
 

 

RESUM DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA DUTA A TERME EL DIA 25 DE GENER DE 2016 

 

 

VOTACIÓ PER GRUPS MUNICIPALS 

PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA PxC (1) PSC-CP (2) CIU (7) EA-AM (11) 

RESULTAT 

VOTACIÓ 

1 

Aprovació  de  l’acta  de  la  sessió  ordinària celebrada  el  dia  28  de desembre de 

2015. + + + + Aprovat 

2 

Donar compte del Decret 6/2016, de 12 de gener, de nomenament de Tinents 

d’Alcalde i delegació de facultats al seu favor      

3 

Donar compte del Decret 7/2016, de 12 de gener, de delegació de facultats en favor 

de regidors/es, i modificació i revocació de facultats en favor de regidors/es      

4 

Donar compte del Decret 8/2016, de 12 de gener, de nomenament de Presidents de

Comissions Informatives      

5 

Aprovar pel Ple la iniciativa de l’Ajuntament d’Amposta per realitzar una consulta 

popular sectorial no referendària a Poble Nou del Delta, per conèixer les 

preferències dels veïns del nucli sobre la persona que ha d’exercir el càrrec de 

representant de l’Alcalde + + + + Aprovat 

6 

Aprovació inicial de la modificació del POUM número 37 de modificació del capítol 

quart, regulació del sòl urbanitzable, de les Normes Urbanístiques del POUM + + + + Aprovat 

7 

Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM número 41 d’Ajust de la ZMT a 

l’àmbit de la urbanització Eucaliptus, dins del límit del sòl urbà + + + + Aprovat 

8 Resolució Definitiva d’expedients sancionadors en matèria de gossos perillosos + + + + Aprovat 

9 

Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 4 reguladora  de 

l’Impost  sobre  l’Increment  de  Valor  de  Terrenys  de Naturalesa Urbana + + + + Aprovat 

10 Aprovació de  la  subrogació de  l’Ajuntament en  el  préstec vigent de GURSAM en + + + + Aprovat 



 

liquidació amb Ibercaja 

11 

Moció del grup municipal del PSC-CP de rebuig al Pla de Conca de l’Ebre, aprovat pel 

Govern de l’Estat en funcions + + + + Aprovat 

12 

Moció del grup municipal de CIU, per instaurar la figura del Defensor del Ciutadà a 

la ciutat d’Amposta. - - + + Aprovat 

13 Moció del grup municipal de CIU de rebuig al PHN + + + + Aprovat 

14 

Moció del grup municipal del PSC-CP, per requerir a les companyies 

subministradores d’energia elèctrica i altres empreses subministradores de serveis de 

telefonia la retirada de tots els pals instal·lats de manera provisional a la via pública      

15 

Moció  del  grup  municipal  de  PXC,  per demanar  a  la  Diputació  de Tarragona la 

cessió d’immobles 

 + + + + Aprovat 

16 

Moció del grup municipal de PXC, per cobrar la taxa pel servei de les llars d’infants

 municipals d’Amposta , per part dels fills dels mestres/treballadors

d’aquestes llars d’infants + + 0 0 Aprovat 

17 

Moció del grup municipal de CIU, per pintar les parets dels pavelló d’hoquei i

patinatge, i tancament dels vestuaris + + + + Aprovat 

18 

Moció  dels  grups  municipals  d’EA,  CIU,  PSC  i  PXC,  de  suport  a  les mobilitzacions

i accions contra el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre + + + + Aprovat 

19 Precs i preguntes      

 

+ � vot a favor. 

- � vot en contra. 

0 � abstenció 


