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

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

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

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. Júlia Barberà i Manrique 
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 
Secretari acctal.: 

Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri. 
 

A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-cinc de gener de dos mil setze. 
 
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 general de la Corporació, i estant present la Interventora de fons, 
Maria del Mar Medall González, a l'objecte de dur a terme la sessió ordinària 
convocada per al dia de la data, amb el següent ordre del dia: 



1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 28 de 
desembre de 2015. 

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  

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 

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 

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

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 

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

12. Moció del grup municipal de CIU, per instaurar la figura del Defensor 
del Ciutadà a la ciutat d’Amposta 

13. Moció del grup municipal de CIU de rebuig al PHN 
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  



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 

17. Moció del grup municipal de CIU, per pintar les parets dels pavelló 
d’hoquei i patinatge, i tancament dels vestuaris 

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 

19. 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: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 28 
DE DESEMBRE DE 2015. 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a 
terme el dia 28 de desembre de 2015. 
 
 
2. DONAR COMPTE DEL DECRET 6/2016, DE 12 DE GENER, DE 
NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE I DELEGACIÓ DE FACULTATS AL SEU 
FAVOR. 
A continuació es dona compte del Decret de l’Alcaldia número 6/2016, que 
diu: 
“Atenent que mitjançant Decret d’aquesta Alcaldia de 26 de juny de 2015 es 
va nomenar com a Segona Tinent d’Alcalde la Regidora Sra. Rosa Isabel 
Recio Daga. 
Atenent que la nomenada ha renunciat al seu càrrec de Regidora d’aquest 
Ajuntament. 
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 a Segona Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta 
a la Regidora, Sra. Susanna Sancho i Maigí 
A la Tinent d’Alcalde nomenada, prèvia acceptació del càrrec, li 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 ha estat nomenada. 
SEGON. Delegar de forma específica a favor de la Tinent d’Alcalde, Sra. 
Susanna Sancho i Maigí la facultat de Direcció de l'Àrea de Sanitat i Serveis 
Socials  
TERCER. 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. 
QUART. La Regidora delegada haurà de mantenir a aquesta Alcaldia 
constantment informada de la gestió de la delegació i, especialment, 
d’aquells actes o decisions que, per qualsevol motiu, puguin tenir 
rellevància. 
CINQUÈ. Notificar personalment la present resolució a la designada, que es 
considerarà acceptada tàcitament, tret manifestació expressa; i remetre la 
Resolució de nomenament al Butlletí oficial de la província de Tarragona 
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. 
SISÈ. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta Resolució a la primera 
sessió que se celebri.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
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. 
Tot seguit es dona compte del Decret de l’Alcaldia número 7/2016, que diu: 
“Atenent que mitjançant Decret d’aquesta Alcaldia de 26 de juny de 2015 es 
van delegar facultats en diferents Regidors i Regidores d’aquest 
Ajuntament. 
Atenent que la Sra. Rosa Isabel Recio Daga ha renunciat al seu càrrec de 
Regidora d’aquest Ajuntament havent estat nomenada en la seva 
substitució la Regidora Sra. Júlia Barberà Manrique, qui va prendre 
possessió del seu càrrec en al sessió plenària del passat dia 28 de 
desembre de 2015, la qual cosa motiva que hagi de procedir-se a la 
modificació de la delegació de facultats atorgada per aquesta Alcaldia. 



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. Revocar la delegació de la facultat de direcció de l'Àrea de Sanitat, 
Serveis Socials i participació Ciutadana realitzada en favor de la Sra. Rosa 
Isabel Reció Daga. 
SEGON. Modificar la delegació de la facultat de direcció de l’Àrea de Mitjans 
de Comunicació, Festes i Joventut realitzada en favor del Regidor Sr. Ramon 
Bel i Serrat, qui conservarà exclusivament la facultat de direcció de  l’Àrea 
de Mitjans de Comunicació i Festes. 
TERCER. Delegar en al Regidora, Sra. Júlia Barberà i Manrique, la facultat de 
direcció de l’Àrea de Joventut i Participació Ciutadana. 
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. La Regidora delegada haurà de mantenir a aquesta Alcaldia 
constantment informada de la gestió de la delegació i, especialment, 
d’aquells actes o decisions que, per qualsevol motiu, puguin tenir 
rellevància. 
SISÈ. Notificar personalment la present resolució a la designada, que es 
considerarà acceptada tàcitament, tret manifestació expressa; i remetre la 
Resolució de nomenament al Butlletí oficial de la província de Tarragona 
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.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
4. DONAR COMPTE DEL DECRET 8/2016, DE 12 DE GENER, DE 
NOMENAMENT DE PRESIDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES. 
Seguidament es dona compte del Decret de l’Alcaldia número 8/2016, que 
diu: 



“Atenent que mitjançant Decret d’aquesta Alcaldia de 26 de juny de 2015 es 
van nomenar els Regidors i Regidores, Presidents i Presidentes de les 
Comissions informatives municipals de caràcter permanent. 
Atenent que la Sra. Rosa Isabel Recio Daga ha renunciat al seu càrrec de 
Regidora d’aquest Ajuntament havent estat nomenada en la seva 
substitució la Regidora Sra. Júlia Barberà Manrique, qui va prendre 
possessió del seu càrrec en al sessió plenària del passat dia 28 de 
desembre de 2015, la qual cosa motiva que hagi de procedir-se a la 
modificació de la designació de la Presidència d’algunes Comissions 
informatives. 
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 Presidentes de les Comissions Informatives 
municipals de caràcter permanent que tot seguit es relacionen, a: 
Comissió de Sanitat i Serveis Socials: Sra. Susanna Sancho i Maigí. 
Comissió de Joventut i Participació Ciutadana: Sra. Júlia Barberà i Manrique. 
SEGON. Notificar el present acord a les interessades i als Departament de 
Secretaria i d’Intervenció de fons.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
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. 
Atenent que l’article 61 del ROM confereix a l’Alcalde d’Amposta la potestat 
per designar de manera directa el/la representant de l’Alcalde en el nucli 
poblacional de Poble Nou. 
Atenent que a l’inici de la legislatura l’Alcalde va assumir el compromís 
d’engegar un procés participatiu per recollir les preferències dels veïns de 
Poble Nou sobre la persona que ha d’exercir el càrrec de representant i 
tenir en compte aquesta opinió abans de designar-lo. 
Vist l’informe favorable de la tècnic de participació ciutadana i atenent que, 
segons informe, la millor manera per vehicular aquest procés participatiu 
és a través de l’organització d’una consulta local no referendària de caràcter 
sectorial emparada en la Llei 10/2014 de consultes no referendàries i altres 



formes de participació ciutadana, que desenvolupa l’article 122 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. 
Vista la sol·licitud signada per més de 2/5 dels regidors de la Corporació, 
registre d’entrada número 777 de 21/01/2016, per sotmetre a deliberació 
del Ple la iniciativa per convocar una consulta popular a Poble Nou. 
Atenent que l’article 4.3 de la Llei 10/2014 faculta al Ple de l’Ajuntament a 
promoure una consulta d’aquestes característiques per la via d’iniciativa 
institucional, mitjançant acord adoptat per majoria simple. 
Vist el dictamen de la Comissió informativa municipal de joventut i 
participació ciutadana, reunida en sessió celebrada el dia 21 de gener de 
2016 per la qual s’informa favorablement la iniciativa d’una consulta no 
referendària de caràcter sectorial per l’elecció del/de la representant de 
l’alcalde a Poble Nou del Delta, previ informe jurídic favorable de la 
Secretària. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Promoure una consulta popular no referendària de caràcter 
sectorial 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. 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per a que 
dicti les resolucions que siguin necessàries per a l’efectivitat del present 
acord. 
TERCER. Traslladar el present acord a la Regidoria de participació ciutadana. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró demana que s’actuï amb prudència, ja que de 
l’informe resulta que la convocatòria ha de publicar-se i es determina el 
termini per a presentar candidats el dia 26 de gener quan encara no haurà 
estat realitzada la publicació, per tant aquesta data es deuria modificar, no 
essent necessari acudir a la publicació per via d’urgència. El Sr. Alcalde 
respon que primer es realitzarà la publicació per a l’inici de presentació de 
les candidatures i que un cop publicat al butlletí oficial, els interessats ja 
podran inscriure’s com a candidats, encara que no s’hagi modificat l’informe 
tècnic. tècnic. El que si es vol respectar és el dia 3 d’abril per la votació, cal 
tenir en compte que és el primer cop que es convoca un procés d’aquest 
tipus. 
 
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. 



Vista la proposta de modificació puntual número 37 del Pla d’ordenació 
urbanística municipal: “Modificació del capítol quart, regulació del sòl no 
urbanitzable, de les Normes Urbanístiques del POUM”, redactada per 
l'Arquitecte municipal. 
Vist l'informe de Secretaria, el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta 
els següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual número 37 del Pla 
d’ordenació urbanística municipal: “Modificació del capítol quart, regulació 
del sòl no urbanitzable, de les Normes Urbanístiques del POUM”, redactada 
per l'Arquitecte municipal. 
SEGON. Donar trasllat de la proposta inicialment aprovada a l’Oficina de 
Medi Ambient de les Terres de l’Ebre, per tal que, de conformitat amb el 
que determina l’article 7.2 de la Llei 6/2009,  procedeixi a la declaració de no 
subjecció de la proposta de modificació a avaluació ambiental, per quant 
resta exclosa dels supòsits de subjecció a dita avaluació previstos a l’apartat 
1 del propi article. 
TERCER. Sotmetre a informació pública l’expedient, pel termini d’un mes, 
mitjançant la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí oficial de la 
Província i un dels diaris de major circulació de la Província, als efectes de la 
presentació d’al·legacions o reclamacions. 
QUART. Demanar informe als organismes as quals la proposta de 
modificació puntual afecta les seves competències sectorials següents: 

• Departament d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació de la 
Generalitat de Catalunya. 

• Departament de territori i sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya: Secretaria de medi ambient i sostenibilitat i Direcció 
general d’ordenació del territori i paisatge. 

• Parc natural del Delta de l’Ebre. 
CINQUÈ. Donar audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals 
confini amb el del municipi d’Amposta. 
SISÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per tal de dictar 
les disposicions necessàries en ordre a l’execució dels presents acords. 
 
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. 
Vista la proposta de modificació puntual número 41 del Pla d’ordenació 
urbanística municipal: “Ajust de la ZMT a l’àmbit de la urbanització 
Eucaliptus, dins del límit del sòl urbà”, redactada per l'Arquitecte municipal. 



Vist l'informe de Secretaria, el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta 
els següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual número 41 del Pla 
d’ordenació urbanística municipal: “Ajust de la ZMT a l’àmbit de la 
urbanització Eucaliptus, dins del límit del sòl urbà”, redactada per 
l'Arquitecte municipal. 
SEGON. Donar trasllat de la proposta inicialment aprovada a l’Oficina de 
Medi Ambient de les Terres de l’Ebre, per tal que, de conformitat amb el 
que determina l’article 7.2 de la Llei 6/2009,  procedeixi a la declaració de no 
subjecció de la proposta de modificació a avaluació ambiental, per quant 
resta exclosa dels supòsits de subjecció a dita avaluació previstos a l’apartat 
1 del propi article. 
TERCER. Sotmetre a informació pública l’expedient, pel termini d’un mes, 
mitjançant la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí oficial de la 
Província i un dels diaris de major circulació de la Província, als efectes de la 
presentació d’al·legacions o reclamacions. 
QUART. Demanar informe als organismes als quals la proposta de 
modificació puntual afecta les seves competències sectorials següents: 

• Ministeri d’agricultura, alimentació i medi ambient - Servei Provincial 
de Costes a Tarragona. 

• Departament de territori i sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya:  Servei de costes. 

CINQUÈ. Donar audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals 
confini amb el del municipi d’Amposta. 
SISÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per tal de dictar 
les disposicions necessàries en ordre a l’execució dels presents acords. 
 
8. RESOLUCIÓ DEFINITIVA D’EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE 
GOSSOS PERILLOSOS. 
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia d’1 de 
setembre de 2015, per la infracció dels articles 2, apartat 1 i article 3 
apartats 1 i 2 de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, i  article 3  del Decret 170/2002 d’ 11 
de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment 
perillosos, consistent respectivament en  portar el gos de raça Rottweiler, 
deslligat i sense morrió a la via pública,  sense certificat del cens municipal i 
portar el gos sense llicència municipal segons denúncia efectuada pels 
agents de la Policia local  el dia 5 d’agost de 2015  a les 14:01 hores. essent 
responsable de la mateixa M.X.. 



Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  1 de setembre de 2015 
va formular-se acord d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se 
els fets imputats, concedint-se un termini de deu dies per a formular 
al·legacions, no havent-se evacuat aquest tràmit dintre del termini concedit 
a l'efecte. 
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents 
per a l'aclariment del fet, restant de manifest que s'han vulnerat els articles 
2, apartat 1 i article 3 apartats 1 i 2 de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i  article 3  del 
Decret 170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos. 
Atenent el que disposen: 
L’article 2, apartat 1 i article 3 apartats 1 i 2 de la Llei  10/1999 de 30 de 
juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i  
article 3  del Decret 170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos. 
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. 
L’article 49 de la Llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i 
administratives 
L’article 53 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
El 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. Considerar que per part del el M.X., s’han comés infraccions de 
l’article 2, apartat 1 i article 3 apartats 1 i 2 de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, 
sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i  article 3  
del Decret 170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos. 
SEGON.   Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de greu. 
TERCER. Imposar a la infractora una multa  per import de  150,25 € euros 
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. 
 



Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia d’1 de 
setembre de 2015, per la infracció de l’article 3 apartats 1, 2 i 4 de la Llei  
10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, i  article 3  del Decret 170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en 
matèria de gossos considerats potencialment perillosos, consistent 
respectivament en  portar el gos sense certificat del cens municipal, no tenir 
contractada l’assegurança de responsabilitat civil i posseir el gos sense que 
estigui identificat amb el microxip, segons denúncia efectuada pels agents 
de la Policia local  el dia 5 d’agost de 2015  a les 15:20 hores. essent 
responsable de la mateixa el Z.X. 
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  1 de setembre de 2015 
va formular-se acord d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se 
els fets imputats, concedint-se un termini de deu dies per a formular 
al·legacions, no havent-se evacuat aquest tràmit dintre del termini concedit 
a l'efecte. 
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents 
per a l'aclariment del fet, restant de manifest que s'han vulnerat l’article 3 
apartats 1, 2 i 4 de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, i  article 3  del Decret 170/2002 d’ 11 
de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment 
perillosos. 
Atenent el que disposen: 
L’article 3 apartats 1, 2 i 4 de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos, i  article 3  del Decret 
170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats 
potencialment perillosos. 
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. 
L’article 49 de la Llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i 
administratives 
L’article 53 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
El 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. Considerar que per part del el Z.X., s’han comés infraccions de 
l’article 3 apartats 1, 2 i 4 de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos, i  article 3  del Decret 



170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats 
potencialment perillosos. 
SEGON.   Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de greu. 
TERCER. Imposar a la infractora una multa  per import de  150,25 € euros 
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. 
 
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia de 24 de 
setembre de 2015 per la infracció de l’article 2.1) de la Llei  10/1999 de 30 
de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, per 
portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública al  C/ Mas de 
Barberans, s/ ,  identificant com a  presumpta infractora a la J.A.LL. 
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data 24 de setembre de 
2015, 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. 
Atenent que 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: “PRIMER: No és correcte el relat dels fets imputats ja que  cal 
tenir en compte el següent: El meu gos no estava solt a la via pública,  sinó 
que estàvem en un camí  amb males herbes sense sortida a la via pública, 
donant-li oportunitat d’exercici, d’acord amb la llei 6/1993 de protecció dels 
animals article 4 punt 1 que diu:  “el posseïdor d’un animal haurà de 
mantenir-lo amb bones condicions higiènic sanitàries i procurant 
instal·lacions adequades per al seu  recer, proporcionant  alimentació i 
beguda, prestant-li assistència veterinària i  DONANT-LI L’OPORTUNITAT 
D’EXERCICI FÍSIC i atenent d’acord amb les serves necessitats fisiològiques i 
etològiques en funció de la seva espècie o raça” al deixar-lo anar al camí i 
jugar amb ell  llançant-li un pal compleixo amb l’obligació de proporcionar 
l’exercici físic que necessita, a més cobrint la necessitat de joc, esbarjo i 
socialització amb el seus congèneres. 
SEGON: Quant als aspectes jurídics, formals i substantius de l’expedient es 
posa en coneixement d’aquest òrgan instructor  els següents elements de 
judici que evidencien l’absència de principis bàsics per a l’exercici de la 
potestat i el procediment sancionador: 



Irregularitat del lloc de la sanció , ja que la notificació indica que es trobava 
al carrer Mas de Barberans amb el meu gos solt  i dit dia jo em trobava al 
camí D (camí sense sortida amb males herbes, amb el cartell indicador de 
passeig de gossos sense corretja....) 
La llei 6/1993 article 12 de protecció dels animals  diu “els Ajuntaments 
procuraran habilitar als jardins i parcs públics espais idonis degudament 
senyalitzats per al passeig, esbarjo dels gossos  (dit camí apareix senyalitzat  
amb un cartell de l’Ajuntament on apareix dibuixat un home  assenyalant al 
seu gos amb el dit i no lligat amb una corretja) i el fet és que els mateixos 
agents municipals van negar l’haver considerat que el meu gos estigués 
descontrolat, fora molest o hagués alguna raó per sancionar excepte el que 
estigués solt. 
En virtut de l’ exposat sol·licita  s’admeti aquest escrit i es procedeixi al 
sobreseïment de l’expedient o de forma subsidiària es moderi la sanció 
proposada....". 
Vist l’informe emès pels  Agents  actuants de la Policia Local  en el que es 
ratifiquen  en els fets indicats en l’acta infracció i que diu: “El passat dia 
11/09/2015 a les 13:30 hores l’agent va veure un gos de raça perillosa 
deslligat i sense morrió al costat del restaurant que hi ha al  C/ Mas de 
Barberans.  
El caporal va veure darrera d’un edifici a uns 100 m. del lloc, un vehicle amb 
la seva conductora a l’interior del mateix. 
El caporal va identificar a la conductora J.A.LL. a la que va preguntar si tenia 
un gos per la zona i J.A.LL. va manifestar que havia deixat el seu gos solt i 
que es pensava que estava en algun lloc prop sense determinar la ubicació 
ja que no tenia contacte visual. 
En referència a  les al·legacions, J.A.LL. ha manifestat que va deixar el gos 
solt  al camí autoritzat per l’Ajuntament, però el gos no es trobava en aquest 
camí cosa que s’interpreta que la propietària no vigilava el gos. 
Les al·legacions presentades no desvirtuen els motius de la denúncia 
El Caporal és ratifica en la denúncia” 
Cap de  al·legacions formulades desvirtuen els fets motivants de la 
instrucció de l'expedient, ni  aporten proves suficients que desvirtuen la 
comissió del fet denunciat, alterant la possible responsabilitat dels 
subjectes de mateix contemplada a l'article 237 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 
Resultant que a la vista de les al·legacions i de les actuacions realitzades per 
a l’aclariment dels fets, l’instructor de l’expedient es ratifica en els fets 



indicats en  l’acta de denuncia i en tal sentit es formula la proposta de 
resolució, concedint-li un termini de 10 dies per a formular al·legacions.  
Resultant que J.A.LL. dintre del termini establert, no formula escrit 
d'al·legacions a la proposta de resolució. 
Atenent el que disposen 
Els articles 2.1), 7. 3) e) i 11.1de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos. 
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. 
L’article 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. 
L’article 62 de la Llei 58/2003 General Tributària, de 17 de desembre de 
2003. 
El 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 per la J.A.LL. contra 
l'expedient de denúncia abans esmentat i estimar comès el fet denunciat. 
SEGON.   Determina que les infraccions comeses tenen caràcter de  greu. 
TERCER.- D’acord amb el que disposa  l’article 11.1 de la llei 10/1999 de 30 
de juliol sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, 
imposar una multa  per import de  150,25 €, que deurà ingressar a l'Oficina 
de Gestió Tributària d'aquest Ajuntament en els terminis determinats a 
l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de desembre de 2003, concretament: si 
rep la notificació de la present entre els dies 1 i 15 fins el dia 20 del mes 
següent i si la rep entre els dies 16 i últim del mes fins el dia 5 del segon 
mes següent 
QUART. Notificar aquesta proposta de resolució a l'interessat per a la seva 
constància. 
 
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia de 26 de 
juny  de 2015 per la infracció dels articles 3 apartat 1 i 4,  i 2 apartat 1  de la 
Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos,  i articles 3 i 4  del Decret 170/2002 d’ 11 de juny, 
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, 
consistent respectivament en  portar 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, posseir el gos sense que 
estigui identificat amb el microxip, i portar el gos sense llicència municipal, 



segons denúncia formulada per la Policia Local el dia 21 de juny de 2015, 
essent responsable de la mateixa I.T.C. 
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data 26 de juny  de 2015, 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 he rebut inici del procediment sancionador 90/2015. Que el meu gos 
de raça Pitbull Terrier en data de la denúncia no tenia sis mesos d’edat ja 
que d’acord amb les dades de la cartilla va néixer el dia 14 de febrer de 
2015. Tot i això desprès de la informació rebuda ja disposa de l’assegurança 
de responsabilitat civil, tinc l’animal censat, la cartilla sanitària de l’animal 
amb les vacunes i el codi del microxip, el certificat psicotècnic i tinc sol·licitat 
el permís municipal per tenir l’animal perillós. Adjunto documentació per 
verificar el que he exposat i demano que es deixi sense efectes l’ expedient i 
no s’imposi cap sanció....". 
Les al·legacions formulades desvirtuen els fets motivants de la instrucció de 
l'expedient i 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. 
Considerant que l'aplicació de la potestat sancionadora de l'Administració 
precisa de la demostració de la realització pel presumpte responsable del 
fet que se li imputa, essent improcedent a la imposició de cap tipus de 
sanció sense haver donat compliment a l'anterior. 
Resultant que  l’instructor de l’expedient no 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 termini concedit a l'efecte 
Atenent el que disposen: 
Els article 3 apartat 1 i 4,  2 apartat 1 de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, 
sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos i els articles 4 
i  3  del Decret 170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos. 
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. 



L’article 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. 
El 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. Estimar les al·legacions presentades per I.T.C., contra l'expedient 
de denúncia abans esmentat, deixar sense efecte la denuncia formulada i 
concloure l'expedient 
 
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia de 26 de 
juny  de 2015 per la infracció dels articles 3 apartat 1 i 4,  i 2 apartat 1  de la 
Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos,  i articles 3 i 4  del Decret 170/2002 d’ 11 de juny, 
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, 
consistent respectivament en  portar 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, posseir el gos sense que 
estigui identificat amb el microxip, i portar el gos sense llicència municipal, 
segons denúncia formulada per la Policia Local el dia 21 de juny de 2015, 
essent responsable de la mateixa I.T.C.. 
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data 26 de juny  de 2015, 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 he rebut inici del procediment sancionador 90/2015. Que el meu gos 
de raça Pitbull Terrier en data de la denúncia no tenia sis mesos d’edat ja 
que d’acord amb les dades de la cartilla va néixer el dia 14 de febrer de 
2015. Tot i això desprès de la informació rebuda ja disposa de l’assegurança 
de responsabilitat civil, tinc l’animal censat, la cartilla sanitària de l’animal 
amb les vacunes i el codi del microxip, el certificat psicotècnic i tinc sol·licitat 
el permís municipal per tenir l’animal perillós. Adjunto documentació per 
verificar el que he exposat i demano que es deixi sense efectes l’ expedient i 
no s’imposi cap sanció....". 
Les al·legacions formulades desvirtuen els fets motivants de la instrucció de 
l'expedient i 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. 
Considerant que l'aplicació de la potestat sancionadora de l'Administració 
precisa de la demostració de la realització pel presumpte responsable del 
fet que se li imputa, essent improcedent a la imposició de cap tipus de 
sanció sense haver donat compliment a l'anterior. 
Resultant que  l’instructor de l’expedient no 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 termini concedit a l'efecte 
Atenent el que disposen: 
Els article 3 apartat 1 i 4,  2 apartat 1 de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, 
sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos i els articles 4 
i  3  del Decret 170/2002 d’ 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos. 
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. 
L’article 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. 
El 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. Estimar les al·legacions presentades per I.T.C., contra l'expedient 
de denúncia abans esmentat, deixar sense efecte la denuncia formulada i 
concloure l'expedient 
 
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. 
Atès el que disposen els articles 15 a19 del RDL 2/2004 pel que s’aprova el 
text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals sobre el procediment 
per a l'aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals. 
I vistos els informes d’Intervenció i el dictamen de la Comissió d'Hisenda, el 
Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal 
número 4 reguladora del Impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana afegint una nova bonificació del 95% per 



transmissions mortis causa de l’habitatge habitual del causant que modifica 
l’article 9è que quedarà redactat de la següent manera: 
Article 9è. Correccions de la quota: s’estableix una bonificació, que haurà de 
ser sol·licitada per les persones interessades, en aquelles transmissions de 
béns o de la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors de 
domini en que es donin totes les següents condicions: 
1. Immobles que representin l’habitatge habitual del causant: 

a) Que es produeixin a títol lucratiu per causa de mort. 
b) Que l’immoble hagi estat l’últim habitatge habitual del causant. 

S’entendrà com a últim habitatge habitual del causant aquell on 
aquest hi tenia el seu domicili habitual de manera ininterrompuda 
durant els CINC anys immediatament anteriors a la seva defunció. 
Les dades del padró municipal d’habitants s’utilitzaran per comprovar 
aquest extrem. Es considera com habitatge habitual del causant, el 
propi habitatge, un traster i fins a una plaça d’aparcament sempre i 
quan es trobin situats al mateix edifici. 

c) Que els beneficiaris de la transmissió o constitució siguin 
descendents, adoptats, cònjuge, parella de fet, ascendents o 
adoptants. 

d) Que el subjecte passiu hagi conviscut amb el causant a l’habitatge 
habitual d’aquest darrer, de manera ininterrompuda durant els dos 
anys immediatament anteriors a la seva defunció. Les dades del 
padró municipal d’habitants s’utilitzaran per comprovar aquest 
extrem. 

e) Que l’immoble sigui l’habitatge habitual del subjecte passiu i es 
comprometi a mantenir-lo en el seu patrimoni durant un període de 
cinc anys, com a mínim. En cas de produir-se la transmissió abans del 
cinc anys es practicarà la liquidació complementària equivalent a la 
part bonificada. 

f) Si en el moment de la realització del fet imposable, el causant i del 
subjecte passiu tenien la residència efectiva en un altre domicili 
d’Amposta, del qual no eren titulars, també tindrà la consideració 
d’habitatge habitual aquell que tenia aquesta consideració fins a 
qualsevol dia dels dos anteriors a la mort del causant, sempre que 
l’ús de l’habitatge no hagi estat cedit a tercers en el període 
esmentat. 

g) Si en el moment de la realització del fet imposable, el causant tenia la 
residència efectiva en un centre geriàtric, també tindrà la 
consideració d’habitatge habitual aquell que tenia aquesta 



consideració fins que es va produir l’ingrés del causant en el centre 
de la tercera edat, en el que residia en el moment del seu òbit.  

h) Que el subjecte passiu hagi presentat la corresponent autoliquidació 
o, si fos el cas, declaració del fet imposable dintre del termini 
legalment establert que, atenent el que disposa l’art. 110.2.b) de 
TRLRHL, és de sis mesos prorrogables fins a un any a sol·licitud del 
subjecte passiu. 

i) Que el subjecte passiu estigui al corrent de les seves obligacions 
fiscals amb l’Ajuntament d’Amposta. 

Les bonificacions aplicables seran: 
A. El 95% si el valor cadastral del sòl corresponent a l’habitatge no excedeix 
de 20.000,00 € sempre i quan els beneficiaris de la transmissió o constitució 
siguin descendents, adoptats, cònjuge, parella de fet, ascendents o 
adoptants. 
B. El 25% a partir d’un valor cadastral del sòl corresponent a l’habitatge de 
20.000,00  €, amb independència del parentesc entre l’hereu i el causant. 
2. Resta de béns: es bonificarà el 25% amb independència del parentesc 
entre l’hereu i el causant. 
SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior 
acord provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe, en 
els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004 podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acord adoptats restaran definitivament aprovats. 
TERCER. Publicar en el Butlletí oficial de la província els acords definitius 
que, un cop transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi 
adoptar, així com el text de l’Ordenança modificada. Aquesta publicació 
podrà contenir el text complet de l’Ordenança o limitar-se a la publicació 
dels elements essencials de determinació necessària per l’Ajuntament. 
 QUART. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els 
acords de modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs 
municipals, un cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò 
que preveu l’art. 2.) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de 
funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i 
d’Economia i Finances. 
Intervencions dels membres: 



El Regidor Sr. German Ciscar diu que en presentar la moció que ha motivat 
la present modificació, l’objectiu era evitar que en casos de mort de la 
parella que no genera cap tipus de benefici, a més a més no s’hagués de 
pagar la plusvàlua per un benefici irreal, aplicant els mecanismes de 
correcció dels que disposa l’Ajuntament. En aquest cas no es perjudicarà a 
ningú i resulta agradable veure com les propostes tenen fruit. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró indica que tot i haver votat a favor el Grup del 
PSC – CP considera que l’apartat f) és restrictiu i que podria incrementar-se 
el termini de 2 a 3 anys. El Sr. Alcalde diu que aquesta proposta es deuria 
presentar en una moció per poder-la debatre en la Comissió d’hisenda. 
Explica el Sr. Miró que es tracta d’un cas puntual, ja que si es fa negoci de 
l’arrendament de l’habitatge el lògic és que es liquidi l’impost perquè el 
llogater seguirà després de la mort del causant. El Sr. Alcalde diu que la 
proposta es d’establir un mínim de residència de 2 anys aplicant només la 
bonificació en cas de que no hi hagi benefici, a la qual cosa replica el Sr. 
Miró dient que la seva proposta suposa que també es bonificaria l’impost 
en els casos en que s’hagi de mantenir el lloguer de l’habitatge per a que es 
pugui pagar l’estada en una residència del seu titular. El Sr. Alcalde respon 
que no veu clara la proposta, considera que es deuria haver discutit en la 
Comissió d’hisenda, a la qual cosa respon el Sr. Miró que com la informació 
es va facilitar en la mateixa sessió de la comissió, demanen tenir la 
informació de la comissió amb 48 hores abans de la seva celebració i 
aprofitant per demanar que aquesta informació es faciliti en totes les 
comissions informatives amb suficient marge de temps per poder-la 
estudiar.  
La Sra. Isabel Ferré diu que es seu grup està d’acord amb les modificacions 
de l’ordenança i manifesta que no està d’acord amb la consideració que ha 
fet el Sr. Miró. 
 
10. APROVACIÓ DE LA SUBROGACIÓ DE L’AJUNTAMENT EN EL PRÉSTEC 
VIGENT DE GURSAM EN LIQUIDACIÓ AMB IBERCAJA. 
La Junta General de la Societat GURSAM, en sessió de 25 de novembre de 
2013, va adoptar els següents acords: 
a. “Acordar la dissolució de la companyia per concórrer la causa expressada 

en l’article 368 del TRLSC, amb la corresponent obertura del procediment 

de liquidació. 

b. Es nomenen liquidadors mancomunats de la societat, amb signatura 

almenys de 3 d’ells a la Sra. Maria Isabel Ferré Roca, al Sr. Josep Antoni 

José Nos, al Sr. Adam Tomàs Roiget, al Sr. Antoni Espanya Forcadell, al Sr. 



Germà Ciscar Pastor. 

c. Aprovar les normes que han de regir la pràctica de les operacions 

liquidadores, sempre inspirades en el principi d’aconseguir la major quota 

possible per repartir l’accionista. 

d. Facultar a la Sra. Presidenta i el Sr. Secretari d’aquesta Junta General 

perquè compareguin davant de notari, i elevin a públics els acords 

adoptats i realitzen totes les esmenes siguin necessàries fins aconseguir la 

seva inscripció al Registre Mercantil.” 

El Ple de l’Ajuntament d’Amposta, en sessió ordinària de 25 de novembre de 
2013, va autoritzar la dissolució i liquidació de la Societat Anònima 
Municipal GURSAM. 
Per Decret d’Alcaldia 1407/2015, de 21 de setembre de 2015, es va resoldre 
iniciar l’expedient per tal que l’Ajuntament se subrogui en tots els préstecs 
vigents de GURSAM en liquidació. 
El Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 28 de setembre de 
2015, va adoptar l’acord d’aprovar la subrogació de l’Ajuntament d’Amposta 
en diferents préstecs vigents formalitzats per la Societat Anònima Municipal 
de Gestió Urbanística (GURSAM) en liquidació. 
Donat que Ibercaja ha presentat la documentació per la subrogació 
d’aquest préstec, el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els 
següents acords: 
PRIMER. Aprovar la subrogació de l’Ajuntament en els préstec vigent de 
GURSAM en liquidació amb Ibercaja banco, SAU, per import de 16.339,14 €. 
SEGON. Facultar al Sr. Alcalde a la signatura de dites operacions 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que espera no surtin més préstecs 
pendents i demana que es faciliti informació sobre els objectius de la 
constitució de la societat, les seves actuacions i resultat i el cost que ha 
tingut. 
El Regidor Sr. Francesc Miró diu que per facilitar la feina al nou equip de 
govern, l’antic en el traspàs de poders deuria haver facilitat tota la 
informació, es va dir a la sessió anterior del Ple que no hi havia cap altres 
préstec a subrogar i ara n’apareix un altre, espera que sigui el darrer. 
El Sr. Alcalde diu que en el traspàs no es sabia tot i que és cert que va dir en 
la darrera sessió plenària que no hi havia cap altre préstec a subrogar i ara 
n’ha aparegut un altre que també espera sigui el darrer. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré explica que com a presidenta de la societat es 
va posar a disposició del nou Regidor d’hisenda per explicar-li tot el referent 
a la societat, van tenir una reunió i ja no se li ha tornat a demanar més 



informació, a banda dels préstecs existents tothom en tenia coneixement 
en formar part tots els Grups del consell d’administració de la societat. 
El Sr. Alcalde acaba dient que es suma a la petició del Sr. Ciscar de fer una 
valoració del motiu de  creació de la societat, la seva gestió i els seus 
resultats. 
 
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. 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia, en haver-se presentat a aquesta 
mateixa sessió una moció conjunta de tots els Grups municipals amb el 
mateix objecte. 
 
12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU, PER INSTAURAR LA FIGURA DEL 
DEFENSOR DEL CIUTADÀ A LA CIUTAT D’AMPOSTA. 
Intervencions dels membres:  
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada la Regidora Sra. 
Manuela Cid. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que li ha agradat l’exposició i que pot dir-li 
el resultat de la votació, per quant fa 1 mes en aprovar el pressupost per a 
l’any 2016, el seu Grup i el del PSC – CP es van posicionar en contra del 
manteniment d’aquesta figura. Tot i que la teoria es bona, la realitat ens diu 
que la figura del Defensor del Ciutadà és decorativa, la prova està en que fa 
més d’un any que està vacant i ningú ha demanat els seus serveis, per tant 
gastar-se 15.000 euros quan els regidors poden desenvolupar perfectament 
les funcions del Defensor no li sembla oportú i més quan de les pròpies 
memòries presentades al Ple resulta que rep unes 200 persones l’any i 
formula la proposta que sigui un regidor o regidora de l’oposició qui faci de 
Defensor del Ciutadà i així els 15.000 euros es poden destinar a cobrir altres 
necessitats més urgents. Acaba dient que no es deurien presentar mocions 
sobre assumptes que ja han estat discutits al Ple, pel que ha dit votarà en 
contra de la moció. La Regidora Sra. Cid diu que sobre el Defensor del 
Ciutadà no s’ha votat cap moció al Ple, no havent-se de reduir tota 
l’argumentació a la qüestió econòmica i pel que fa a la proposta de que 
sigui un dels regidors de l’oposició el Defensor del Ciutadà no creu que sigui 
convenient perquè no garanteix l’objectivitat. Replica el Sr. Ciscar dient que 
es referia a que ja s’havia discutit per quant el manteniment de la figura del 
Defensor del Ciutadà ja va ser objecte de discussió en l’aprovació del 
pressupost de 2016, que pensa que en cap cas es trobarà una objectivitat 



del 100 per 100 i que segueix creient que qualsevol dels regidors o 
regidores de l’oposició pot fer perfectament les seves funcions. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró diu que s’ha de ser conscients que el Grup del 
PSC – CP no està a favor de mantenir la figura, a l’exposició de motius es diu 
que el Defensor del Ciutadà ha de fer de mitjancer amb l’Ajuntament, funció 
que poden fer perfectament els regidors o regidores per tant la figura no és 
necessària, més ara que, arran del canvi de l’Alcalde, aquest rep tots els dies 
als ciutadans i així destinar els diners a altres necessitats. El seu Grup 
proposa la creació d’una oficina d’atenció al ciutadà atesa per personal de la 
casa que seria suficient per realitzar aquestes funcions, per tant, com 
pensen que es tracta d’una figura decorativa, fet demostrat per la no 
necessitat dels seus serveis durant el més d’un any en que ha estat vacant, 
no donaran suport a la moció. 
La Regidora Sra. Cid diu que li sobta que els Srs. Ciscar i Miró fonamentin en 
part la seva oposició en l’estalvi de 15.000 euros quan van votar a favor del 
pressupost de 2016. El Sr. Miró replica dient que el Grup del PSC – CP es va 
abstenir en l’aprovació de la plantilla essent el manteniment del Defensor 
del Ciutadà un dels motius de l’abstenció. Per la seva part el Sr. Ciscar diu 
que ja va manifestar que estava a favor de la creació de noves places si 
manca personal; però, que està en contra de crear-ne o mantenir-lo quan 
no és necessari. 
El Sr. Alcalde diu que és cert que el manteniment de la figura va formar part 
de la negociació del pressupost de 2016, no acceptant-se per part de l’equip 
de govern la seva supressió, en voler mantenir la voluntat política del seu 
manteniment, es poden negociar les condicions de l’exercici del càrrec, si 
s’han de percebre retribucions o si aquests han d’anar destinades 
exclusivament al suport administratiu; però, el seu Grup considera 
necessària la figura. En quant a la moció, tenen dret a presentar-la, encara 
que ja ha estat constatada la voluntat de l’equip de govern de mantenir la 
institució en incloure la dotació en el pressupost de 2016. També és cert 
que el càrrec està vacant des del gener de 2015, per tant obriran 
negociacions per escollir la persona  que ha de cobrir-lo, havent de ser algú 
del màxim consens possible. Després de demanar que es canviï a la moció 
la petició de tornar a instaurar la figura de forma immediata per el més 
aviat possible (petició a la qual accedeix el Grup de CiU), anuncia que el 
Grup d’EA – AM donarà suport a la moció. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el 
vot favorable dels 11 membres del Grup d’EA – AM i dels 7 membre del 



Grup de CiU i el vot en contar dels 2 membres del Grup del PSC – CP i del 
membre del Grup de PxC, acorda aprovar la moció següent: 
“Amposta va ser pionera, l’any 1987, en crear la institució del Defensor del 
Ciutadà, tot i que aquesta figura té arrels molt més llunyanes i la seva 
funció es remunta ja a l’època dels califats. Més concretament a Catalunya, 
hi ha antecedents que ja existia una figura similar, en l’època medieval i que 
s’ha anat mantenint i implantant no només al nostre país, sinó també a tota 
Europa. 
Sota diversos noms diferents, el Defensor del Ciutadà ha representat i 
representa un mitjancer entre la població i les institucions locals. És la 
institució que té per missió vetllar amb objectivitat i independència pels 
drets de la ciutadania davant l’actuació de l’Administració municipal i dels 
organismes que en depenen. 
Donar a conèixer els drets, facilitar la informació i l’orientació de com i on 
reclamar-los, promoure la difusió dels drets de les persones, especialment 
de les més vulnerables, i ajudar a identificar i a saber complir amb els 
deures són motius, al nostre entendre, més que suficients per a que aquest 
Ajuntament consolidi la figura del seu Defensor del Ciutadà, que tant ha 
contribuït a instaurar i desenvolupar la cultura democràtica de l’exercici 
dels drets i del compliment dels deures a la nostra ciutat. 
Per aquest motius exposats, demanem que el Ple de l’Ajuntament 
d’Amposta aprovi el següent acord:  
Tornar a instaurar el més aviat possible la figura del Defensor del Ciutadà a 
la ciutat d’Amposta.” 
 
13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU DE REBUIG AL PHN. 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia, en haver-se presentat a aquesta 
mateixa sessió una moció conjunta de tots els Grups municipals amb el 
mateix objecte. 
 
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. 
Seguidament es llegida la moció que diu: 
“Coneixem la proliferació a la via pública de pals de sustentació de cablejat 
elèctric i de telefonia, en un moment determinat, instal·lats per part de les 
companyies subministradores d’energia elèctrica i telefonia. 



Aquests han estat instal·lats de manera provisional per tal de donar un 
servei que al llarg del temps s’ha consolidat. Per tant, la seva provisionalitat 
jo no s’escau i s’ha de procedir a la seva retirada i a la consolidació del 
servei que s’ha de prestar mitjançant el soterrament de la línia aèria. 
La seva continuïtat representa un perill per als vianants, ja que ocupen les 
voreres i en més d’una ocasió les persones han de baixar de la vorera per 
poder transitar, així com també en més pot afectar el trànsit de vehicles, ja 
que n’hi ha algun en la mateixa calçada. 
Per tot això, el Grup Municipal dels Socialistes d’Amposta eleva al ple de 
l’Ajuntament d’Amposta la següent proposta d’acord. 
Primer. Requerir a les companyies afectades que senyalitzin, de manera 
immediata, amb pintura refractant els pals d’energia elèctrica i telefonia 
instal·lats de forma provisional a la via pública. 
Segon. Requerir la seva retirada en un temps màxim de tres mesos. En cas 
que no es faci, que se’n derivi una sanció econòmica. 
Tercer. Que a partir de l’aprovació d’aquesta moció en cap cas s’autoritzi, ni 
que sigui de manera provisional, la col·locació de pals de sustentació de 
cablejat elèctric i de telefonia a la via pública i que s’obligui a soterrar la 
línia.” 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró defensa la moció en els seus termes. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que votarà a favor de la moció. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré manifesta el suport del Grup de CiU a la 
moció. 
El Sr. Alcalde exposa que cal fer una reflexió sobre la singularitat de cada 
cas concret, per exemple: els casos en que la façana no existeix, el casos en 
que no hi forma de trobar l’interlocutor o els casos en que el propietari de 
la façana es nega a que el cablejat s’instal·li en aquesta, en la seva opinió el 
que ha de fer-se es complir l’ordenança de 2008. Dit això dona la paraula al 
Regidor delegat d’obres, urbanisme i activitats. Sr. Tomàs Bertomeu, qui 
exposa que la moció està lligada a l’Ordenança municipal d’obres en domini 
públic, la moció proposa 3 punts:  1, la senyalització dels pals amb pintura 
refractat, l’ordenança municipal ja recull aquesta obligació, altra cosa ha 
estat que l’Ajuntament fins ara ha fet cas omís de la seva pròpia normativa, 
d’ara en endavant es serà rigorós exigint-se el compliment a les companyies 
subministradores i, en cas d’incompliment fent-ho subsidiàriament 
l’Ajuntament amb càrrec a dites companyies; 2. la retirada dels pals, és un 
tema molt més complicat i requerirà molta negociació, de fet el 
Coordinador dels serveis al territori ja ha començat a treballar en aquest 



assumpte i s’han retirat en el darrer mes 2 pals; però, es deurà negociar 
jurídicament i al final la retirada de tots els pals tindrà un cost que es deurà 
assumir, la moció també parla d’imposar sancions, de la lectura de 
l’Ordenança municipal es difícil determinar la existència de fets punibles 
que comportin la imposició de sancions i d’altra banda ja s’ha analitzat la 
possibilitat de subjectar el fet a una taxa havent-hi molta jurisprudència que 
ha invalidat la imposició d’una taxa per aquest concepte; 3. la no 
autorització de nous pals i la obligació de soterrar les línies, cosa aquesta 
darrera que ja preveu l’Ordenança, coincideix amb al voluntat de l’equip de 
govern, el problema apareix en traslladar-ho al supòsit pràctic per quant no 
se sap si no atorgar més llicències és el més prudent, per la seva part 
considera que la solució està en que l’Ordenança municipal estableixi les 
garanties econòmiques suficients per aconseguir la retirada del pal, ja sigui 
voluntàriament per la companyia o subsidiàriament per l’Ajuntament amb 
càrrec a aquesta garantia econòmica. Per tot el que ha exposat formula una 
proposta de modificació de la moció en el sentit següent: l’acord 1 es 
mantindria igual, el 2 es modificaria per un requeriment als serveis tècnics 
municipals per treure els pals amb la màxima celeritat i el punt 3 previndria 
la modificació de l’Ordenança municipal per tal d’aconseguir les garanties 
suficients per tal que no es tornin a donar situacions com les actuals. 
El Regidor Sr. Miró respon que quan es donen les llicències ho són de forma 
provisional i aquesta provisionalitat s’acaba. El Sr. Alcalde diu que són 
provisionals però vinculades a la durada de l’obra i el Regidor Sr. Bertomeu 
explica que la pròpia Ordenança diu que el termini és indeterminat. Respon 
el Sr. Miró que si l’Ordenança diu això, molt malament i ,es deuria canviar, 
donat que el permís d’obres té caducitat, les companyies cobren als 
constructors per la instal·lació dels pals i aquestes companyies no 
desapareixen, per tant sempre se’ls podria repercutir el cost, per tant si es 
demana un subministrament no ha d’acceptar-se que sigui en pals sinó que 
ha de lluitar-se per que es faci el soterrament de les línies. El Sr. Alcalde 
respon que estan dient és el mateix, la voluntat de soterrar les línies ja la 
tenien abans i l’Ajuntament no se n’ha de fer càrrec, per tant s’instarà a que 
es faci directament pels sol·licitants i si no es fa s’arbitraran els mecanismes 
adients per a fer-ho l’Ajuntament a càrrec de les companyies 
subministradores, la proposta de modificació que han fet és per poder 
donar sortida a la moció perquè, per exemple la proposta d’imposició de 
sancions com no està recollit a l’Ordenança no ho podem aplicar, per tant 
s’insta la modificació de la regulació i després amb els casos existents 
analitzar cas per cas per donar-los solució. El Regidor Sr. Miró manifesta 



que en aquest sentit acceptaria la modificació de l’apartat 2 de la moció, no 
així la de l’apartat 3, ja que si es demana la llicència per instal.lar pals de 
manera provisional es pot denegar, responent el Sr. Alcalde que si es 
presenta una sol·licitud de llicència per arreglar la façana d’un immoble no 
pot denegar la llicència per aquest motiu, replica el Sr. Miró que no està 
d’acord amb el que ha dit el Sr. Alcalde ja que si es demana 
subministrament les companyies estan obligades a donar-lo en sòl urbà i 
sense necessitat de que sigui amb un pal provisional, respon el Sr. Alcalde 
que s’han de pensar en les derivades de l’aprovació de la moció tal i com ha 
estat presentada per aquest motiu han proposat la seva modificació, amb la 
revisió de l’Ordenança per garantir que els pals provisionals es retirin 
permetent donar llicències si es demana arreglar una façana. El Sr. Miró diu 
que en cap cas el promotor sortirà perjudicat ja que per a la instal·lació de 
pals la companyia ja li cobra al promotor que i si és necessari el pal que es 
fiqui dintre de la propietat privada, ja que al final les companyies 
subministradores no treuen el pal. I aquests són un perill i si passa res al 
final pagarà l’Ajuntament, és a dir tots els ciutadans, quant les companyies 
estan obligades a donar el subministrament requerit amb total seguretat. 
El Sr. Alcalde formula una nova proposta de modificació de la moció de tal 
forma que a partir de la seva aprovació es donin les llicències amb les 
suficients garanties per a que no es tornin a produir les situacions actuals; 
però, que no limitin l’actuació municipal, a la qual cosa respon que fent això 
s’estarà al mateix lloc que ara i no es solucionarà el problema i si hi ha 
danys al final els assumiran els ciutadans . 
Davant l’anterior, el Regidor Sr. Miró diu que retiren la moció per a que es 
pugui discutir sobre l’assumpte a la Comissió d’obres i urbanisme. Dita 
proposta es acceptada per tots els Grups municipals. 
 
15. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC, PER DEMANAR A LA DIPUTACIÓ 
DE TARRAGONA LA CESSIÓ D’IMMOBLES. 
Seguidament es dona lectura a la moció següent: 
“Moció per demanar a la Diputació de Tarragona la cessió dels immobles 
següents: polígon 4 parcel·la 118 de 8.464 metres quadrats i polígon 
parcel·la 71 de 20.689 metres quadrats. 
Aquest terrenys estan abandonats des de fa temps i l’ajuntament podria fer 
un bon aprofitament, com per exemple pels horts urbans, entre altres. 
per això demanem: 
Parlar amb la Diputació de Tarragona per la possible cessió dels terrenys a 
l’ajuntament d’Amposta.” 



Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. German Ciscar defensa la moció presentada en els seus 
propis termes. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el Grup del PSC – CP donarà suport a 
al moció i que ell, en la seva condició de Diputat provincial, ha demanat 
informació a patrimoni de la Diputació, informant-li que es tracta d’uns 
terrenys de 31.000 metres quadrats adquirits per la ubicació de l’escola de 
capacitació agrària que al final no es va fer efectiva, els quals l’any 2006 van 
cedir-se, mitjançant un conveni, a l’Ajuntament per al seu ús vinculat a la 
parada de sementals i que a l’any 2011 en acabar la vigència del conveni 
esmentat no va renovar-se. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que el Grup de CiU votarà a favor de la 
moció. 
El Sr. Alcalde manifesta el suport del Grup d’EA – AM a la moció, indicant 
que a ben segur l’Ajuntament trobarà un bon destí als terrenys. 
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, acorda aprovar la moció transcrita. 
 
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. 
A continuació es dona lectura a la moció que es transcriu a continuació: 
“Durant el mes de juny de 2015 es detecta que determinats alumnes que 
han assistit a les llars d’infants municipals durant els darrers anys no han 
pagat la corresponent taxa, sense ajustar-se a cap dels supòsits d’exempció 
o bonificació previstos a l’ordenança fiscal vigent. 
Tampoc l’exempció de la taxa de les llars d’infants per als fills de les 
treballadores que gaudeixen d’aquest servei municipal, no està previst en 
cap norma de llei, ni en les ordenances reguladores d’aquests ingressos 
municipals. 
Per la qual cosa procedeix liquidar i fer el pagament de la taxa per l’ús 
d’aquests serveis rebuts pels nens, els pares dels quals són treballadors del 
servei de llar d’infants que són de l’ajuntament d’Amposta. 
El fet de no generar les liquidacions per l’ús d’aquests serveis municipals 
que s’han gaudit i que no han prescrit, tant sigui per acord verbal com per 
escrit, suposa la concessió d’uns beneficis fiscals que no estan previstos en 
cap norma legal, ni en l’ordenança reguladora de la taxa pel servei de la llar 
d’infants i, per tant la no liquidació i no cobrament d’aquestes taxes quan 
s’han gaudit els serveis i no ha prescrit, incorre en un il·lícit administratiu no 



permès, susceptible de contradir el principi d’igualtat reconegut a l’article 14 
CE. 
Acords: 
1. Cobrar la taxa per l’ús dels serveis municipals rebuts a les llars d’infants 
municipals pels nens, els pares dels quals són treballadors de les mateixes. 
Tal com marca la llei.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el Regidor Sr. 
German Ciscar. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró manifesta el suport del Grup del PSC – CP a la 
moció i diu que ha de cuidar-se de no fer bonificacions fiscals arbitràries no 
previstes a les ordenances corresponents. 
La Regidor Sra. Isabel Ferré diu que el Grup de CiU s’abstindrà en la votació 
i diu que si alguna cosa s’ha fet malament en aquest aspecte per l’anterior 
equip de govern ha estat sense cap mala fe i sense ànim d’afavorir a ningú. 
El Regidor Sr. Ciscar diu que la existència o no de mala fe es pot creure o 
no; però, no hi havia suport legal per fer-ho i, a més a més, en un servei que 
comporta un dèficit anual superior a 500.000 euros, la qual cosa implica 
que la resta dels ciutadans han d’assumir el pagament de l’increment del 
dèficit del servei per aquestes exempcions. 
El Regidor Sr. Miró que les actuacions que es facin han de venir sempre 
avalades jurídicament. 
El Sr. Alcalde diu que aquest va ser un dels temes que van detectar 
irregulars, que les mares treballadores de les llars d’infants no paguessin el 
servei dels seus fills sense que hi hagués una regulació que li dones suport; 
en detectar-ho es va procedir a aplicar la taxa amb la qual cosa la situació ja 
està regularitzada; entén l’equip de govern actual que no ha d’aplicar-se 
aquesta exempció i així ho van explicar a les treballadores. Això ho 
comparteixen amb la moció, ara be, més enllà es va comprometre amb les 
afectades que no es cobrarien els endarreriments, tot i allò, els informes de 
Secretaria i Intervenció són contundents, per tant estan convençuts de la 
il·legalitat de no cobrar; però, li costa reclamar els endarreriments, per tant 
en considerar que no és la seva responsabilitat, el Grup d’EA – AM 
s’abstindrà en la votació, indicant que l’equip de govern posarà a disposició 
de les treballadores afectades tots els mecanismes dels que disposi per 
facilitat el pagament. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, amb el vot 
favorable dels 2 membres del Grup del PSC – CP i del membre del Grup de 



PxC i l’abstenció dels 11 membres del Grup d’EA – AM i dels 7 membres del 
Grup de CiU, acorda aprovar la moció transcrita. 
 
17. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU, PER PINTAR LES PARETS DELS 
PAVELLÓ D’HOQUEI I PATINATGE, I TANCAMENT DELS VESTUARIS. 
Seguidament es dona compte de la moció següent: 
“Tal i com vam demanar al regidor d’esports, voldríem que es fés un estudi 
per pintar les parets del pavelló en uns jugadors d’hoquei i uns patinadors 
ja que molta gent que ve de fora puguin identificar-lo. De la mateixa 
manera, els vestidors dels jugadors haurien d’acabar-se ja que ara estan 
oberts. Acords: 
1. Buscar persones que els agradi fer grafítics o per fer pràctiques els 
alumnes de l’escola d’art per tirar endavant aquesta iniciativa. 
2. Que amb personal propi es puguin tancar els vestuaris fins al sostre. 
3. Que es faci un estudi dels costos que això suposa el més aviat possible i 
en breu tirar endavant aquesta iniciativa.” 
Intervencions dels membres: 
La moció ha estat defensa en els termes en que ha estat presentada pel 
Regidor Sr. Albert Roig. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que li sembla una bona idea ja que la 
proposat tindria una quantia mínima i en quant als vestidors s’ha d’analitzar 
si es pot fer o no. Com en totes aquelles propostes que demanen realitzar 
un estudi sobre quelcom que pugui representar una millora per als 
ciutadans, li donarà suport. 
El Regidor Sr. Francesc Miró diu que el Grup del PSC – CP també recolzarà la 
moció. 
El Regidor delgat d’esports, Sr. Marc Fornós  diu que la moció formula dues 
propostes diferenciades: la primera: posar imatge al pavelló, tenint en 
compte que hi ha moltes altres entitats esportives al municipi ha parlat amb 
la direcció de l’escola d’art per a que facin un estudi sobre la formació d’un 
mural que també incorpori la representació de les diferents entitats 
esportives; i la segona: tancar els vestidors, d’entrada no hi ha cap 
inconvenient en fer l’estudi, encara que es va executar un projecte que no 
contemplava el tancament total per garantir la renovació de l’aire, per tant 
caldrà analitzar si és possible el tancament o cercar altres solucions. 
Després de les intervencions ressenyades, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, acorda prestar la seva aprovació a la moció de la que s’ha donat 
compte. 
 



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. 
Finalment es dona lectura a la moció que literalment transcrita diu: 
“El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos 
decrets que inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca (per al 
període 2015-2021) entre els quals es troba el de l’Ebre. Aquest Pla ha 
tingut el rebuig de quatre de les nou comunitats autònomes que rega el riu 
Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i el País Valencià). 
Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en 
compte les al·legacions que diverses associacions, entitats, partits i 
institucions van presentar per denunciar l’impacte negatiu i la greu 
amenaça que representava el Pla, tant per a la sostenibilitat del tram final 
del riu i el delta de l’Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles i 
pesqueres que s’hi desenvolupen. 
El 25 de juny de 2015, la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de 
l’Ebre aprovava amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una 
proposta de cabals per al tram final del riu Ebre i el Delta amb tres 
propostes diferenciades, per a anys secs, normals i humits. Així, segons les 
conclusions dels estudis presentats, el cabal ecològic per a un any sec 
hauria de ser de 5.871 hm3/anuals; per a un any normal hauria de ser de 
7.732 hm3/anuals i per a un any humit de 9.907 hm3/anuals. A més, 
s’incorporava una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat per a casos de 
sequera prolongada amb 3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta de cabals 
ambientals que garantia la subsistència del Delta, el manteniment de 
l’activitat pesquera i el gran ecosistema del delta, va ser presentada en 
forma d’al·legacions per la Generalitat de Catalunya perquè s’inclogués en 
el nou Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre, però no va ser atesa. 
En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100 
hm3/anuals (sense diferenciar anys secs o humits) és a dir, 5.000 
hm3/anuals menys, que els proposats per la Comissió per a la Sostenibilitat 
de les Terres de l’Ebre. Així que, en cas que s’implementi, tindrà un impacte 
equivalent a 2,5 transvasaments dels planificats pel Ministre Arias Cañete al 
Plan Hidrológico Nacional. Mentre que algun altre Pla de conca ha fixat els 
cabals ecològics en el cent per cent de les masses d’aigua, el de l’Ebre 
estableix únicament un vuit per cent del total de les masses d’aigua. 
Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les 
concessions de nous regadius en 450.000 hectàrees quan el total del nou 



regadiu de tots els plans de l’Estat espanyol és de 700.000 hectàrees. La 
majoria d’aquestes hectàrees no tenen concessions i van lligades a 56 noves 
infraestructures de regulació (embassaments). 
La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va 
presentar més de 4.030 al·legacions particulars basades en requeriments 
que havia fet la Comissió Europea al Govern espanyol que no van ser 
acceptades. La Comissió va constatar que mancava molta informació als 
diversos plans de conca espanyols per adaptar-se a les normatives 
europees, i va requerir al Govern espanyol que ho modifiqués. La Comissió 
va adreçar preguntes molt concretes al Govern sobre el contingut de Pla de 
Conca de l’Ebre; de fet, va assenyalar 32 discrepàncies, 10 de les quals eren 
idèntiques a les de la queixa que va fer arribar la Plataforma en Defensa de 
l’Ebre. 
Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al 
futur socioeconòmic i mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de 
l’Ebre i els seus pobles, el Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes de Catalunya proposen al ple 
l’adopció dels següents acords: 
1. MANIFESTAR al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament 

d’Amposta a l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de 
l’Ebre que va tenir lloc en Consell de Ministres el passat 8 de gener de 
2016. 

2. DONAR suport a aquelles accions que, tant des de la societat civil com 
de les institucions, tinguin com a objectiu defensar els cabals ecològics 
aprovats per la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, així 
com donar el nostre suport especialment la manifestació convocada per 
aquest 7 de febrer a Amposta. 

3. DEMANAR al Govern de la Generalitat que convoqui de forma urgent la 
Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per valorar el 
contingut del Pla i liderar una resposta institucional unitària. 

4. DONAR suport a les accions que el Govern de Catalunya, els 
ajuntaments, així com altres institucions i entitats socials, presentin 
davant la Comissió Europea i altres organismes de caràcter estatal i 
internacional amb l’objectiu de defensar els cabals ecològics aprovats 
per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. 

5. DEMANAR a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per 
l’adequació i el compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les 
directives europees d’Aigua, Aus i Hàbitats. 



6. EXIGIR el manteniment de tots els projectes i inversions proposats per 
la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre de millora 
ambiental i econòmica, vinculats al riu, al delta i als pobles riberencs. 

7. EXIGIR el compliment dels acords de la Comissió per la Sostenibilitat de 
les Terres de l’Ebre, respecte els cabals ecològics d’una manera especial. 

8. TRASLLADAR aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a 
la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
a la Conselleria d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, als grups 
polítics del Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, a la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de 
l’Ebre.” 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda prestar la seva aprovació a la 
moció que ha estat transcrita. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el Grup del PSC – CP ha retirat la 
moció presentada sobre el mateix assumpte, en haver-se arribat a una 
consensuada per tots els grups municipals en la mateixa línia que la que es 
presentarà a aprovació a la Diputació de Tarragona. 
El Regidor Sr. German Ciscar manifesta el seu suport a la moció. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré també mostra el recolzament del grup de CiU 
a la moció indicant que la retirada de la presentada pel seu Grup també 
s’ha fet per haver-se aconseguit el consens de tots. 
El Sr. Alcalde agraeix l’acord que suposa la moció conjunta de tots els Grups 
municipals per 2 motius: per estar en la línia del front institucional liderat 
per l’Ajuntament d’Amposta; i pel suport a la manifestació convocada a 
Amposta per al proper dia 7 de febrer contra el Pla de conca que l’únic que 
fa es crear un banc d’aigua que afavorirà l’especulació en el seu repartiment 
amb un perjudici greu per al tram final del riu i acaba dient que en especial 
és important traslladar la opció a les institucions europees que li sembla 
faran enrere el Pla, fins i tot retirant fons europeus a l’estat espanyol. 
 
19. PRECS I PREGUNTES. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que ha rebut observacions sobre la 
titulació requerida per accedir a les proves de peó i oficial convocades per 
l’Ajuntament, formulant el prec de si es pot rebaixar la titulació demanada o 
substituir-se per una prova per aquells que no la disposen, ja que en no 
disposar-la impedeix que moltes persones professionalment preparades no 
puguin accedir a la realització de les proves de selecció. El Sr. Alcalde 
respon que en el cas dels plans d’ocupació externs l’accés va vinculat a 



disposar del graduat escolar o la realització d’una prova imposada pel SOC, 
per als plans d’ocupació propis de l’Ajuntament no serà necessari. Pel que 
fa a les places de la brigada convocades per l’Ajuntament es va demanar la 
titulació requerida per l’accés a la plaça corresponent: peó o oficial; en la 
segona es va demanar la titulació de formació professional, si be s’ha 
realitzat una recerca de les titulacions homologables a aquella i s’obrirà un 
nou període de presentació de documentació que permetrà accedir a la 
realització de les proves de selecció a aquelles persones que disposant de 
titulació homologable (per exemple el graduat escolar) no van ser admeses 
inicialment. 
La Regidora Sra. Anna Maria Tomàs exposa que el passat mes es va aprovar 
una moció del Grup del PSC – CP respecte el compliment de les condicions 
de la concessió de l’estació d’autobusos i demanant de l’Ajuntament 
l’arranjament de l’entorn, pregunta si s’han fet negociacions amb l’empresa 
concessionària i quina ha estat l’actuació municipal. El Sr. Alcalde respon 
que l’Ajuntament per mig del Coordinador dels serveis al territori ja s’ha 
ficat en marxa per solucionar els assumptes de la seva competència directa; 
pel que fa a l’empresa concessionària, el compliment dels horaris està 
condicionat a l’obertura del bar, el qual resta pendent del canvi de titularitat 
de la llicència de l’activitat de l’estació, canvi que s’ha demanat i està previst 
s’atorgui en un termini breu, a partir d’aquell moment es farà el necessari 
per l’obertura del bar amb la màxima immediatesa possible. La Sra. Tomàs 
insisteix en que es deuria actuar amb rapidesa per evitar les molèsties al 
usuaris i assenyala que avui mateix l’enllumenat públic de la zona no 
funcionava en un horari en que era necessari. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré formula les preguntes següents: 
1. Pregunta si s’està continuant fent el tractament de les palmeres, 
responent el Sr. Alcalde que sí, ara bé en alguns casos, com a la Plaça de la 
Pau el tractament no funciona. El Regidor Sr. Daniel Forcadell explica que es 
fa el tractament anual corresponent, s be hi ha algunes palmeres que ja fa 
temps estaven mortes. 
2. Ha rebut informació de que el president del comitè d’empresa ha dimitit, 
preguntant si es sap el motiu, respon el Sr. Alcalde que sap el que diu 
l’escrit de dimissió presentat, en el qual es referia a motius personals, els 
traslladarà còpia d’aquest escrit i indica que restaran a l’expectativa del que 
digui el comitè respecte els motius de la dimissió i el nomenament del nou 
president, si bé considera que aquest és un assumpte intern del propi 
comitè. 
També formula els precs següents: 



1. Després de reconèixer que quan el seu Grup estava al govern, feien el 
mateix, demana si les actes de la Junta de Govern Local es poden enviar 
setmanalment, enlloc de mensualment. El Sr. Alcalde respon que així ho va 
ordenar i que ho recordarà a la funcionària encarregada. 
2. En posar en marxa el pla d’ocupació propi es faci un pla que permeti 
participar a la resta de grups municipals, el Alcalde respon que així ho farà i 
que en la darrera reunió amb el comitè d’empresa s’ha parlat del pla amb la 
no aplicació de les retribucions previstes en el conveni col·lectiu de 
l’Ajuntament sinó les dels plans d’ocupació externs i per donar garanties de 
que no és una fórmula per a cobrir les necessitats ordinàries de 
l’Ajuntament; acaba dient que creu que a partir del mes de març es podrà 
començar a contractar personal i que s’aplicarà la rotació en les 
contractacions. 
 
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per 
acabada la sessió, essent les vint-i-una hores i quaranta-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 SECRETARIA, 


