o superior a 
1.202,02 euros, dins dels límits legalment establerts. 

• La resolució de tots els expedients de subvencions, tant nominatius 
com no nominatius, així com la incoació i tramitació, si s’escau, dels 
expedients de reintegrament. 

• La concessió de préstecs al personal. 
• L’aprovació de llistats i padrons cobratoris. 
• La concessió d’ajornaments i fraccionaments en els termes que 

estableix la legislació tributària vigent. 
• Acordar la devolució d’ingressos i fiances, avals i garanties. 
• Resolució de recursos en matèria d’ingressos municipals, quan l’acte 

administratiu contra el que es reclami sigui de la seva competència. 
• Aprovar les baixes i modificacions que es deriven de l’execució del 

punt anterior. 
• La compensació de deutes vençudes, liquidades i exigibles. 
• En matèria de subvencions i altres ingressos rebuts per l’Ajuntament: 

sol·licitar subvencions a altres organismes administratius o entitats 
privades, i posterior tramitació, sempre que la convocatòria no 
exigeixi que la sol·licitud s’hagi d’acordar pel Ple de l’Ajuntament. 

• L’aprovació de les cessions de crèdit quan l’òrgan competent per 
aprovar l’obligació sigui la Junta de Govern Local. 

• Les contractacions d'obres, de subministrament, de serveis, de 
gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els 
contractes privats quan el seu import no superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas, la quantia de sis 
milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva 
duració no sigui superior a 4 anys, sempre que el seu import 
acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, 
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni a 
la quantia assenyalada. 



• L'adjudicació de les concessions sobre els béns de les mateixes i 
l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació 
patrimonial quan el seu valor no superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost ni l'import de 3 milions d'euros, així com la 
venda del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la 
quantia indicats 

• L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent 
per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el 
pressupost. 

• L’atorgament de llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin 
expressament al Ple. 

• Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords municipals 
• La resta de competències que li atribueixen les lleis 

 
QUART. Disposar l’aplicabilitat del règim general de delegació de 
competències establert en el Reglament Orgànic Municipal. Així mateix, les 
delegacions atorgades mitjançant el present Decret podran ser revocades 
en qualsevol moment sense cap altre requisit que l’emissió d’un Decret 
d’aquesta Alcaldia, que serà comunicat a la Junta de Govern Local, als seus 
membres i al Ple municipal, en la primera sessió que se celebri. 
CINQUÈ. Notificar personalment la present resolució als designats, que es 
considerarà tàcitament acceptada, tret manifestació expressa; i remetre la 
Resolució del nomenament al BOPT per la seva publicació. Així mateix, 
publicar la Resolució al tauló d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici de 
la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la resolució de 
l’Alcalde.  

 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
FIXACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I INDEMNITZACIONS DELS CÀRRECS 
ELECTES DE LA CORPORACIÓ 
 
Atès que s’ha de procedir a la fixació de les retribucions i indemnitzacions 
que han de percebre els membres de la Corporació Municipal 
Vist l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases 
de Règim Local 
Vistos els antecedents i fonaments de dret exposats, el Ple de la Corporació, 
per majoria, amb el vot favorables dels 11 membres del Grup d'EA- AM, dels 



2 membres del grup municipal del PSC – CP i del membre del Grup de PxC, i 
l’abstenció dels 7 membres del Grup de CIU acorda: 
PRIMER. Determinar que el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, 
exercirà el seu càrrec amb dedicació complerta a l'Ajuntament, amb un total 
de 37'5 hores setmanals, percebent unes retribucions mensuals de 3.928 € 
SEGON. Determinar que les Regidores i els Regidors que es relacionen a 
continuació exerciran el seu càrrec amb la dedicació complerta de 37,5 
hores/setmanals, o bé parcial de 31,87 hores/setmanals o de 28,12 
hores/setmanals a l’Ajuntament que s’indica, percebent les retribucions 
mensuals que així mateix es detallen: 
 
REGIDOR: Noms i cognoms DEDICACIÓ 

Hores setmanals 
RETRIBUCIO 
MENSUAL 

Inés Teresa Martí Herrero 37,5 (Complerta ) 2.513,57 € 
Joana Isabel Estévez González  37,5 (Complerta ) 2.513,57 € 
Pau Cid Espelta 37,5 ( Complerta ) 2.513,57 € 
Tomàs Bertomeu Balart 31,87 ( Parcial 

85% ) 
2.136,53 € 

Daniel Forcadell Ferreres 31,87 ( Parcial 
85% ) 

2.136,53 € 

Susanna Sancho Maigí 28,12 ( Parcial 
75%) 

1.885,17 € 

Ramon Bel Serrat 31,87 ( Parcial 
85% ) 

2.136,53 € 

Rosa Isabel Recio Daga 31,87 ( Parcial 
85% ) 

2.136,53 € 

 
TERCER. Els membres de la Corporació que tenen dedicació parcial i 
complerta deuran ser donats 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. Si bé, d'acord amb l'article 
74 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en els casos dels membres de la 
Corporació municipal que siguin funcionaris de carrera d'altres 
Administracions Públiques i desenvolupin a la Corporació per a la que han 
estat elegits un càrrec retribuït i de dedicació exclusiva, les Corporacions 
Locals abonaran les cotitzacions de les mutualitats obligatòries 
corresponents per aquells funcionaris que deixin de prestar el servei que 
motivava la pertinència a aquestes, estenent-se les quotes a les classes 
passives. 



QUART. La percepció de les retribucions per dedicació parcial seran 
incompatibles amb la percepció de les indemnitzacions per assistència a 
sessions d'òrgans col·legiats que es fixen en l'apartat següent del present 
acord. 
CINQUÈ. La resta de Regidores i Regidors membres de la Corporació 
percebran les indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans 
col·legiats dels que formen part que es diuen a continuació: 
- Per assistència a les sessions del Ple: 445,84 € per sessió. 
- Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 190,94 € per 
sessió. 
- Per assistència a les sessions de la Junta de Portaveus: 334,37 € per sessió. 
- Per assistència a les sessions de Comissions informatives: 53,50 € per 
sessió. 
SISÈ. Els acord relatius a les retribucions dels regidors/ores que tenen 
dedicació complerta o parcial, tindran efectes a partir de l'1 de juliol de 
2015. 
VUITÈ. 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, el Sr. Germán Ciscar i Pastor diu que això són només xifres, i que 
amb el temps es veurà la feina feta. 
El Regidor, el Sr. Francesc Josep Miró i Melich, explica que el seu grup 
aplaudeix que en el conjunt de la proposta s'hagi aconseguit un 5% 
d'estalvi, per la qual cosa el seu grup votarà a favor. Aquest vot però és un 
vot crític, perquè l'estalvi es produeix bàsicament  amb la reducció del 
nombre de càrrecs de confiança i, pot ser en aquest punt nosaltres 
haguéssim estat més atrevits. 
L'Alcalde, el Sr. Adam Tomàs i Roiget explica que el sou de 46.000€/brut a 
l'any és el sou que es va fixar l'Alcalde anterior i, que posteriorment quan va 
començar a treballar al Consorci Hospitalari de Catalunya, va deixar de 
cobrar aquest sou i a rebre indemnitzacions dels òrgans municipals que 
formava part com a President-Alcalde. Afegeix que aquest sou brut de 
46.000€/brut a l'any és bastant inferior als 55.000€/bruts a l'any que fixa 
l'Administració de l'Estat per a municipis del nostre tamany de població.   
La Regidora, la Sra. Isabel Ferré i Roca diu que el seu grup s'abstindrà. I 
puntualitza que en l'anterior legislatura al seu grup se'l criticava quan es 
feien rodes de premsa abans d'aprovar els temes pel Ple i, li diu al Sr. 



Alcalde que ara el seu grup han fet el mateix. 
El Sr. Alcalde, Adam Tomàs i Roiget li contesta a la Sra. Ferré que intentaran 
que no torni a passar en el futur. 
El Regidor, el Sr. Germán Ciscar i Pastor diu que la gran diferència d'aquesta 
legislatura amb la legislatura anterior és que el govern actual m'ha explicat 
la composició de les comissions abans del Ple, en canvi en el govern 
anterior de CIU m'assabentava de la composició pel mitjans de 
comunicació. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE NOMENAMENT, DEDICACIÓ I 
RETRIBUCIÓ DEL REPRESENTANT D'ALCALDIA AL POBLE NOU DEL DELTA 
Es dóna compte del següent Decret d'Alcaldia: 
 
«Assumpte: Nomenament de Representant d'Alcaldia al Poble Nou del Delta 
(Decret d'Alcaldia 1084/2015, de 25 de juny ) 
En data 13 de juny de 2015 se celebrà la sessió constitutiva de l'Ajuntament 
d'Amposta.  
Donada la nova constitució de la Corporació es fa necessari nomenar el 
Representant d'Alcaldia al nucli del Poble Nou del Delta. 
D'acord amb l'article 38 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals 
Vistos els antecedents i fonaments de dret exposats, proposo l’adopció dels 
següents ACORDS: 
PRIMER.- Nomenar al Sr. Josep Joan Pla, Representant d'Alcaldia al nucli de 
població de Poble Nou del Delta, que desenvoluparà el càrrec amb una 
dedicació parcial de 50%, que equival a 18,75 hores setmanals i, amb una 
retribució mensual bruta de 1.314,04€, amb efectes 1 de juliol de 2015. 
SEGON.- Ordenar la publicació del present acord al BOPT, per tal de donar 
compliment al que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de la Llei de Bases de Règim Local «. 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
Intervencions dels membres: 
L'Alcalde, el Sr. Adam Tomàs i Roiget explica que l'equip de govern té la 
intenció de convocar un procés participatiu per a l'elecció del Representant 
d'Alcaldia al Poble Nou del delta i espera que aquest es pugui realitzar a 
principis d'any. 
El Regidor, el Sr. Francesc Josep Miró i Melich fa el prec de que de la mateixa 
manera que se sotmeten a votació les retribucions dels membres del Ple, 



també s'hauria de sotmetre a votació la retribució del personal eventual i el 
del representant del poble Nou del Delta.  
La Sra. Secretària General municipal explica que el nomenament del 
personal eventual i de confiança especial és competència del Sr. Alcalde. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE NOMENAMENT DEL 
PERSONAL EVENTUAL 
Es dóna compte del següent Decret d'Alcaldia: 
 
« Assumpte: Nomenament de la Cap de Premsa i Protocol de l'Ajuntament 
d'Amposta 
ANTECEDENTS 
Hi ha una necessitat de nomenar a una persona com a Cap de Premsa i 
Protocol de l'Ajuntament d'Amposta com a personal eventual 
FONAMENTS DE DRET 
I.- L’article 104.1 L7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases de 
Règim Local, a l’Alcalde li correspon el nomenament i cessament del 
personal eventual el qual és lliure. Aquest personal cessa automàticament 
en tot cas quan es produeixi el cessament o expiri el mandat de l’autoritat a 
la que presten la funció de confiança o d’assessorament. 
II.- L’article 104.2 L7/85, disposa que el nomenament del personal eventual, 
el règim de les seves retribucions i la seva dedicació es publicaran en el 
BOPT i, en el seu cas, en el propi de la Corporació. I d’acord amb l’article 
304.3 DL 2/2003, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de Règim Local de Catalunya, també és preceptiva la seva 
publicació en el DOGC. 
III.- D’acord amb l’article 10.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del Personal de les Entitats Locals de Catalunya, el 
nomenament d’aquest personal es realitzarà per decret, el qual se n’haurà 
de donar compte al Ple municipal. 
Per tot això, RESOLC: 
PRIMER.- Nomenar a la Sra. Vanesa Adell Ferré Cap de Premsa i Protocol de 
l'Ajuntament d'Amposta, corresponent a una plaça de personal eventual de 
confiança de l’Ajuntament d’Amposta, amb efectes del dia 1 de juliol de 
2015, amb una jornada laboral complerta, equivalent a 37,5 hores 
setmanals i amb unes retribucions anuals totals de 25.000€/bruts, per a la 
realització de les funcions previstes a la plantilla, amb efectes el dia 30 de 
juny de 2015. 



SEGON.- Demanar que s'iniciïn els tràmits oportuns per adequar les 
característiques i dedicacions del lloc de treball de las Cap de Premsa i 
Protocol de l'Ajuntament d'Amposta, personal eventual, a la plantilla 
municipal, d'acord amb les descripcions contingudes en el punt d'Acord 
Primer. 
TERCER.-  Publicar els presents acords al BOPT i al DOGC. 
QUART.- Donar compte del present Decret de nomenament de personal 
eventual de confiança a la propera sessió plenària municipal «. 
 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
DONAR COMPTE DE LA CREACIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS I 
DESIGNACIÓ DELS SEUS PORTAVEUS 
 
Es dóna compte i el Ple resta assabentat dels escrits de creació dels 
diferents Grups polítics municipals següents: 
1. Grup municipal Esquerra d’Amposta – Acord Municipal (EA – AM): 
• Sigla: EA – AM. 
• Membres: 
- Sr. Adam Tomàs i Roiget. 
- Sra. Inés Teresa Martí i Herrero. 
- Sr. Ramon Bel i Serrat. 
- Sra. Rosa Isabel Recio i Daga. 
- Sr. Miquel Subirats i Garriga. 
- Sr. Marc Fornós i Monllau. 
- Sr. Tomàs Bertomeu i Balart. 
- Sra. Susanna Sancho i Maigí. 
- Sra. Joana Isabel Estévez i Gonzàlez. 
- Sr. Daniel Forcadell i Ferreres. 
- Sr. Pau Cid i Espelta. 
• Portaveu: Sra. Rosa Isabel Recio Daga, en la seva absència, Miquel 
Subirats Garriga 
2. Grup municipal Convergència i Unió: 
• Sigla: CiU 
• Membres: 
- Sra. Manuela Cid i Espuny. 
- Sr. Francesc Paz i Belmonte. 
- Sra. Rosa Pertegaz i Lafont. 
- Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal. 



- Sra. Maria Isabel Ferré i Roca. 
- Sra. Maria del Mar Panisello i Rodera. 
- Sr. Albert Roig i Cervera. 
• Portaveu: Sra. Maria Isabel Ferré i Roca, en la seva absència, Sra. 

Manuela Cid i Espuny. 
3. Grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de 
Progrés. 
• Sigla: PSC - CP 
• Membres: 
- Sr. Francesc Josep Miró Melich. 
- Sra. Anna Maria Tomás Talarn. 
• Portaveu: Sr. Francesc Josep Miró Melich, en la seva absència, Sra. Anna 

Maria Tomás Talarn. 
4. Grup municipal: Plataforma per Catalunya Amposta. 
• Sigla: PxC 
• Membres: 
- Sr. Germán Ciscar Pastor. 
• Portaveu: Sr. Germán Ciscar Pastor. 
 
NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 
 
Atès el que disposa l’article 20 L 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de 
Bases de Règim Local i els articles 55, 56 i 57 ROM 
 
Vist l’informe emès per la Secretària municipal, de 12 de juliol de 2007, el 
Ple de la Corporació per la unanimitat dels membres que el composen 
prenen els següents acords: 
PRIMER. Crear com a òrgan col·legiat de caràcter complementari del Ple, la 
Junta de Portaveus . 
SEGON. Designar com a membres de la Junta de Portaveus:  

• el Sr. Adam Tomàs i Roiget: Alcalde-President   
• la Sra. Rosa Isabel Recio Daga: portaveu del grup municipal d’EA-AM 
• el Sra. Maria Isabel  Ferré Roca: portaveu del grup municipal de CIU 
• el Sr. Francesc Josep Miró Melich: portaveu del grup municipal del 

PSC- CP 
• el Sr. Germán Ciscar Pastor : portaveu del grup municipal de PXC 

TERCER. Donar la publicitat dels presents acords en el BOPT, notificar-lo a 
les persones afectades i al departament de Secretaria Municipal 
 



APROVACIÓ DE LA FIXACIÓ DE LES DOTACIONS ECONÒMIQUES ALS GRUPS 
POLÍTICS MUNICIPALS 
 
D'acord amb  el que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/85, reguladora de les 
bases del règim local, en la redacció donada per les Lleis 11/99 de 21 d'abril 
i 57/2003 de 16 de desembre, el Ple de la Corporació, amb càrrec als seus 
pressupostos anuals, podrà assignar als grups polítics una dotació 
econòmica. 
Atès que el mateix article determina que aquesta dotació tindrà un 
component fix idèntic per a tots els grups, i un altre de variable en funció 
del nombre de membres de cadascun d'ells. 
Atesa la consignació existent al pressupost de l'any 2015. 
El Ple de la Corporació, per la unanimitat dels membres que el composen, 
acorda: 
PRIMER. Fixar per als grups polítics representats a l'Ajuntament les 
següents dotacions econòmiques per l’any 2015: 

• Per cada grup polític, mensualment 299,68 €. 
• Per cada regidor, mensualment 44,80 €. 

SEGON. Les dotacions no podran destinar-se ni al pagament de personal al 
servei de la Corporació, ni a l'adquisició de béns que puguin constituir 
actius fixes de caràcter patrimonial. 
TERCER. Els grups polítics deuran portar una comptabilitat específica de la 
dotació concedida, que posaran a disposició del Ple de la Corporació sempre 
que aquest ho demani.  
 
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per 
acabada la sessió, essent les vint hores i quinze 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, 


