
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA DUTA A TERME 
EL DIA 30 DE MARÇ DE 2016. 
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Sr. Adam Tomàs i Roiget. 
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Sra. Inés Martí i Herrero 
Sr. Ramon Bel i Serrat 
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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.: 

Sr. Ramon Noche Arnau. 
 

A la ciutat d'Amposta, el dia trenta de març de dos mil setze. 
 
Essent les tretze hores es constitueixen en aquesta Casa Consistorial els Srs. membres de 
l'Ajuntament Ple, que s’expressen a l'encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde, Adam 
Tomàs i Roiget; assistit del sotasignat, Secretari accidental de la Corporació i estant també 
present la Interventora de fons, Maria del Mar Medall González, a l'objecte de dur a terme la 
sessió extraordinària convocada per al dia de la data, amb el següent ordre del dia: 
1. Aprovació de l'acta de la sessió plenària ordinària del dia 29 de febrer de 2016. 
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia 297 a 488. 
3. Donar compte de contractacions de personal. 
4. Donar compte de la condició de regidora no adscrita de la Sra. Rosita Pertegaz Lafont. 
5. Designació de regidora en òrgans col·legiats. 
6. Acceptar renúncies de l’ús de locals de l’Hotel d’Entitats de l’Antiga Central d’Aigües. 
7. Acceptar renúncies de l’ús de locals de l’edifici del carrer Logronyo, número 5. 
8. Aprovació inicial de la modificació del Reglament d’honors, distincions i protocol de 

l’Ajuntament d’Amposta. 
9. Modificació del contracte de cessió d’ús de l’immoble Centre de Dia per a APASA. 



10. Modificació de l’acord plenari de cessió dels terrenys per part de l’Ajuntament 
d’Amposta per la ubicació del Consell Comarcal del Montsià. 

11. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de compatibilitat d’una treballadora de la Llar 
d’Infants de la Gruneta, per a l’exercici d’una segona activitat en el sector privat. 

12. Aprovació inicial de la derogació de l’ordenança fiscal número 26 reguladora de la taxa 
per inscripció i assistència a les llars d’infants municipals i, simultània aprovació inicial 
de l’ordenança número 56 reguladora del preu públic per l’assistència a les llars 
d’infants municipals. 

13. Aprovació de la relació de factures número 99, corresponent a factures tramitades 
sense seguir el procediment establert. 

14. Aprovació inicial expedient número 4 modificació pressupost per crèdits 
extraordinaris. 

15. Moció del grup municipal de PXC per crear una Taxa per actuacions singulars de la 
Policia Local. 

16. Moció del grup municipal del PSC-CP per destinar els recursos obtinguts per l’impost 
sobre centrals nuclears, que presenta el grup municipal socialista de l’Ajuntament 
d’Amposta. 

17. Moció per crear una taxa per posar valles protectores a construccions en ruïnes. 
18. Moció del grup municipal del PSC-CP  per instar el Ple a catalogar el fons artístic 

municipal, habilitar un espai adequat per a la seva més òptima conservació i el seu 
trasllat. 

19. Moció del grup municipal del PSC-CP per reclamar a la Generalitat de Catalunya el 
reconeixement i pagament del deute amb l’Ajuntament d’Amposta. 

20. 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 DEL DIA 29 DE FEBRER DE 2016. 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a terme el dia 29 
de febrer de 2016. 
 
2.DONAR COMPTE DEL DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 297 A 488 DEL 2016. 
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 297 a 488 de l’any 2016, restant el Ple 
assabentat. 
 
3. DONAR COMPTE DE CONTRACTACIONS DE PERSONAL. 
Es dona compte de les contractacions següents: 
 V.F.Z. com a Director del Centre d’Arts Visuals de l’1 de març al 31 d’agost de 2016. 
 A.N.G. 18,75 hores setmanals com a tècnica de l’àrea d’ocupació i comerç de l’1 de 

juliol al 31 de desembre de 2016. 
 J.F.N. com a oficial d’obra del 8 de març  al 15 de maig de 2016. 
 JF.S.J. com a oficial primera paleta, en substitució parcial de GF.C.S., amb una jornada 

del 50 %, del 16 de març de 2016 fins a la jubilació total de GF.C.S.  
 A.C.C. com a peó de neteja, en substitució parcial de JL.D. amb una jornada del 50 % 

del 16 de març de 2016 fins a la jubilació total de J.L.D. 
 JF.G.G. i JM.T.J. com a peons del 28 de març al 12 de juny de 2016. 



El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
4. DONAR COMPTE DE LA CONDICIÓ DE REGIDORA NO ADSCRITA DE LA SRA. ROSITA 
PERTEGAZ LAFONT. 
A continuació es dona compte de l’escrit presentada per la Regidora electa, Sra. Rosa 
Petegaz Lafont, en el qual comunica la seva separació del Grup municipal de Convergència 
i Unió, amb a qual cosa passarà a tenir la condició de regidora no adscrita. 
El Ple de la Corporació, resta assabentat. 
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Regidora Sra. Rosa Petegaz qui manifesta: “Vull donar les 
gràcies, en primer lloc, l’haver format part del grup municipal de CIU i agrair personalment 
la relació durant tots estos anys amb tots vatros, així com en la resta de gent que hem 
format part. 
Feta aquesta introducció, sabeu que he començat un nou camí, com a representant d’esta 
nova formació política que es Demòcrates de Catalunya, i com a nou partit, iniciem la 
nostra aposta de ciutat com a un nou projecte polític municipal. 
Demòcrates de Catalunya com dones i homes que compartim un conjunt de valor que 
tenen el seu origen en l’humanisme i el personalisme comunitari. 
En el moment actual de gran transcendència política, amb profund canvis social, 
s’afegeixen als nostres desitjos de regeneració democràtica amb un fort moviment que 
reclama poder expressar-se democràticament. 
Estem convençuts que la independència es també un compromís ètic com a únic futur 
possible per al país, es per responsabilitat amb els nostres conciutadans per també vers a 
les noves generacions, que apostem per esdevenir un nou Estat independent a Europa. 
De l’escolta activa, també amb la societat civil, descrivim quin país imaginem, quins valors 
morals imprescindibles l’han de definir, quin país som capaços de construir amb el conjunt 
de catalans i catalanes esdevenint un nou Estat d’Europa.  
Treballarem per connectar la societat i el ciutadà en els processos d’elecció, de l’escolta 
activa amb la ciutat i la gent que hi viu. Volem connectar amb l’activisme d’Amposta per 
assolir una ciutat més constructiva, i on les persones siguin el centre de totes les polítiques 
que es gestionen, així com recuperar la il·lusió i la confiança dels ciutadans. 
Aquest nou projecte des de Demòcrates d’Amposta, mantindrà òbviament el diàleg amb 
totes les formacions polítiques i de la societat civil. 
Els que em coneixeu, sabeu que tindré una actitud dialogant, de mà estesa, col·laborativa 
en totes i tots. 
També us dic, que continuo sent la mateixa Rosita de sempre, la que coneix tothom. 
Per a finalitzar i com no pot ser d’altra manera em poso al servei de tots el ciutadans 
d’Amposta. Gràcies.” 
 
5. DESIGNACIÓ DE REGIDORA EN ÒRGANS COL·LEGIATS. 
Vista la petició formulada per la Regidora, Rosa Pertegaz Lafont, en al qual, per la seva 
condició de regidora no adscrita a cap Grup polític municipal, sol·licita s’adoptin les 
disposicions necessàries per garantir la seva participació en la Comissions informatives i 
òrgans de representació política d’aquest Ajuntament. 
Vist l’informe de Secretaria 6/2106, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
favorable dels 11 membres del Grup d’EA AM, dels 6 membres del Grup de CiU, dels 2 
membres del Grup del PSC – CP i de la regidora Sra. Pertegaz i l’abstenció del membre del 
Grup de PxC, acorda: 



PRIMER. Designar la Regidora Sra. Rosa Petegaz Lafont com a membre de les comissions 
informatives municipals següents: 

 Comissió de noves tecnologies, transparència i eficiència i sostenibilitat energètica.  
 Comissió d'esports.  
 Comissió d’empresa i promoció econòmica. 
 Comissió de governació. 
 Comissió d'ensenyament i cultura. 
 Comissió de sanitat i serveis socials. 
 Comissió de comerç i mercat municipal. 
 Comissió de turisme, fires i promoció exterior. 
 Comissió d'hisenda, règim intern i personal. 
 Comissió d'obres, urbanisme i activitats. 
 Comissió de mitjans de comunicació i festes. 
 Comissió  de serveis municipals, pagesia i medi natural. 
 Comissió  de joventut i participació ciutadana. 

SEGON. D’acord amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional al respecte a que es fa 
esment en l’informe de la Secretària General de la Corporació, la Regidora indicada tindrà 
dret a percebre les indemnitzacions per les assistències a les sessions de les comissions 
informatives de les que formava part amb anterioritat a adquirir la condició de membre 
electe no adscrit, concretament les comissions informatives municipals d'empresa i 
promoció econòmica, de joventut i participació ciutadana, de mitjans de comunicació i 
festes i de comerç i mercat municipal.  
Així mateix tindrà dret a percebre les indemnitzacions per les assistències a les sessions del 
ple en la quantia i forma fixa per acord plenari del dia 29 de juny de 2015. 
TERCER. Donar trasllat dels presents acords a la interessada, Departament de personal i 
Comissions informatives afectades. 
 
 
6. ACCEPTAR RENÚNCIES DE L’ÚS DE LOCALS DE L’HOTEL D’ENTITATS DE L’ANTIGA 
CENTRAL D’AIGÜES. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 25 de març de 2013, va 
aprovar la cessió de l’ús en concepte de precari d’alguns dels locals existents a l’Hotel 
d’Entitats ubicat a l’edifici de l’antiga central d’aigües a entitats/associacions següents: 
Agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l’Ebre, Associació chilenos 
hispanos de les Terres de l’Ebre, Associació de veïns del barri del Grau, Associació 
d’equatorians d’Amposta, Federació de comerç d’Amposta, Club hípic Amics dels cavalls, 
Club esportiu de pesca Imposita, Associació comarcal del Montsià d’electricistes fontaners i 
afins, Associació Juvenil els 3 gats blaus, Associació turisme Terres de l’Ebre (ATUREBRE) i 
Colla de dolçainers d’Amposta. 
Atenent que el 15 d’abril de 2013 es va formalitzar el conveni de cessió d’ús de locals 
ubicats a l’Hotel d’Entitats situat a l’edifici de l’antiga central d’aigües a favor 
d’entitats/associacions privades sense ànim de lucre, amb les entitats mencionades 
anteriorment. 
Vista la sol·licitud presentada per J.T.R., actuant en nom i representació de l’associació Colla 
de Dolçainers d’Amposta en la que manifesta la renúncia de l’associació a la cessió de l’ús 
del local de l’Hotel d’Entitats situat a l’edifici de l’antiga central d’aigües, que se li va 
concedir en sessió plenària de 25 de març de 2013 i que es va formalitzar amb el conveni 



signat el 15 d’abril de 2013. 
Vista la sol·licitud presentada per O.A.O., actuant en nom i representació de l’Associació 
juvenil els 3 gats blaus, en la que manifesta la renúncia de l’associació a la cessió de l’ús del 
local de l’Hotel d’Entitats situat a l’edifici de l’antiga central d’aigües, que se li va concedir en 
sessió plenària de 25 de març de 2013 i que es va formalitzar amb el conveni signat el 15 
d’abril de 2013. 
Atenent que de conformitat amb l’article 76.1 del Decret 336/1988 pel qual s’aprova el 
Reglament del Patrimoni dels ens locals, i segons l’acord del Ple de 25 de març de 2013 i el 
conveni de 15 d’abril de 2013, el precari s’extingeix, entre d’altres, per la devolució d’aquest 
per part del precarista. 
Atenent que el Ple, en sessió duta terme el 25 de març de 2013, va facultar a la Junta de 
Govern Local  a  cedir l’ús de la resta de locals vacants donant compte de l’acord a Comissió 
Informativa municipal corresponent, però no va facultar la Junta de Govern local per 
conèixer i decidir sobre els casos de renúncia de cessió de l’ús dels locals de l’Hotel 
d’Entitats. 
Donada la facultat que confereix al Ple de la Corporació per conèixer sobre els expedients 
de cessió de l’ús de béns patrimonials l’article 73 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, i l’article 211 Decret Legislatiu 
2/2003 el qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la renúncia a la cessió de l’ús del local de l’Hotel d’Entitats situat a l’antiga 
central d’aigües, presentada per la Colla dolçainers d’Amposta, extingir la cessió de l’ús i 
acceptar la devolució del bé, amb efectes a partir del 31 de març de 2016. 
SEGON. Acceptar la renúncia a la cessió de l’ús del local de l’Hotel d’Entitats situat a l’antiga 
central d’aigües presentada per l’Associació juvenil els 3 gats blaus, extingir la cessió de l’ús 
i acceptar la devolució del bé, amb efectes a partir del 31 de març de 2016. 
TERCER.  Facultar al Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per a la signatura de tots 
els documents públics i privats necessaris per executar els acords anteriors.  
QUART. Donar trasllat del present acord als interessats i a la Regidoria de joventut i 
participació ciutadana.  
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Francesc Miró demana l’explicació de les renúncies presentades, responent 
la Regidora Sra. Júlia Barberà que aquestes han estat motivades perquè l’ús que en feien 
del local no els compensava la quantitat anual que havien de pagar, preferint poder 
utilitzar un altre espai més apropiat per les seves necessitats. 
El Regidor Sr. Francesc Miró, també diu que atenen al principi de que el mateix òrgan que 
faculta és el que ha de revocar no creu que l’acord hagués de ser adoptat pel Ple donat que 
aquesta competència va ser delegada a la Junta de Govern Local. el Sr. Alcalde respon que 
la delegació de competències en la junta de Govern Local va realitzar-se exclusivament per 
l’assignació de l’ús dels locals que van quedar vacants en la primera assignació realitzada 
pel Ple, sense que la competència en relació amb les possible renúncies o altres qüestions 
hagués estat delegada i, per aquest motiu, ha de ser el Ple qui adopti l’acord. En el mateix 
sentit es realitza l’explicació per part del Secretari accidental a petició del Sr. Alcalde. 
 
7. ACCEPTAR RENÚNCIES DE L’ÚS DE LOCALS DE L’EDIFICI DEL CARRER LOGRONYO, 
NÚMERO 5. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 27 d’abril de 2009, va 



acordar cedir amb caràcter gratuït i a precari l’ús d’una part del local ubicat al carrer 
Logronyo, número 5, propietat de L.B.G. a favor d’entitats i associacions. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 28 de gener de 2013, va 
renovar la cessió amb caràcter gratuït i a precari de l’ús d’una part del local abans descrit i 
va fixar en 1 any el termini de cessió de l’ús de l’esmentat local, prorrogable en terminis 
d’un any tàcitament en una duració màxima de cinc, sempre i que amb anterioritat no 
s’hagi resolt el contracte d’arrendament que manté l’Ajuntament amb la propietària el 
local. 
Atenent que el dia 13 de maig de 2013 es va formalitzar el conveni de cessió d’ús dels 
locals comercials que té l’Ajuntament en virtut d’un contracte d’arrendament, local ubicat al 
carrer Logronyo, número 5, propietat de L.B.G., amb les associacions Agrupació de defensa 
vegetal de producció ecològica del Montsià, Associació de veïns de l’Acollidora, Moto Club 
Amposta i Unió de Pagesos, perquè sigui dedicat a activitats socials i culturals. 
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el 22 de febrer de 2016, va 
aprovar la renovació del contracte d’arrendament del local descrit, fins al 31 de desembre 
de 2016. 
Vista la sol·licitud presentada per C.G.V., actuant en nom i representació de l’associació 
Agrupació de defensa vegetal de producció ecològica del Montsià en la que manifesta la 
renúncia de l’associació a la cessió de l’ús del local situat a l’edifici del carrer Logronyo, 5, 
que se li va concedir en virtut del conveni signat el 13 de maig de 2013. 
Vista la sol·licitud presentada per D.F.F., actuant en nom i representació de l’associació 
Unió de Pagesos en la que manifesta la renúncia de l’associació a la cessió de l’ús del local 
situat a l’edifici del carrer Logronyo, 5, que se li va concedir en virtut del conveni signat el 
13 de maig de 2013. 
Vista la sol·licitud presentada per G.S.V., actuant en nom i representació de l’associació 
Moto Club Amposta en la que manifesta la renúncia de l’associació a la cessió de l’ús del 
local situat a l’edifici del carrer Logronyo, 5, que se li va concedir en virtut del conveni signat 
el 13 de maig de 2013. 
Atenent que de conformitat amb l’article 76.1 del Decret 336/1988 pel qual s’aprova el 
Reglament del Patrimoni dels ens locals i segons el conveni mencionat de cessió d’ús del 
local ubicat a la planta baixa de l’edifici situat al carrer Logronyo, 5, que es va formalitzar el 
13 de maig de 2013, el precari s’extingeix, entre d’altres, per la devolució d’aquest per part 
del precarista. 
Donada la facultat que confereix al Ple de la Corporació per conèixer sobre els expedients 
de cessió de l’ús de béns patrimonials l’article 73 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, i l’article 211 Decret Legislatiu 
2/2003 el qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar les sol·licituds formulades per les associacions Agrupació de defensa 
vegetal de producció ecològica del Montsià, Unió de Pagesos i  Moto Club Amposta. 
SEGON. Extingir la cessió de l’ús en concepte de precari dels espais que ocupaven aquestes 
associacions al local ubicat al carrer Logronyo, número 5, propietat de L.B.G., amb qui 
l’Ajuntament manté un contracte d’arrendament, i acceptar la devolució del bé amb efectes 
a partir del 31 de març de 2016. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President per a la signatura de tots els documents públics i 
privats necessaris per executar els acords anteriors.  
QUART. Donar trasllat del present acord als interessats i a la Regidoria de joventut i 



participació ciutadana. 
 
8. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’HONORS, DISTINCIONS I 
PROTOCOL DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA. 
Vist l’expedient instruït per a la modificació del Reglament d’honors, distincions i protocol 
de l’Ajuntament d’Amposta. 
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació del 
present acord. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació del Reglament d’honors, distincions i protocol 
de l’Ajuntament d’Amposta. 
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de trenta dies, als 
efectes de la presentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant publicació d’edictes en 
el Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat i Tauler d’anuncis de la 
Corporació. 
Intervencions dels membres: 
La Regidora Sra. Isabel Ferré pregunta a quants mitjans afectarà la modificació, responent 
el Sr. Alcalde que en l’actualitat a 1, així com a tots aquelles que en un futur puguin 
implantar-se a la Ciutat. 
 
9. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE CESSIÓ D’ÚS DE L’IMMOBLE CENTRE DE DIA PER A 
APASA. 
Atenent que el Ple de la Corporació en data 29 de gener de 1999 adoptar l’acord de cessió 
a precària a APASA del bé patrimonial i amb destí a l’educació i la reinserció de disminuïts 
psíquics i físics de la comarca del Montsià, de l’ús del Centre de dia de disminuïts Psíquics, 
Col·legi de l’Àngel de les instal·lacions i l’immoble descrites en l’esmentat conveni i ubicades 
als Giribechs, junt al carrer Segòvia, entre d’altres en les següents condicions: “Concedir una 
subvenció anual de 850.00 pessetes a APASA com ajuda total al manteniment i conservació de 
l’edifici i serveis (aigua, enllumenat i petites millores)“, d’acord amb el Contracte de Cessió d’Ús 
de l’Immoble  Centre de Dia  per a Disminuïts Psíquics a l’Associació de Pares d’Alumnes 
Subnormals d’Amposta ( APASA ). 
Atenent que en l’esmentat acord de cessió mancava determinar la duració d’aquesta 
cessió, la qual s’havia de concretar tenint en compte que l’expedient s’havia tramitat 
conjuntament per a la totalitat dels immobles existents, és a dir, Centre de Dia, la Llar 
Residència l’Àngel i el Centre Ocupacional l’Àngel. Per aquest motiu  el Ple de la Corporació 
en la sessió de 29 de març de 2006, adoptà entre altres els següents acords: 
“PRIMER. Cedir l'ús en concepte de precari a l’Associació de famílies amb disminuïts psíquics de la 
Comarca del Montsià (APASA), per al seu destí a la prestació dels serveis d'atenció i assistència a 
disminuïts psíquics de la finca de propietat municipal on està ubicat el conjunt assistencial conegut 
com "Centre de l'Àngel" que es descriu en al forma següent: "Rústica (actualment urbana): peça de 
terra situada en terme d'Amposta i partida Giribechs, de superfície 13475,03 m2, dintre del qual hi 
ha els edificis següents: 
- Edifici composat de planta baixa que alberga el "Centre de dia per a disminuïts psíquics", que està 
distribuït en rebedor, recepció, dos despatxos, vuit banys i onze aules, amb els passadissos 
corresponent, ocupant una superfície construïda de 1210 m2. 
- Edifici destinat a habitatges tutelats denominat "Llar residència l’Àngel" i a taller ocupacional 
denominat "Centre ocupacional l’Àngel" composat de planta baixa i pis, amb una superfície total 



construïda de 732 m2. La planta baixa té una superfície construïda de 382,30 m2. i està distribuïda 
en vestíbul, recepció, dos despatxos, sala polifuncional, passadís, taller, recinte de màquines, quatre 
banys, vestidor i magatzem. La planta alta té una superfície construïda de 394,70 m2 i està 
distribuïda en tres dormitoris, passadís, dos banys, rentador, saló - menjador, cuina i rebedor. 
La resta de la finca no edificada es destina a pati i tota ella confronta: Nord, Ajuntament d'Amposta; 
Sud, carrer Josep Tarradellas; Est, dues finques segregades i Passeig del canal marítim; i Oest, 
Ajuntament d'Amposta." 
La finca descrita figura inscrita al Registre de la propietat d’Amposta al volum 3449, foli 166, finca 
número 23576. 
Referència cadastral: 5990944BF9069G0001SW. 
SEGON. L'ús de la finca objecte de cessió deurà ser el previst en l'apartat anterior, establint-se una 
durada de la cessió de l'ús de 34 anys, comptats a partir del dia 1 de gener de 2006. 
TERCER. Cas que la finca l'ús del qual ha estat objecte de cessió no es destini a l'ús previst o deixi de 
ser-hi destinada, l'ús revertirà automàticament de ple dret a l'Ajuntament, qui tindrà dret a 
percebre, si s'escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat pel be. 
QUART. Determinar que la precarista no resta en una situació de dependència respecte 
l'Ajuntament d'Amposta als efectes dels articles 120 i 121 del Codi penal i que l’ús és gratuït i 
merament tolerat.  
CINQUÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President, Joan Maria Roig Grau, per a la signatura de tots els 
documents, tant públic com privats per a l'efectivitat dels presents acords“. 
Atenent que en data 10 de maig de 2006, se signa el Conveni de Cessió d’Ús en concepte 
de precari del centre Assistencial l’Àngel a l’Associació APASA pel qual es formalitza en 
document administratiu els acords del Ple adoptats en la sessió de 29 de març de 2006 i 
que en els acords pactats del Conveni, concretament en el Quart i el Cinquè es disposa: 
“L’Associació APASA en tant que precarista no resta en situació de dependència respecte 
l’Ajuntament d’Amposta, pel que respecta als articles 120 i 121 del Codi penal, acceptant 
que l’ús que li ha estat atorgat és gratuït i merament tolerat“ i, “Es declara expressament la 
vigència de la totalitat dels pactes que s’incloïen en el Conveni signat entre les dues parts el 
dia 8 de febrer de 1990, que no han estat afectats pel present Conveni“. 
Atenent que per la Interventora municipal s’emet un Informe en relació als pagaments 
mensuals a favor d’APASA de data 3 de febrer de 2016, amb registre de sortida número 
1238, de 8 de febrer, que conclou:  
“Primer.- Aquests pagaments s’han realitzat sense el corresponent acte administratiu 
singularitzat i concret d’aprovació dels mateixos ni la preceptiva fiscalització per part de qui 
subscriu, la qual no tenia constància de l’existència dels mateixos. 
Segon.- Es tracta d’una subvenció aprovada a l’exercici 1990, de caràcter plurianual i sense 
acreditació del compliment dels requisits fixats a la normativa vigent per tal de poder percebre 
dites quanties. 
Tercer.- D’acord amb l’article 174 TRLRHL, les subvencions no poden tenir caràcter plurianual. 
Conseqüentment, les subvencions es poden atorgar anualment, sempre que hi hagi consignació 
pressupostària i, en cas de ser directes, sempre que estiguin nominativament al pressupost 
municipal. 
Quart.- A la vista de tot allò, procedeix exigir el reintegrament per pagaments indeguts a dita 
entitat dels darrers quatre anys, sense perjudici de les responsabilitats, que en el seu cas, es 
puguin derivar .“ 
Atenent que per la Secretària Municipal s’ha emès l’informe 3/2016, d’11 de febrer, que 
forma part d’aquest expedient. 



Atenent que: 
A) D’acord amb l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
el procediment ordinari de concessió de subvencions se tramitarà en règim de 
concurrència competitiva. Si bé, podran concedir-se de manera directa les següents 
subvencions, entre altres: a) les previstes nominativament en els Pressupostos Generals de 
l’Estat, de les CCAA o de les Entitats Locals, en els termes regits en els Convenis i en la 
normativa reguladora d’aquestes subvencions.  
B) A l’article 28 de Llei 38/2003, disposa en relació a la concessió directa que la resolució de 
la concessió i, en el seu cas, els convenis mitjançant els quals canalitzin aquestes 
subvencions establiran les condicions i compromisos aplicables de conformitat amb el 
disposat en aquesta Llei. 
C) A l’article 30 de la Llei 38/2003 disposa que la rendició del compte justificatiu constitueix 
un acte obligatori del beneficiari o de l’entitat col·laboradora, en la que han d’incloure, sota 
la responsabilitat del declarant, els justificants de despesa o qualsevol altre document amb 
validesa jurídica que permetin acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció pública. 
La forma del compte justificatiu i el termini de rendició de la mateixa vindran determinats 
per les corresponents bases reguladores de les subvencions públiques. 
D) D’acord amb l’article 37 de la LGS entre altres constitueix una causa de reintegrament de 
les subvencions l’incompliment de l’obligació de justificació o injustificació suficient, en els 
termes establerts a l’article 30 d’aquesta Llei i, en el seu cas, en les normes reguladores de 
la subvenció. 
E) D’acord amb l’article 36 LGS no procedirà la revisió d’ofici de l’acte de concessió quan 
concorri alguna de les causes de reintegrament contemplades a l’article 37 LGS. 
F) L'article 66.a) de la Llei General Tributària, aprovada per la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, diu que prescriuran als quatre anys el següent dret, entre d'altres: El dret de 
l'Administració per determinar el deute tributari mitjançant l'oportuna liquidació 
G) L’article 174 TRLRHL regula les despeses de caràcter plurianual. Aquest article estableix 
els casos en els quals es poden adquirir compromisos per despeses que hagin d’estendre’s 
a exercicis posteriors, no estan dintre d’aquests supòsits les subvencions. 
H) L’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim Local, 
regula les competències del Ple i l’article 47 de la mateixa regula els supòsits en que els 
acords del Ple necessiten per a la seva aprovació el quòrum de majoria qualificada. 
A la vista dels antecedents i fonaments de dret exposats, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, acorda: 
PRIMER. Modificar el Conveni de Cessió d’Ús de l’immoble “ Centre de Dia “ per a disminuïts 
psíquics a l’Associació de Pares d’Alumnes Subnormals d’Amposta (APASA) formalitzat en 
data 8 de febrer de 1990, en el sentit de deixar sense efecte, i per tant, eliminar la clàusula 
de “Concedir una subvenció anual de 850.000 pessetes a APASA com ajuda total al 
manteniment i conservació de l’edifici i serveis (aigua, enllumenat i petites millores)“ per tal 
d’adequar aquest Conveni a la normativa vigent en tant les subvencions són despeses que 
no tenen caràcter plurianual . 
SEGON. Atorgar un termini de 2 mesos, a comptar a partir de l’endemà de rebre la 
notificació del present acord, a APASA per tal de que justifiqui les ajudes rebudes 
anualment de 850.000 pessetes en els darrers quatre anys donat que l’Ajuntament, les 
quals han hagut de ser destinades al manteniment i conservació de l’edifici i serveis (aigua, 
enllumenat i petites millores). 
TERCER. Advertir a APASA que la no justificació adequada i suficient de les quantitats 



rebudes d’aquests darrers quatre anys, d’acord amb la LGS i la LGT, podrien donar lloc del 
dret de l’Administració a reclamar el reintegrament de les mateixes. 
QUART. Atorgar un termini a APASA de 10 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de 
rebre la notificació del present acord, per tal de que es personi a les dependències de 
l’Ajuntament i es procedeixi a formalitzar en document administratiu la Modificació del 
Conveni de Cessió d’Ús de l’immoble “ Centre de Dia “ per a disminuïts psíquics a 
l’Associació de Pares d’Alumnes Subnormals d’Amposta (APASA) formalitzat en data 8 de 
febrer de 1990, en el sentit de deixar sense efecte, i per tant, eliminar la clàusula de “ 
Concedir una subvenció anual de 850.000 pessetes a APASA com ajuda total al 
manteniment i conservació de l’edifici i serveis (aigua, enllumenat i petites millores). 
CINQUÈ. Notificar a APASA, a Intervenció municipal, al Secretaria municipal i al 
departament de serveis socials municipal el present acord. 
Intervencions dels membres: 
La Regidora Sra. Isabel Ferré pregunta com és que ha estat ara que se n’han donat compte 
del fet quan fa tants anys que s’ha vingut realitzant d’aquesta forma. El Sr. Alcalde diu que 
ha estat detectat per part d’Intervenció de fons i a partir del seu informe s’ha realitzat la 
proposta, donant la paraula a la Sra. Interventora de fons, qui explica que a partir del 
moment en que per part del Departament de personal es dona a Intervenció de fons una 
mínima informació sobre la nomina mensual es detecta que mensualment s’abona a 
APASA la quantitat prevista en el conveni, abonament que no és realitza de forma correcta, 
arran d’això formula un informe en el que conclou que es deuria reclamar a APASA la 
quantitat abonada incorrectament durant els 4 darrers anys. El Sr. Alcalde intervé a 
continuació dient que tot i la conclusió de l’informe d’Intervenció, no es formula aquesta 
reclamació de retorn de les quantitat pagades, sinó exclusivament de justificació del 
subvencionat durant els 4 darrers anys i que, amb la modificació aprovada es solucionarà 
la incorrecció mantenint-se la subvenció, per mig del conveni anual que es formalitza amb 
l’Associació. 
 
10. MODIFICACIÓ DE L’ACORD PLENARI DE CESSIÓ DELS TERRENYS PER PART DE 
L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA PER LA UBICACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ. 
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT D’UNA 
TREBALLADORA DE LA LLAR D’INFANTS DE LA GRUNETA, PER A L’EXERCICI D’UNA SEGONA 
ACTIVITAT EN EL SECTOR PRIVAT. 
Vista la petició de declaració de compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat 
realitzada per la treballadora d’aquest Ajuntament, G.S.F. per al desenvolupament d’una 
segona activitat privada. 
Vist l’informe de la Secretària General de la Corporació en el que es conclou que es pot 
compatibilitzar aquesta segona activitat privada d’acord amb les limitacions i condicions 
del seu informe 4/2013, de 23 d’abril, si be d’acord amb la Sentència del Jutjat de lo 
contenciós – administratiu número 2 de Tarragona número 79/2015, no li serà d’aplicació 
la limitació prevista a l’article 16.4 de la Llei 53/1984, per quant la sol·licitant no percep en 
el complement específic cap retribució pel factor d’incompatibilitat. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords. 
PRIMER. Declarar la compatibilitat de la treballadora G.S.F. per desenvolupar una segona 
activitat privada consistent en l’organització d’events durant els caps de setmana, sense 



especificar horari. 
L’autorització de compatibilitat atorgada resta condicionada a: 
 Jornada: la suma de la jornada de l’activitat publica principal i la privada no podrà 

superar la jornada ordinària de l’administració incrementada en un 50%. 
 Horari: el sol·licitant deurà donar estricte compliment a l’horari del lloc de treball que 

ocupa. 
 Efectes econòmics sobre les retribucions: el sol·licitant no ocupa lloc de treball que 

comporta la percepció d’un complement específic per factor d’incompatibilitat o 
concepte equiparable, per tant no haurà alteració en les seves retribucions. 

 En cap cas podrà desenvolupar l’activitat privada per a la qual se li reconeix la 
compatibilitat en els assumptes en que s’estigui intervenint, s’hagi intervingut en els 
darrers dos anys o hagi d’intervenir per raó del seu lloc públic. En especial s’inclou en 
aquesta incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones a les quals 
s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament del seu lloc de treball en 
l’Ajuntament. 

SEGON. La treballadora a qui ha estat declarada la compatibilitat està obligada a posar en 
coneixement d’aquest Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les 
condicions de la segona activitat. 
TERCER. Donar trasllat dels presents acords a la interessada i als Departaments de 
personal i secretaria. 
 
12. APROVACIÓ INICIAL DE LA DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26 
REGULADORA DE LA TAXA PER INSCRIPCIÓ I ASSISTÈNCIA A LES LLARS D’INFANTS 
MUNICIPALS I, SIMULTÀNIA APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA NÚMERO 56 
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER L’ASSISTÈNCIA A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS. 
Atès que l’article 20 de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLegislatiu 2/2004, 
determina que les notes característiques d’una taxa són: 
A) La utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local. 
B) La prestació d’un servei públic o la realització d’una activitat administrativa en règim de dret 

públic de competència local que es refereixi, afecti o beneficiï de manera particular al 
subjecte passiu, quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies següents: 
- Que sigui de recepció obligatòria per als administrats. A aquests efectes es considerarà 

que és de recepció obligatòria: 
 Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries. 
 Quan els béns, serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per la vida 

privada o social del sol·licitant. 
- Que no es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a 

favor del sector públic conforme a la normativa vigent. 
Atès que per altra banda l’article 41 del mateix cos legal diu que les entitats locals podran 
establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència 
local, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades en l’article 20.1.b) 
d’aquesta Llei. 
Atès que segons el règim jurídic indicat que configura les característiques bàsiques de les taxes i 
dels preus públics procedeix transformar la taxa per la inscripció i assistència a les llars d’infants 
un preu públic per quant: 

- No és de recepció obligatòria per als administrats. 
- És un servei susceptible de prestar-se pel sector privat. 



Atès que aquestes notes característiques perfilen i obliguen que el règim jurídic de la 
regulació d’aquest servei tingui lloc mitjançant un preu públic, procedirà, simultàniament, 
la derogació de l’actual ordenança fiscal número 26 relativa a la Taxa per la inscripció a les 
Llars d’infants municipals i l’aprovació de l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic 
corresponent. 
Atesa la proposta de la Regidoria d’ensenyament de crear una nova tarifa per al mes de 
setembre que contempli la meitat de la tarifa aplicable a un mes normal des del punt de 
vista de dies lectius i així ajustar la tarifa el número de dies lectius efectius que tenen lloc 
durant aquest mes, amb la qual cosa a l’article 7è del nou preu públic s’incorporaran les 
següents tarifes: 
Article 7è. Tarifes 
La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents: 
Concepte Tarifa 
Matriculació 25,10 €
Quotes mensuals 131,68 €
Quota mensual setembre per dia lectiu 65,84 €
Quotes mensuals germans dels anteriors 65,84 €
Quota mensual germans dels anteriors setembre per dia lectiu 32,92 €
Quotes mensuals famílies nombroses i monoparentals 65,84 €

Quota mensual famílies nombroses i monoparentals. Setembre dia lectiu 
32,92 €

Tiquet dinar mensual 103,00 €
Tiquet de 10 dinars 51,50 €
Tiquet d'1 dinar 6,18 €
Tiquet carmanyola mensual 58,30 €
Tiquet carmanyola 10 29,00 €
Tiquet 1 carmanyola 3,50 €
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar la derogació de l’Ordenança fiscal número 26, reguladora de la taxa per la 
inscripció a les llars d'infants municipals. 
SEGON. Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal número 56, reguladora del preu públic 
per la inscripció i assistència a les llars d'infants municipals. 
TERCER. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal aprovada 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 de l’Ordenança, 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. 
QUART. 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 aprovada. 
 CINQUÈ. 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: 
La Regidora Sra. Isabel Ferré pregunta si la modificació deriva de realitzar la reducció del 
pagament a la meitat per al mes de setembre, tot i que podria posar en perill l’estabilitat 
pressupostària del servei, i quina ha estat la motivació de l’equip de govern per fer la 
proposta. El Sr. Alcalde diu que la voluntat està en ajustar el preu que es paga als serveis 
que es presten, com ho han demanat molt pares. La Regidora Sra. Ferré diu que aquesta 
reducció també es podria plantejar amb motiu de les festes de Nadal i Setmana Santa a la 
qual cosa respon el Sr. Alcalde que la consideració no és la mateixa i que la disminució de 
12.000 euros de la recaptació és assumible. La Regidora Sra. Ferré diu que també es podria 
assumir la disminució de la recaptació del mes de desembre i que el seu Grup farà aquesta 
proposta, responent el Sr. Alcalde dient que li sobta que el grup de CiU sabent, com han 
dit, que es podria posar en perill l’estabilitat pressupostària del servei facin una proposta 
que encara faria disminuir els ingressos. La Sra. Ferré diu que no faran altra cosa que 
demanar l’aplicació d’un criteri establert per l’equip de govern a petició de molts pares, no 
com es vol suposar de demanar una reducció sense fonament, contestant el Sr. Alcalde 
que aquesta proposta anirà en contra de la pròpia manifestació sobre el trencament de 
l’equilibri pressupostari del servei, però, com que ja no governen ho poden presentar, 
sense que fora més que una altra cosa semblant a les que durant el seu govern es van fer 
malament i que ara s’estant arreglant. 
 
13. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚMERO 99, CORRESPONENT A FACTURES 
TRAMITADES SENSE SEGUIR EL PROCEDIMENT ESTABLERT. 
Vista la relació d’obligacions número 99, de data 29 de març de 2016, que ascendeix a un 
import líquid de 6.336,63 €, la qual comença amb C.S.C., per import de 1.333 euros, i 
finalitza amb Hnos, Pellicé, SL, per import de 1.386 euros, a l’objecte de l’autorització, 
disposició i reconeixement d’obligacions en ella contingudes. 
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta comprovats per la 
Intervenció els requisits formals dels documents (especialment el Reial Decret 1619/2012, 
de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació) i les operacions 
aritmètiques incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació del servei, 
subministrament o obra per part del personal municipal responsable de l’Àrea gestora. 
Atès que es tracta de factures corresponents a contractes menors, respecte les quals no 
s’ha seguit el procediment fixat a la normativa vigent i regulat a la Circular 1/2015, 
aprovada en sessió plenària de 30 de març de 2015, respecte les quals s’acredita 
l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost municipal de l’exercici vigent. 
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar conseqüències lesives 
per a les parts, i no obstant el informe de Intervenció de 22 de març de 2016. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot  favorable dels 11 membres del Grup d’EA – 
AM i l’abstenció dels 6 membres del Grup de CiU, dels 2 membres del Grup del PSC – CP, 
del membre del Grup de PxC i de la Regidora Sra. Pertegaz, acorda: 
1. Convalidació administrativa dels expedients que originen les factures incloses a la 

relació. 
2. Aprovar les obligacions incloses en la relació que s’adjunta a l’expedient que ascendeix 

a un import líquid de 6.336,63 €, la qual comença amb C.S.C. per import de 1.333 
euros i finalitza amb Hnos, Pellicé, SL., per import de 1.386 euros. 



 
14. APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT NÚMERO 4 MODIFICACIÓ PRESSUPOST PER CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS. 
Atenent que des de l'aprovació del pressupost de l’exercici 2016 el passat 28 de desembre de 
2015, ha sorgit la necessitat de realitzar les següents despeses que no poden demorar-se 
fins el pròxim exercici, per a les quals no existeix crèdit: 

Crèdits extraordinaris 
09/1721/62200 Estació de recàrrega ràpida vehicles elèctrics 23.700,00 € 
03/3423/62200 Tancament pistes de futbol sala 7.500,00 € 
09/410/20200 Arrendament habitatge conveni cria caballar 740,00 € 
Total crèdits extraordinaris   39.440,00 € 

Aquest expedient té per objecte tres finalitats específiques: 
1. Tal i com es posa de manifest a l’ordre d’incoació resulta necessari llogar un habitatge 
per tal de donar compliment al conveni formalitzat per la cria caballar, ja que, a data actual, 
no hi ha cap pis de titularitat municipal que es trobi disponible. 
2. En segon lloc, en data 30 de desembre de 2015 va tenir entrada en aquest Ajuntament 
notificació de la resolució de concessió de subvenció per l’actuació “Estacions púbiques de 
recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics”, per import de 25.000 euros, d’acord amb les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la millora de l’estalvi i l’eficiència 
energètica en el marc del Pla de l’energia i el canvi climàtic de Catalunya 2012-2020. Amb 
aquesta subvenció es pretén desenvolupar el projecte de construcció d’una estació de 
recàrrega ràpida per a vehicles, amb un pressupost de 48.663, 78 euros, raó per la qual 
s’ha d’habilitar el crèdit corresponent no subvencionat per la Generalitat, 
3. Iniciar l’expedient per al tancament d eles pistes de futbol sala, projecte que es considera 
prioritari i que, per tant, no pot demorar-se a l’exercici vinent. 
En resum, i d'acord amb el que determina la legislació vigent, el Ple de l'Ajuntament, per 
majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del Grup d’EA – AM, dels 2 membres del Grup 
del PSC – PM i del membre del Grup de PxC i l’abstenció dels 6 membres del Grup de CiU i de 
la Regidora Sra. Pertegaz, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l'expedient número 4 de modificació del pressupost de 2016 amb les 
variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament es relacionen: 

Modificació crèdit número 4  crèdits extraordinaris 
Crèdit extraordinari 39.440,00 
Cap. 2. Despesa corrent 740,00 
Cap. 6: Inversions reals 38.700,00 
Finançament 39.440,00 
Cap. 2. Despesa corrent 740,00 
Cap. 6: Inversions reals 38.700,00 

SEGON. Modificar l’annex de inversions del Pressupost Municipal per a l’exercici 2016, incloent 
aquest projecte nou i el canvi de finalitat del següent préstec: 

Canvi finalitat préstecs 
Número 
préstec 

Import Formalització Import 
canvi 

finalitat 

Projecte que 
finançava 

Obres a finançar Import 

Préstec 2014 
Banc de 

1.140.387,63 
€ 

30/04/2014 30.000,00 Transferència 
capital casino 

Estació 
recàrrega 

 
23.700,00 



Santander recreatiu  ràpida vehicles 
elèctrics 
Tancament 
pistes futbol 
sala 

 
6.300,00 

   30.000,00   30.000,00 
TERCER. Exposar al públic la modificació aprovada durant el termini de 15 dies hàbils, tant als 
taulers d'anuncis com al Butlletí oficial de la província, als efectes que els interessats puguin 
presentar les reclamacions que creguin adients. 
QUART. Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el termini d'exposició al 
públic no es presentin reclamacions 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. German Ciscar demana un aclariment, el fet és que l’Ajuntament, governat 
per ERC ha demanat l’ajut a l’exèrcit espanyol, motiu pel qual ha de pagar el lloguer d’un 
habitatge, simplement vol constatar-ho, per quant li sembla bé si hi ha la necessitat, tot el 
que sigui beneficiós per al poble sigui benvingut. El Sr. Alcalde respon que aquesta és una 
activitat que fa molt anys que es realitza. Dit això manifesta que no té cap dubte que es 
mantindran bones relacions amb el futur Estat veí i que si l’activitat que demanda la 
ciutadania l’oferís l’exèrcit de qualsevol altre país tampoc tindrien cap mena de problema 
en acordar-ho. 
El Regidor Sr. Francesc Miró diu que el Grup del PSC – CP ha votat a favor en considerar 
que les 3 actuacions incloses en al proposta són necessàries per a la Ciutat i, en relació 
amb el lloguer de l’habitatge ha de constatar-se que deriva del conveni formalitzat amb 
l’exèrcit espanyol, responent el Sr. Alcalde que el lloguer ha vingut obligat per quant els 
habitatges que es podrien utilitzar de propietat municipal estan, en aquest moments, 
destinats a finalitats socials. 
La Regidora Sra. Isabel diu que el Grup de CiU s’ha abstingut en la votació en considerar 
que l’estació de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics no és ara necessària donat els pocs 
vehicles d’aquest tipus existents a Amposta i en tot cas es podria haver deixat per a un 
futur. El Sr. Alcalde respon que l’actuació no es vincula als vehicles existents sinó que és 
una actuació adreçada a fomentar l’adquisició d’aquest tipus de vehicles. 
 
15. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER CREAR UNA TAXA PER ACTUACIONS 
SINGULARS DE LA POLICIA LOCAL. 
A continuació es dona lectura a la moció que diu: 
“Aquesta taxa no existeix al nostre municipi, fet que vaig constatar al consultar a secretaria 
i a l’oficina de gestió tributària. 
Creiem que la prestació de serveis de vigilància especial per part d ela policia local 
mitjançant la presència permanent dels seus agents en zones determinades que consideri 
necessari la corporació municipal per raons de seguretat ciutadana dels seus residents i 
vianants a d’anar a càrrec dels titulars d’establiments, empreses o indústries causants de la 
situació d’inseguretat i que estan generant un benefici econòmic per ells. 
També els següents servies per part de la policia local: 
La realització d’informes tècnics per part de la policia local. 
El préstec de plaques mòbils de senyalització. 
A Catalunya la mateixa Generalitat la cobra pels serveis dels seus agents a entitats privades 
per les mateixes situacions, així com un bon nombre de municipis, si una empresa obté un 



benefici, és lògic i natura que les despeses que comporta a l’ajuntament el control 
d’aquesta activitat es faci càrrec també l’empresa beneficiada. 
(adjuntem ordenança d’un municipi com a exemple). 
Acords: 
1. Crear una taxa o modificar l’actual si és possible, per aplicar aquesta taxa per les 
actuacions de la Policia Local.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció el Regidor Sr. German Ciscar en els termes en que ha estat presentada. 
La Regidora Sra. Rosita Pertegaz diu que votarà a favor, sabent que l’equip de govern està 
treballant en aquesta línia i faran aportacions. Cal tenir en compte que l’exemple de 
Vilanova i la Geltrú no correspon amb la situació econòmica d’Amposta.  
El Regidor Sr. Francesc Miró diu que el Grup del PSC – CP s’abstindrà. La policia Local té la 
facultat per fer aquest servei però no podem prestar-lo si no la dotem de més efectius. S’ha 
de ser més exigents en demanar més seguretat als organitzadors d’aquests actes. Ja ho 
debatran amb la proposta d’ordenança, ja que s’ha de mirar a fons per tal que quedi lluny 
de fer un ciutat mercantilista. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que encara que una població tingui 60 ó 20 mil habitants, 
no podem deixar serveis descoberts i la policia ha d’anar igualment. La diferència és que 
l’empresari no pagava res i ara hauria de pagar almenys una part d’aquest servei. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que té molts dubtes en la taxa, ja que els efectius de la 
policia local són els que són i si es planteja com està no els donarà suport i s’abstindran. 
El Sr. Alcalde diu que la Policia Local és deficitària d’efectius, explica que ara no es poden 
cobrir places perquè l’Estat espanyol no ho permet. Diu que s’hauria d’estudiar molt bé. 
L’Ajuntament sempre col·labora amb els mitjans disponibles de la Policia Local quan hi ha 
un esdeveniment, ara s’ha d’estudiar en comissió si l’esdeveniment que s’organitza té afany 
lucratiu per poder-li aplicar la taxa. Per la qual cosa votaran a favor. 
El Regidor de Governació, Sr. Miquel Subirats diu que l’ordenança va més enllà, amb 
matisos per tal d’analitzar la legalitat. Hi ha vegades que només hi ha una patrulla i si 
coincideix amb un esdeveniment s’haurà de fer mitjançant un servei especial, fora del 
quadrant. Diu que agrairà que els altres grups facin aportacions a la nova ordenança. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que per això a hores d’ara no poden donar suport. 
Després de les anteriors intervencions, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
favorable dels 11 membres presents del Grup d’EA – AM, del membre del Grup de PxC i de 
la Regidora Sra. Rosa Pertegaz i l’abstenció dels 6 membres del Grup de CiU, i els 2 
membres del grup del PSC-CP, acorda aprovar la moció transcrita. 
 
16. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP PER DESTINAR ELS RECURSOS OBTINGUTS 
PER L’IMPOST SOBRE CENTRALS NUCLEARS, QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA. 
Seguidament es dona compte de la moció que es transcriu a continuació: 
“Les comarques ebrenques han patit amb especial intensitat els efectes perniciosos 
derivats de la crisi econòmica que s’han afegit a la manca d’inversions tant dels 
pressupostos generals de l’Estat com, en especial, dels pressupostos de la Generalitat 
durant aquests darrers anys. Enguany la Generalitat tan sols destinarà 18 milions d’euros a 
l’Ebre, quantitat a totes llums insuficient. 
La crisi i les retallades han facilitat la progressiva desindustrialització de les nostres 
comarques. Per citar un cas recent, al destacar el tancament de la planta que l’empresa 



Ercros té a Flix. Aquesta realitat sumada a l’augment progressiu de l’atur i a la alta 
d’expectatives laborals dels nostres joves fa urgent la implantació d’un pla 
d’industrialització específic per a les quatre comarques de les Terres de l’Ebre. 
És evident per a tothom que les comarques de l’Ebre pateixen secularment una desinversió 
per part de la Generalitat superior a la mitjana catalana i que, alhora, han de fer front a un 
context econòmic i industrial encara molt marcat per la crisi econòmica, i que es veurà 
agreujat si tal com està previst es compleix el compromís dels Governs espanyol i català de 
tancar les centrals nuclears un cop acabin la seva vida útil que està a l’horitzó (presents a 
Catalunya tant a la Ribera d’Ebre com al Baix Camp). 
Això reforça la necessitat d’impulsar un pla d’industrialització que hauria de potenciar la 
innovació i la recerca potenciant la creació de nous centres tecnològics a les nostres 
comarques. Així mateix, s’hauria de procedir a fomentar la internacionalització de les 
empreses ebrenques, fomentant la marca Terres de l’Ebre, garantint el nivell competencial 
en matèria lingüística i facilitant el retorn dels joves talents. 
Tenint presents aquests arguments té una especial rellevància l’anunci recent per part del 
mateix Govern de què la Generalitat a partir d’ara podrà cobrar i administrar els recursos 
provinents de l’impost sobre les centrals nuclears un cop aixecada la suspensió cautelar 
decretada en el seu moment pel Tribunal Constitucional. 
La inversió d’aquets recursos a les comarques ebrenques permetria reactivar la generació 
d’activitat econòmica i la creació de nous llocs de treball, incidint especialment en els joves, 
es aturats de llarga durada i els aturats majors de 55 anys. 
Pel motius anteriorment exposats, el grup socialista proposa al Ple l’aprovació dels 
següents acords: 

1. Demanar al Govern de la Generalitat que destini a les comarques ebrenques com a 
mínim el 50% dels recursos obtinguts per l’impost sobre les centrals nuclears. 
Segons fons de la mateixa Generalitat aquest impost permetrà recaptar 
aproximadament uns 48 milions d’euros anuals. 

2. Impulsar, conjuntament amb els ajuntaments i agents territorials i econòmics, un 
pla d’industrialització de les Terres de l’Ebre. Aquest pla ha d’incloure un calendari 
d’inversions i d’actuacions concretes a tal efecte. 

3. Manifestar la solidaritat i el suport d’aquest ajuntament amb els treballadors 
d’Ercros i les seves famílies. Acordar també instar a la Generalitat a fer una tasca de 
mediació entre l’empresa i la plantilla a fi i efecte de trobar una solució a la 
continuïtat laboral dels treballadors. 

4. Traslladar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta 
del Parlament de Catalunya així com a tots els grups parlamentaris, a la Diputació 
de Tarragona i als Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre i les Comarques 
Tarragonines.” 

Intervencions dels membres: 
La moció ha estat defensada en els seus termes pel Sr. Francesc Miró. 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz diu que votarà a favor de la mateixa. És un document marc 
i creu que manca més concreció i saber quin seguiment es farà. Pregunta sobre els 48 
milions que es recapten com està prevista al seva distribució. 
El Regidor Sr. Francesc Miró diu que 2/3 parts seran per a les Terres de l’Ebre i 1/3 part per 
al Camp de Tarragona. 
El Regidor Sr. Ciscar diu que votarà a favor tot i que sap que no ens donaran res, ja que hi 
ha altres prioritats com els mitjans de comunicació, les ambaixades, etc. Per molt que es 



facin plans, no arribarà res i espera equivocar-se. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré manifesta el suport del Grup de CiU i demana el màxim 
consens amb totes les poblacions.  
El Sr. Alcalde diu que donaran suport. Diu que sovint no es té en compte l’aportació de les 
Terres de l’Ebre a la resta de Catalunya. Les centrals nuclears sabem que es tancaran per la 
qual cosa és important fer un Pla d’industrialització. Demanem que a la proposta s’afegeixi 
la recuperació del descompte en el cànon de l’aigua. Acaba indicant que si és necessari a la 
tramesa de la moció aprovada, s’adjuntarà un escrit de l’Alcalde amb la necessitat 
d’implentar-la. 
Després de les intervencions dels diferents membres, s’aprova la moció transcrita per 
unanimitat. 
 
17. MOCIÓ PER CREAR UNA TAXA PER POSAR VALLES PROTECTORES A CONSTRUCCIONS 
EN RUÏNES. 
Tot seguit es procedeix a la lectura de la moció següent: 
“L’ajuntament davant els immobles que estan en ruïnes o en mal estat amb perill de 
despreniments a col·locar valles a la via pública per tal de protegir als vianants. 
Aquesta ocupació és responsable el propietari de l’immoble, ja que la seva mala 
conservació i el perill és el que comporta que se hi hagi d’ocupar la via pública. 
Per això demanem: 
1. Estudiar la possibilitat d’aplicar una taxa per ocupació de via pública, als propietaris 
d’immobles en mal estat que comporti posar valles a la via pública.” 
Intervencions dels membres: 
La moció ha estat defensada en els seus termes pel Sr. German Ciscar. 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz diu que votarà a favor. Vol saber la concreció en terminis 
per fer-ho efectiu, ja que poden haver edificis de particulars que no puguin fer front i 
s’hauria d’analitzar cas per cas. El Sr. Ciscar diu que s’haurien de buscar alternatives si algú 
no ho pot pagar.  
El Regidor Sr. Francesc Miró diu que el Grup del PSc - CP s’abstindrà perquè el govern té 
prou instruments perquè les tanques estiguin el termini establert i no de forma 
permanent. El que caldria fer es arribar a acords amb els propietaris. En cas que no s’hi 
pugui arribar recorda que l’alcaldia te a la seva mà dos procediments, el de declaració de 
ruïna o el de ruïna imminent i sinó l’Ajuntament se’n pot fer càrrec de forma subsidiària. Li 
consta que els bancs si reben el requeriment el compleixen. El problema és amb els 
immobles que no localitzen als seus propietari. El que s’ha de fer és fer complir la llei. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que els membres del Grup de CiU s’abstindran ja que com 
ha dit el portaveu del Grup del PSC-CP, existeix la llei. Amb la taxa no es soluciona el 
problema real. Diu que si es planteja una altra solució que no sigui una taxa, ho estudiaran. 
El Regidor Sr. Ciscar diu que no és solucionarà el problema, però amb això s’ingressaran 
més diners, amb la qual cosa podem crear més pressió. 
El Sr. Alcalde, diu que es tracta de dotar-se de les màximes eines, però no posar moltes 
mesures de pressió. S’han de diferenciar els tipus de propietaris i tampoc voldríem que la 
pressió doni lloc a l’enderroc, voldríem poder arribar a acords. La moció demana un estudi, 
ara es podria fer, ja que s’està treballant l’ordenança sobre obres al domini públic per 
forçar a que es treguin els pals tal i com va demanar el PSC-CP. S’ha d’incorporar la 
necessitat de posar tanques i per això li donaran suport. 
El Regidor d’urbanisme, Sr. Tomàs Bertomeu, diu que es plantegen fer inversions en 



rehabilitació. És un tema greu que necessita molts recursos tant econòmics com materials. 
Un expedient d’aquest tipus, ha de ser molt curòs. Els expedients no són iguals i s’ha de 
mirar en funció del resultat. Pot ser positiu i es podria incloure i veure la seva regulació o 
en funció veure si s’apliquen els tributs. 
Després de les intervencions transcrites, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
favorable dels 11 membres presents del Grup d’EA – AM, del membre del Grup de PxC i de 
la Regidora Sra. Rosa Pertegaz i l’abstenció dels 6 membres del Grup de CiU, i els 2 
membres del Grup del PSC-CP, acorda aprovar la moció transcrita. 
 
18. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP  PER INSTAR EL PLE A CATALOGAR EL FONS 
ARTÍSTIC MUNICIPAL, HABILITAR UN ESPAI ADEQUAT PER A LA SEVA MÉS ÒPTIMA 
CONSERVACIÓ I EL SEU TRASLLAT. 
A continuació es dona lectura a la moció del tenor literal següent: 
“Atès que l’ajuntament d’Amposta disposa d’un fons artístic prou important en quant a 
volum i de gran qualitat. 
Atès que en l’actualitat part d’aquesta obra artística està emmagatzemada majoritàriament 
en un lloc poc adequat per a la seva conservació, degut principalment a un nivell d’humitat 
inadequat, dipositat sense cap criteri de conservació i amb una falta de neteja i ordre en 
l’estança. 
Atès que algunes d’aquestes obres presenten un relatiu estat de deteriorament tant en 
l’obra mateixa com en el seu embalatge. 
Proposta d’acord: 
Primer. Avaluar l’estat actual de l’obra per prendre les accions necessàries per a la 
restauració d’aquelles obres que estiguin malmeses, en la mesura que es pugui. 
Segon. Decidir quina part del fons artístic que està ben conservat, pot ser exposat en 
despatxos o dependències municipals. 
Tercer. Habilitar un espai idoni per ubicar la resta del fons que no estigui exposat, amb una 
adequada conservació. 
Quart. Assessorament per especialistes en conservació en fons artístic, per a procedir a 
una guarda i custodia adequada i de fàcil accessibilitat.” 
Intervencions dels membres 
Defensa la moció la Regidora Sra. Anna Tomàs en els seus termes. 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz, diu que li donarà suport. Comenta que voldria fer la 
proposta que s’incorpori un inventari de béns realitzat per tècnics especialistes en la 
matèria, així com també que s’incorpori un punt per poder realitzar convenis amb el 
Museu de les Terres de l’Ebre i la Diputació de Tarragona, per tal de poder-los sol·licitar la 
seva col·laboració. 
La Regidora Sra. Tomàs respon que hi ha un inventari però és molt esquemàtic. Existeix un 
programa informàtic amb dades, però s’ha de completar. La Regidora de cultura, Sra. Inés 
Martí diu que existeix un DVD amb la informació. 
La Regidora Sra. Tomàs segueix explicant que el catàleg seria el següent pas ja que primer 
s’ha de fer un bon inventari i restaurar les peces. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que votarà a favor. 
La Sra. Isabel Ferré també diu que el Grup de CiU votarà a favor. Comenta que el lloc on 
estan ara no és adequat i creu que es podria portar al Centre d’Art. També diu que la 
localització de les peces està feta i es sap on està penjada cada una ja que així consta a 
l’inventari. 



El Sr. Alcalde constata que i ha feina feta però que en queda molta per fer, es pot plantejar, 
que un cop rehabilitat el segon pis de l’Ajuntament d'Amposta per col·locar allí les obres. 
La Regidora Sra. Tomàs diu que s’ha de buscar el lloc adequat segons cada obra seguint el 
consell d’experts. 
Després de les intervencions, el Ple de la corporació per unanimitat acorda aprovar la 
moció descrita. 
 
Abans de tracta el següent punt de l’ordre del dia, s’acorda que la moció per reclamar a la 
Generalitat de Catalunya el reconeixement i pagament del deute amb l’Ajuntament 
d’Amposta, inicialment presentada pel Grup municipal del PSC – CP sigui tractada com una 
moció conjunta de tost els Grups municipals. 
 
19. MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS PER RECLAMAR A LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA EL RECONEIXEMENT I PAGAMENT DEL DEUTE AMB L’AJUNTAMENT 
D’AMPOSTA. 
Finalment es dona compte de la moció que literalment transcrita diu: 
“Des de 2010 el volum de transferències econòmiques de la Generalitat als ens locals ha 
davallat un 62%. Pel que fa a les transferències que corresponen al finançament de serveis 
amb competències compartides i/o serveis sobre els quals els ajuntaments no tenen 
competències, han baixat un 56%. Malgrat tot, els ajuntaments catalans han continuat 
prestant els serveis per responsabilitat política i respecte democràtic a la ciutadania. En el 
cas de les subvencions per inversió (PUOSC i altres) la baixada ha estat del 92%. Igualment 
els ajuntaments, malgrat les limitacions imposades pel govern del PP i la manca d’ajuda de 
la Generalitat, han continuat invertint en el necessari manteniment de els infraestructures i 
equipaments locals (s’han recuperat nivells d’inversió similars als anys anteriors a la crisi), 
ja que malgrat tot són les administracions més sanejades del país (durant el 2015, en el seu 
conjunt, són les úniques que varen tenir superàvit, concretament el 0,5%). 
En aquest context, reiteradament els consistoris catalans hem reclamat, a través de 
múltiples vies, a la Generalitat de Catalunya el pagament dels deutes que té reconeguts 
amb els ajuntaments. Es tracta en aquest cas de subvencions aprovades i concedides a 
obres i serves municipals ja efectuats i que la Generalitat no abona als ajuntaments. 
Aquesta situació ens pot abocar a la impossibilitat de complir com voldríem amb els 
terminis legals de pagaments a proveïdors i ens converteix, de facto, en finançadors 
obligats de la Generalitat de Catalunya. 
Però els perjudicis que l’actuació d ela Generalitat provoca als ajuntaments no acaben aquí. 
A més de no pagar el que deu, la Generalitat de Catalunya no està reconeixent 
comptablement les obligacions de pagament envers els ajuntaments, infringint un doble 
càstig: no paga els deutes i no reconeix el deute real que té amb nosaltres. 
Moltes entitats locals ham desenvolupat i desenvolupem activitats pròpies de la 
Generalitat assumint per responsabilitat una activitat de suplència amb els diners del 
municipi. Hem rebut l’ajornament de subvencions per poder finançar inversions, hem 
realitzat les activitats i inversions d’acord amb els preceptes signats, hem enviat les 
justificacions signades pels interventors i rebem, com a resposta, el silenci. 
El silenci pot provocar manca de liquiditat. La Generalitat de Catalunya no ens paga. Però, 
en canvi, els ajuntaments hem d’abonar les factures dels nostres proveïdors en un termini 
de 30 dies. 
A més, disminueix greument la solvència dels ajuntaments. No és només que no cobrem, 



és que no tan sols ens volen reconèixer que ens deuen diners. Per tant, hem d’aplicar 
estrictament la normativa pressupostària i, segons aquesta, si no disposem del fet que la 
despesa està justificada no podem registrar el deute de la Generalitat, posant en risc 
l’equilibri econòmic dels ajuntaments i la continuïtat dels serveis públics. 
A banda d’aquest deute reconegut per la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament 
d’Amposta, també hi ha un deute no reconegut pel departament d’Economia i Hisenda de 
la Generalitat de Catalunya que es correspon amb subvencions justificades per part de 
l’Ajuntament en conceptes d’inversió i que no han estat reconegudes. 
Un principi essencial en les relacions entre les administracions com a ens territorials és el 
PRINCIPI DE LLEIALTAT INSTITUCIONAL, i els ajuntaments, com estableix l’article 88 de 
l’Estatut som un “ens local bàsic d’organització territorial i un mitjà essencial de participació 
de la comunitat”. Aquest principi impregna totes les nostres resolucions, convenis i acords, 
reconeixent a l’altre la seva autonomia, la seva singularitat i la seva capacitat com a 
representant de la ciutadania. 
Per tot això, la totalitat dels grups municipals proposen al Ple de l’Ajuntament d’Amposta 
l’adopció dels següents acords: 
Primer. Instar a la Generalitat de Catalunya a fer efectius de manera prioritària els 
pagaments pendents reconeguts amb l’ajuntament d’Amposta. 
Segon. Instar a la Generalitat de Catalunya a reconèixer els deutes no reconeguts que té 
amb l’ajuntament d’Amposta i planificar una data de pagament. 
Tercer. Incorporar el deute pendent als ajuntaments de Catalunya per municipi al 
denominat “portal de la transparència” de la Generalitat de Catalunya. 
Quart. Traslladar aquesta resolució a la Conselleria d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, a la totalitat dels Grups del Parlament de Catalunya i a la 
Presidència del Parlament. 
Intervencions dels membres 
Defensa la moció el Sr. Francesc Miró. 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz, diu que votarà a favor, es coneixedora del deute i sap que 
des d’Intervenció de fons es fa un seguiment dels pagaments endarrerits. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que la legislatura passada ja es va demanar. Comenta que 
1/3 part dels serveis que presten els municipis, no són de la seva competència i els 
ciutadans ho han de pagar. Es justifica dient que tota la culpa és de Madrid, donarà xifres, 
deuen 2 milions. Per a la nova línia del metro del Prat, 3.000 milions, és prioritari pagar 
deutes. Hi ha sous milionaris de càrrecs sense que s’hagin guanyat la plaça. Hi ha un deute 
de 72.000 milions i la culpa sempre és de Madrid. No es diu als mitjans de comunicació que 
hi ha diners per pagar els deutes de TV3 però no per pagar els deutes amb l’Ajuntament.  
Les xifres són públiques i l’excusa que la culpa és de Madrid no cola, ja que el dèficit del 
2003 era de 13 mil milions d’euros i ara ha passat de ser de 72 mil milions. Potser s’ho 
haurien de plantejar i mirar en què ens gastem els diners, ja que aquí no aporten res. Cal 
començar a mirar la gestió que es fa. Diu que es suma a la moció sabent que no ens faran 
cas i que d’aquí 4 anys tornarem a reclamar-ho perquè ens continuaran devent els diners. 
La Regidora Sra. isabel Ferré diu que estant d’acord en reclamar el que ens deuen tot i que 
ja ho van demanar i només els van pagar una part i d’això no dóna la culpa a Madrid. Diu 
que la Generalitat de Catalunya ha de fer el que calgui per pagar als municipis. 
El Sr. Alcalde diu que reclamarem sempre el que faci falta ja que és la nostra obligació. La 
Generalitat de Catalunya ha de fer el necessari per demanar el deute amb Madrid i ara el 
que es fa és demanar els dos milions que ens deuen. 



El Regidor Sr. Francesc Miró, fent referència al que ha dit la Regidora Sra. Pertegaz li diu 
que ja n’hi ha prou de victimisme perquè no és Madrid qui ens deu els diners. Els 
Ajuntaments subsistim gràcies al Fons de Cooperació Local i a les Diputacions, les quals 
depenen de Madrid i amb aquesta moció el que s’està demanant és el deute de la 
Generalitat de Catalunya. 
Després de les intervencions, el Ple de la corporació per unanimitat acorda aprovar la 
moció descrita. 
 
20. PRECS I PREGUNTES. 
El Regidor Sr. German Ciscar. 
- Diu que troba fora de lloc que un treballador de l’Ajuntament d'Amposta tingui vehicle 
oficial, creu que no té sentit. Vol saber en quin acord consta que s’autoritza a un 
treballador a emportar-se el vehicle municipal al seu domicili. El Sr. Alcalde respon que no 
hi ha cap vehicle oficial a l’Ajuntament d'Amposta, ja que els únics vehicles que té 
l’ajuntament són els de la policia local i els de la brigada. 
El Sr. Ciscar li pregunta a l’Alcalde si no ho sap i el Sr. Alcalde diu que no té constància que 
hi hagi cap vehicle oficial. El Sr. Ciscar diu que els vehicles municipals els treballadors no 
se’ls poden emportar a casa i en canvi hi ha un treballador que sí que ho fa i a més en fa un 
ús particular i això és una discriminació per a la resta dels treballadors. Vol saber si el 
treballador està autoritzat a fer-ho. El Regidor de Serveis, Sr. Daniel Forcadell, respon que 
no es preocupi, ja que amb aquest vehicle es presten serveis extraordinaris i a més el tema 
del gasoils està totalment controlat i el vehicle no fa cap kilòmetre de més, a més 
s’implantarà un sistema GPS i el tema estarà totalment controlat, ja que abans hi havia 
molt de desgavell. 
El Sr. German diu que li sembla bé el control amb el sistema GPS però creu que no s’ha de 
fer servei el vehicle públic per a un ús privat. El Sr. Forcadell explica que en qualsevol 
moment durant la setmana si hi ha un problema s’utilitza el vehicle i no es fa per a un ús 
privat. 
El Sr. Ciscar continua dient el que sap que el vehicle s’utilitza per a temes privats i el Sr. 
Forcadell acaba dient que estudiaran el tema. 
La Regidora Isabel Ferré vol felicitar l’equip de govern pel Fòrum d’emancipació i per la 
pàgina de la transparència, la qual estava en un 12 % i ara està en un 90%. 
En segon lloc, pel que fa al tema de la llar d’infants, li preocupa el fet que properament es 
jubilarà la Directora i no consta de quina forma es procedirà a la seva substitució. Demana 
saber quines intencions hi ha sobre la direcció de les llars d’Infants. El Sr. Alcalde respon 
que la voluntat és no tenir direcció a les dues llars sinó dues coordinadores ja que pensen 
que la Direcció no és absolutament necessària. La Regidora d’ensenyament, Sra. Inés Martí 
diu que volen posar una encarregada a cada llar, ja s’ha explicat a les treballadores. Volen 
que aquesta persona estigui tota la jornada al centre i serà una de les treballadores que ja 
hi ha actualment. Es preveu fer una promoció interna a la qual es podran presentar la 
majoria de les treballadores. La Regidora Isabel Ferré diu que li preocupa molt aquest tema 
i que ella no faria mai dos direccions de les llars d’infants. Comenta que en dos mesos es 
jubila l’actual Directora, la qual farà la preinscripció de les llars d’infants però ja no farà les 
matrícules, i s’hauria de saber qui les farà. El Sr. Alcalde li diu a la Sra. Isabel que els pot 
ajudar en aquest tema. 
Seguidament la Regidora Isabel Ferré pregunta sobre els arbres de Tosses, els quals s’han 
tallat creu perquè ho van demanar els empresaris de Tosses com els van explicar. Volen 



saber la planificació que s’ha fet, si es tallaran, es podaran o es reposaran els arbes. El 
Regidor Sr. Forcadell diu que es van plantar arbres les arrels dels quals estaven malmetent 
els serveis bàsics i per això s’ha decidit, d’acord amb els empresaris, que als carrers que 
estant en pitjors condicions es treguin els arbres i a la resta se’ls ha fet una poda i s’han 
deixat els petits. Diu que no es plantaran més arbres i el que es farà és reposar les voreres 
poc a poc. 
La Sra. Isabel diu que no es dóna per satisfeta amb aquesta resposta, però la respecta 
perquè és la seva decisió. El Sr. Alcalde diu que no és només una qüestió estètica i que hi 
ha altres llocs del municipi on les arrels dels arbres estant afectant els serveis i s’haurà de 
plantejar. A ells no els agrada tallar arbres, però no tenien cap altra solució i se’n plantaran 
a altres llocs.  
El Sr. Alcalde intervé per agrair la felicitació del Grup de CiU pel tema de la transparència. 
 
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per acabada la 
sessió, essent les catorze hores i cinquanta-cinc minuts i de tot el que s’ha tractat es 
formula la present acta de la que, com a Secretari accidental, certifico. 
 

L’ALCALDE,                            EL SECRETARI ACTAL, 
 


