
 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA DUTA 
A TERME EL DIA 27 DE JUNY DE 2016. 

 

 

SENYORS ASSISTENTS 
Sr. Alcalde-President: Sr. 
Adam Tomàs i Roiget. 
Regidors membres: 

Sr. Miquel Subirats i Garriga 
Sra. Inés Martí i Herrero Sr. 

Ramon Bel i Serrat 
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 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 
Sra. Rosa Pertegaz i Lafont 
Sr. Germán Ciscar i Pastor 
Secretària accidental: Sra. 
Verònica Arasa Gallego. 

 

 

A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-set de juny 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-President, Adam Tomàs i Roiget, assistit de la 
sotasignat, Secretària 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 ordinària convocada per al dia de la data, amb el següent 
ordre del dia: 



 

 

 

 

 

1. Aprovació de les actes de la sessió ordinària celebrada el dia 30 de maig 
de 2016 i de la sessió extraordinària celebrada el dia 13 de juny de 
2016. 

2. Donar compte del Decrets d’Alcaldia número 798 a 880 del 2016. 
3. Donar compte de contractacions de personal. 
4.  Donar compte del Decret 850/2016, de 25 d’abril, de delegacions de 

funcions d’Alcaldia. 
5.   Aprovació provisional de la modificació puntual número 37 del POUM: 

“Modificació del capítol quart, regulació del sòl no urbanitzable. 
6.   Aprovació provisional de la modificació puntual número 41 del POUM: 

“Ajust de la zmt a l’àmbit de la Urbanització Eucaliptus dins del límit del 
sòl urbà”. 

7. Aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de les mesures 
alternatives a les sancions econòmiques. 

8.   Aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora dels espectacles públics i 
activitats recreatives extraordinàries en espais oberts al públic. 

9. Proposta de fixació de festes locals per a l’any 2017. 
10. Aprovació  inicial  expedient  número  15  modificació  pressupost  per 

suplements de crèdits i crèdits extraordinaris. 
11. Aprovació de l’expedient número VII de Reconeixement Extrajudicial de 

Crèdit. 
12. Aprovació de l’expedient número VIII de Reconeixement Extrajudicial de 

Crèdit 
13. Aprovació de l’expedient número IX de Reconeixement Extrajudicial de 

Crèdit 
14. Aprovació  de  la  relació  de  factures  número  260,  corresponents  a 

contractes menors tramitats sense seguir el procediment establert. 
15. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla municipal 
16. Resolució d’expedient sancionador en matèria de gossos perillosos. 
17. Moció del  Grup  municipal de  CiU  de  recolzament a  la  gestió de  la 

Càmara Arrossera del Montsià i de rebuig a la modificació de la Llei 
6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de 
crèdit de les cooperatives. 

18. Moció del Grup municipal del PSC – CP per instar al Ple a tramitar el 
servei de finestreta única. 

19. Moció del Grup municipal de PxC per arribar a acords amb ajuntaments i 
consells comarcals per la utilització de la piscina municipal 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 LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 
30 DE MAIG DE 2016 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 
13 DE JUNY DE 2016. 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a 
terme el dia 30 de maig de 2016. 
Després de fer-se constar que el Sr. Alcalde en exposar la proposta de destí 
del superàvit de l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM, es va referir a la 
compra de l’edifici i de poder oferir la planta primera a la Generalitat de 
Catalunya per ubicar les Delegacions, per unanimitat s’aprova l’esborrany 
de l’acta de la sessió extraordinària duta a terme el dia 13 de juny de 2016. 

 

 

2. DONAR COMPTE DEL DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 798 A 880 DEL 
2016. 
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia números 798 a 880 de l’any 2016, 
restant el Ple assabentat. 

 

 

3. DONAR COMPTE DE CONTRACTACIONS DE PERSONAL. Es 
dona compte de les contractacions següents: 

C.P.C. com a professora d’ESARDI en substitució de GE.B.G. de l’1 de 
juny al 15 de juliol de 2016. 
B.P.M. de l’1 al 30 de juny de 2016 com a conserge de l’escola Soriano 
Montagut, en substitució d’AM.G.R. 
M.B. com a peó de la brigada d’obres i serveis del 8 de juny al 20 de 
juliol de 2016. 
J.C.E. com a monitora del centre obert infantil períodes que es diran a 
continuació: del 13 al 26 de juny de 2016, de l’1 al 31 de juliol de 2016 i 
de l’1 al 30 de setembre de 2016. 
A.B.C. com a auxiliar administratiu del 15 de juny al 14 de desembre de 
2016. 

El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 

 

4. DONAR COMPTE DEL DECRET 850/2016, DE 25 D’ABRIL, DE DELEGACIONS DE 
FUNCIONS D’ALCALDIA. 
Tot seguit es dona compte del Decret de l’Alcaldia número 850/2016, de 25 
d’abril, que es transcriu a continuació: 



 

 

 

 

 

“Atesa la possibilitat legal de substituir a l’Alcalde, en la totalitat de les seves 
funcions i per ordre del seu nomenament, pels Tinents d’Alcalde en casos 
d’absència, malaltia o impediment, mitjançant delegacions expresses. 
D’acord amb el que disposen els articles 38.d), 44.1), 44.2 i 47.2) del Reial 
Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
RESOLC: 
PRIMER. Delegar a favor del Sr. Miquel Subirats i Garriga, primer Tinent 
d’Alcalde, la totalitat de les funcions que corresponen a aquesta Alcaldia de 
l’Ajuntament per motius d’absència, durant els dies 16, 17, 18 i 19 de juny 
de 2016. 
SEGON. Publicar la present delegació de funcions en el BOPT . 
TERCER. Donar compte al Ple, en la propera sessió que se celebri, del 
contingut de la present resolució de conformitat amb la normativa. 
QUART. Donar trasllat del present acord a l'interessat, Departament de 
personal i Departament d'informàtica per tal que ho informi a la resta de 
departaments municipals.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 

 

 

5. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 37 
DEL POUM: “MODIFICACIÓ DEL CAPÍTOL QUART, REGULACIÓ DEL SÒL NO 
URBANITZABLE. 
Vist  l’expedient  instruït  per  l’aprovació  de  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 pels serveis tècnics municipals. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 25 de 
gener de 2016, ha estat exposada al públic mitjançant anuncis publicats en 
el Butlletí oficial de la província de Tarragona número 23 del dia 4 de febrer 
de 2016 i Diari El Punt Avui del dia 30 de gener de 2016. 
Atenent que s’ha donat compliment a l’obligació que estableix l’article 10.2 
del Decret Llei 1/2007, de 26 d’octubre, de mesures urgents en matèria 
urbanística consistent en donar publicitat per mitjans telemàtics (pàgina 
web de l’Ajuntament) de la modificació puntual esmentada. 
Atenent que sobre la modificació puntual esmentada s'ha donat audiència 
als Ajuntament dels municipis el terme municipal dels quals confronta amb 
el  d'Amposta,  havent  informat  favorablement  l’aprovació  inicial 
l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja (registre d’entrada 2331 del dia 29 de 
febrer de 2016). 



 

 

 

 

 

Atenent que s’ha sol·licitat a l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de 
l’Ebre  la  declaració  de  no  subjecció  de  la  proposta  de  modificació  a 
avaluació ambiental, qui, en data 17 de febrer de 2016, ha emès informe pel 
qual es conclou que s’han de tenir en compte els aspectes que s’assenyalen 
en l’informe esmentat, concretament: 

La regulació de les tanques i de les construccions en sòl no urbanitzable 
així com els elements auxiliars han de complir amb les condicions que 
s’estableixen a les directrius de paisatge derivades de l’aprovació del 
Catàleg  del  paisatge de  les  Terres  de  l’Ebre  regulades a  l’article  2.3 
Moderació agrària i 2.6 Construccions aïllades del Pla territorial parcial 
de  les  Terres  de  l’Ebre  i,  en  conseqüència  s’ha  de  plasmar  en  la 
normativa urbanística les seves determinacions. 
A més del que s’esmenta en l’article 2.3 i 2.6 del Pla, aquest manté les 
precisions sobre el conjunt del Pla director de coordinació del Delta de 
l’Ebre, aprovat pel Govern de la Generalitat en data 5 de març de 1996. 
En conseqüència, i atès que el municipi d’Amposta forma part de l’àmbit 
de regulació del Pla director cal en la normativa del pla a modificar, 
incorporar les disposicions que se’n deriven de l’apartat III. Sòl no 
urbanitzable en funció de les categories de sòl establertes (PEIN, Parc 
Natural del Delta de l’Ebre, sòl no urbanitzable deltaic i sòl no 
urbanitzable ordinari). 

Atenent que s’ha sol·licitat informe a: 
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. 

Atenent que en data 5 d’abril de 2016 (registre d’entrada 6847 del dia 11 de 
maig   de   2016)   els   Serveis   Territorials  de   les   Terres   de   l’Ebre   del 
Departament d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació de la Generalitat 
de Catalunya emeten informe sobre la modificació puntual del PGOU, en el 
qual es conclou: 

Donat que els hivernacles són instal·lacions pròpies per desenvolupar 
conreus agrícoles, i que en aquesta modificació puntual s’estableix una 
superfície mínima de conreu per poder construir-los, caldria computar 
com a superfície de conreu la pròpia de l’hivernacle i sumar-la a la resta 
de la finca. 



 

 

 

 

 

Les granges són instal·lacions agràries ramaderes, no agrícoles, amb la 
qual cosa no té gaire sentit establir una superfície mínima de conreu per 
poder construir una granja. La superfície mínima només hauria d’anar 
lligada al compliment de distàncies mínimes a finques veïnes, a 
infraestructures (camins, etc.), a la necessària per les instal·lacions de la 
pròpia explotació ramadera (femers, sitges, basses de purins, etc) i a la 
superfície necessària per a la maniobrabilitat dels vehicles que hagin 
d’accedir. 
En quant a les basses de reg, la seva capacitat i dimensions només 
hauria  d’estar  limitada  per  les  pròpies  necessitats  de  l’explotació 
agrícola, i aquestes necessitats hauries de ser justificades mitjançant un 
projecte  signat  per  un  tècnic  competent  (enginyer  tècnic  agrícola  o 
enginyer agrònom). El seu aspecte hauria de ser el propi del seu destí, el 
reg de la finca, i no altre. 
En quant als magatzems agrícoles, les seves dimensions hauran d’anar 
justificades en base a les necessitats d ela pròpia explotació agrària, i es 
pot fer amb una relació dels usos que se li pretén donar i de la relació de 
maquinària agrícola i altres estris que s’hi ha de guardar (acreditant la 
seva propietat). Aquesta justificació hauria de formar part del projecte 
de construcció del magatzem. 
En qualsevol cas, s’hauran de respectar les incompatibilitat i les 
determinacions d ela normativa urbanística i sectorial aplicable. 

Atenent que durant el termini d'exposició pública no s'ha presentat cap 
al·legació. 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal en el qual s’indica que el 
document de proposta de modificació puntual per la seva aprovació 
provisional incorpora les consideracions i conclusions dels informes de la 
l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre i dels Serveis Territorials de 
les  Terres  de  l’Ebre  del  Departament  d’agricultura,  ramaderia,  pesca  i 
alimentació de la Generalitat de Catalunya. 
D’acord amb el que disposen els articles 85 i 96 del Text refós de la Llei 
d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els seus membres i, per tant, 
amb el quòrum de la majoria absoluta, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar provisionalment 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'arquitecta municipal. 
SEGON.  Donar  trasllat  de  la  proposta  de  modificació  provisionalment 



 

 

 

 

 

aprovada  a  la  Comissió  territorial  d’urbanisme  de  les  Terres  de  l’Ebre 
instant la seva definitiva aprovació. 

 

 

6. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 41 
DEL POUM: “AJUST DE LA ZMT A L’ÀMBIT DE LA URBANITZACIÓ EUCALIPTUS DINS 
DEL LÍMIT DEL SÒL URBÀ”. 
Vist  l’expedient  instruït  per  l’aprovació  de  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 pels Serveis tècnics municipals. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 25 de 
gener de 2016 aprovà inicialment la proposta de modificació puntual, la 
qual ha estat exposada al públic mitjançant anuncis publicats en el Butlletí 
oficial de la província de Tarragona ha estat exposada al públic mitjançant 
anuncis publicats en el Butlletí oficial de la província de Tarragona número 
23 del dia 4 de febrer de 2016 i Diari El Punt Avui del dia 30 de gener de 
2016. 
Atenent que s’ha donat compliment a l’obligació que estableix l’article 10.2 
del Decret Llei 1/2007, de 26 d’octubre, de mesures urgents en matèria 
urbanística consistent en donar publicitat per mitjans telemàtics (pàgina 
webb de l’Ajuntament) de la modificació puntual esmentada. 
Atenent que sobre la modificació puntual esmentada s'ha donat audiència 
als Ajuntament dels municipis el terme municipal dels quals confronta amb 
el d'Amposta., havent informat favorablement l’aprovació inicial els 
ajuntaments de Sant Jaume d’Enveja (registre d’entrada 2332 del dia 29 de 
febrer de 2016) i Sant Carles de la Ràpita registre d’entrada 8288 del dia 6 
de juny de 2016). 
Atenent que s’ha sol·licitat a l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de 
l’Ebre  la  declaració  de  no  subjecció  de  la  proposta  de  modificació  a 
avaluació ambiental, qui, en data 1 de febrer de 2016, ha emès informe pel 
qual s’indica que la modificació puntual no és cap dels supòsits d’avaluació 
ambiental estratègica d’acord amb la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació 
ambiental dels plans i programes. 
Atenent  que  s’ha  sol·licitat  informe  al  Servei  Provincial  de  Costes  a 
Tarragona  i a  la  Subdirecció  General  de  Costes  i  Acció  Territorial  del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
Atenent que en data 17 de març de 2016 (registre d’entrada 3834 del dia 23 
de març de 2016) la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar 



 

 

 

 

 

emet informe sobre la modificació puntual del PGOU, en el qual es conclou 
que es deuran tenir en compte les consideracions següents: 

En els plànols de la modificació puntual es corregeix el traçat de les 
línies de deslinde del domini públic marítim – terrestre i la seva servitud 
de   protecció   entre   els   vèrtexs   M-305   i   M-307,   corresponents  a 
l’expedient de deslinde DL-15-TA, aprovat per OM de 31 d’octubre de 
1989. 
No obstant l’anterior, ha d’assenyalar-se que en ambdós extrems del 
límit del sòl urbà amb el sòl no urbanitzable es dibuixen de forma 
incorrecta les línies de deslinde i de la seva servitud, estant desplaçats 
cap a l’interior, por la qual cosa es deuran corregir d’acord amb les 
dades que, prèvia petició, facilitarà el Servei Provincial de Costes a 
Tarragona. 

Atenent que en data 30 de maig de 2016 (registre d’entrada 8562 del dia 9 
de juny de 2016) la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme 
informa favorablement la modificació puntual inicialment aprovada. 
Atenent que durant el termini d'exposició pública no s'ha presentat cap 
al·legació. 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal en el qual s’indica que el 
document de proposta de modificació puntual per la seva aprovació 
provisional incorpora les consideracions de l’informe de la Direcció General 
de Sostenibilitat de la Costa i el Mar. 
D’acord amb el que disposen els articles 85 i 96 del Text refós de la Llei 
d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els seus membres i, per tant, 
amb el quòrum de la majoria absoluta, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar provisionalment 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'Arquitecta municipal. 
SEGON. Donar trasllat de la proposta de modificació provisionalment 
aprovada  a  la  Comissió  territorial  d’urbanisme  de  les  Terres  de  l’Ebre 
instant la seva definitiva aprovació. 
Intervencions dels membres: 
La Regidora Sra. Rosita Pertegaz, diu que vota a favor per ser un error que 
s’ha d’esmenar i vol saber com quedaran els IBIS de les finques afectades. 
El Sr. Alcalde diu que quedaran igual, ja que està tot construït i no hi haurà 
modificacions de l’IBI. La zona està mal grafiada i no es podran donar 
llicències noves perquè estava sobre la línia marítim terrestre. El Sr. Alcalde 



 

 

 

 

 

explica que  amb aquesta modificació no  es  donen més  drets  dels  que 
realment han de tenir, ja que el que s’està fent és plasmar la realitat. 

 

 

7.  APROVACIÓ DEFINITIVA DE  L’ORDENANÇA REGULADORA DE  LES 
MESURES ALTERNATIVES A LES SANCIONS ECONÒMIQUES. 
Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 
25 d’abril de 2016 va aprovar inicialment l’Ordenanza municipal reguladora 
de les mesures alternatives a les sancions econòmiques, el procediment per 
acordar-les i els criteris determinats de l’adopció. 
Atès que l’aprovació inicial de l’Ordenança esmentada ha estat exposada al 
públic per un termini de 30 dies, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí 
oficial de la província número 87 del dia 6 de maig de 2016 i Diari oficial de 
la Generalitat de Catalunya número 7112 del dia 3 de maig de 2016, sense 
que durant el termini abans esmentat s’hagi presentat cap al·legació o 
reclamació contra la mateixa. 
De conformitat amb el que disposen els articles 178 i següents del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i articles 60 i següents del Reglament d’obres, 
activitats  i  serveis  dels  ens  locals  de  Catalunya,  aprovat  per  Decret 
179/1995, de 13 de juny, el Ple de la Corporació, per majoria absoluta, 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 del membre del Grup 
de PxC i l’abstenció de la Regidora Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Aprovar definitivament l’Ordenança municipal reguladora de les 
mesures alternatives a les sancions econòmiques, el procediment per 
acordar-les i els criteris determinats de l’adopció. 
SEGON. Ordenar la publicació del text íntegre del Reglament aprovat en el 
Butlletí oficial de la Província i anunci en el Diari Oficial de la Generalitat fent 
referència a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de 
la seva entrada en vigor. 
Intervencions dels membres: 
La Regidora Sra. Rosita Pertegaz diu que s’abstindrà tal i com van fer en 
l’aprovació inicial. 
El Regidor Sr. German Ciscar comenta que donarà suport. Explica que fa 
tres anys que va presentar una moció en aquest sentit i ha tingut que 
esperar un canvi de govern per a que finalment s’aprovés. Diu que s’ha de 
donar alguna alternativa a les famílies amb pocs recursos i comenta que es 
pot aplicar la retroactivitat ja que és un benefici. 



 

 

 

 

 

El Sr. Alcalde diu que és una eina que anirà molt bé, tot i que són casos 
limitats es podrà donar una alternativa a aquelles persones que no puguin 
pagar. 

 

 

8. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS 
ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES EXTRAORDINÀRIES EN 
ESPAIS OBERTS AL PÚBLIC. 
Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 
25 d’abril de 2016 va aprovar inicialment l’Ordenanza municipal reguladora 
dels espectacles públics i activitats recreatives extraordinàries en espais 
oberts al públic. 
Atès que l’aprovació inicial de l’Ordenança esmentada ha estat exposada al 
públic per un termini de 30 dies, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí 
oficial de la província número 87 del dia 6 de maig de 2016 i Diari oficial de 
la Generalitat de Catalunya número 7112 del dia 3 de maig de 2016, sense 
que durant el termini abans esmentat s’hagi presentat cap al·legació o 
reclamació contra la mateixa. 
De conformitat amb el que disposen els articles 178 i següents del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i articles 60 i següents del Reglament d’obres, 
activitats  i  serveis  dels  ens  locals  de  Catalunya,  aprovat  per  Decret 
179/1995, de 13 de juny, el Ple de la Corporació, per majoria absoluta, amb 
el vot favorable dels 11 membres del Grup d’EA – AM i del membre del Grup 
de PxC i l’abstenció dels 6 membres del Grup de CiU, dels 2 membres del 
Grup del PSC – CP i de la Regidora Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Aprovar definitivament l’Ordenanza municipal reguladora dels 
espectacles públics i activitats recreatives extraordinàries en espais oberts 
al públic. 
SEGON. Ordenar la publicació del text íntegre del Reglament aprovat en el 
Butlletí oficial de la Província i anunci en el Diari Oficial de la Generalitat fent 
referència a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de 
la seva entrada en vigor. 

 

 

9. PROPOSTA DE FIXACIÓ DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2017. 
D’acord amb la proposta de la Comissió informativa municipal de comerç  I 
mercat municipal, reunida en sessió celebrada el dia 23 de juny de 2016, 
per la que s’informa favorablement la fixació dels dos dies de festes locals 
per al municipi d’Amposta per l’anualitat 2017, els dies 22 de maig i 7 de 



 

 

 

 

 

desembre. 
El Ple municipal, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar com a festes locals d’Amposta per a l’any 2017, els dies 22 
de maig i 7 de desembre. 
SEGON. Traslladar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Família de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

10. APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT NÚMERO 15 MODIFICACIÓ PRESSUPOST PER 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS I 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 o el pressupostat resulta insuficient: 
Crèdits extraordinaris 
05/2312/12000 Retribucions bàsiques A1 UBASP 4.826,21 € 
06/132/15100 Gratificacions policia local 40.000,00 € 
06/132/63400 Equipament vehicles policia local 3.000,00 € 
Total crèdits extraordinaris 47.826,21 € 
Suplements crèdit 
05/2312/12100 Complement destí A1 UBASP 2.151,41 € 
05/2312/12101 Complement específic A1 UBASP 5.264,88 € 
12/432/62200 Oficina turisme i centre de interpretació 11.000,00 € 
03/3423/62200 Tancament pistes futbol sala 39.000,00 € 
Total suplements crèdits 57.416,29 € 

Aquest expedient es finançarà amb la baixa de les següents aplicacions 
pressupostàries: 
Finançament 
05/2312/13100 Personal laboral temporal UBASP 12.242,50 € 
06/132/16000 Seguretat social policia local 40.000,00 € 
10/164/62200 Bloc nínxols cementiri municipal 53.000,00 € 

105.242,50 € 

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 i l’abstenció dels 6 membres del Grup de CiU, dels 2 membres del 
Grup del PSC – CP, del membre de grup de PxC i de la regidora Sra. Rosa 
Pertegaz, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l'expedient núm. 15 de modificació del pressupost de 2016 
amb les variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament es 
relacionen: 



Despeses oficina atenció cultura i festes 

Codi fra. Tercer Concepte Import Aplic. Ptaria 

 

 

 

 

 

 

Modificació crèdit número15:  crèdits extraordinaris i suplements crèdits 
Crèdit extraordinari                                                                                             47.826,21 
Cap.1: Despeses personal                                                                                  44.826,21 
Cap.6: Inversions Reals                                                                                         3.000,00 
Suplements crèdits                                                                                              57.416,29 
Cap.1: Despeses personal                                                                                    7.416,29 
Cap.6: Inversions reals                                                                                        50.000,00 
Finançament                                                                                                       105.242,50 
Cap1: despeses personal                                                                                    52.242,50 
Cap.6: Inversions reals                                                                                        53.000,00 

SEGON. Modificar l’annex de inversions del Pressupost Municipal per a 
l’exercici 2016, incloent aquests projectes nous. 
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. Francesc Miró, diu que el seu Grup s’abstindrà, comenta que 
ja s’han aprovat 15 modificacions de pressupost i creu que s’hauria de 
planificar millor.  Troba que hi ha coses positives però també n’hi ha de 
negatives. 
El Sr. Alcalde li respon que més o menys, s’han fet les mateixes que els anys 
anteriors. També comenta que té raó en que com menys modificacions es 
facin millor però explica que tot i que s’aprova un pressupost, sempre van 
sorgint necessitats i imprevistos. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré, diu que els anys anteriors no se’n van fer 
tantes. 

 

 

11. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO VII DE RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits relatiu a les 
següents factures: 

 

 

 

121576 ML.O.B. Canviar fluorescents 200,93 € 01/330/62200 
121674 Luxled Técnica, S.L Instal·lació kits LED 1.113,99 € 01/330/62200 
121675 Ubaldo rètols, SCCL Confecció rètol amb vinil exterior oficina 4.342,53 € 01/330/62200 
121676 Xtrem Rètols, S.L Confecció vinil a l'interior vidrieres oficina 1.304,40 € 01/330/62200 



Despeses oficina atenció cultura i festes 

Codi fra. Tercer Concepte Import Aplic. Ptaria 

 

 

 

 

 

 

121678 RA.M.P. Disseny i seguiment nova oficina 3.761,23 € 01/330/62200 
121684 Ubaldo rètols, SCCL Confecció banderola cub "Punt venda entrades" 629,20 € 01/330/62200 
121736 Suimplast materials, SLU Canviar aixetes 176,77 € 01/330/62200 
121754 M&C Systemebre, SL Adquisició router TP-Link 4P 21,66 € 01/330/62200 
121755 M&C Systemebre, SL Compra dos telèfons inalàmbrics Giocaser A120N 45,91 € 01/330/62200 
122433 Fercas, SL Material divers 46,14 € 01/330/62200 

TOTAL   11.642,76 €  

 

Codi Fra. Tercer Concepte Import Aplic. Ptaria 

 

120795 
 

Elca Audio, S.L 
Instal·lació equips, accessoris i petits 
material faristol 

 

922,87 € 
 

08/4911/62300 

 

120796 
Inoxidables Manufactures i Qualitat, 
SL 

 

Adquisició faristol acer inoxidable 
 

726,00 € 
 

08/4911/62300 

1.648,87 € 
 

 

Aquest expedient es tramita d’acord amb allò establert a l’article 60 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i la Base 20 d’Execució del Pressupost. 
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. 
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 21 de juny 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 de grup de PxC i de la Regidora Sra. Rosa 
Pertegaz, acorda: 
PRIMER. Aprovar les obligacions d’exercici corrent que obren a l’expedient i 
integrat per les següents factures: 

 

 

 

121576 ML.O.B. Canviar fluorescents 200,93 € 01/330/62200 
121674 Luxled Técnica, S.L Instal·lació kits LED 1.113,99 € 01/330/62200 
121675 Ubaldo rètols, SCCL Confecció rètol amb vinil exterior oficina 4.342,53 € 01/330/62200 
121676 Xtrem Rètols, S.L Confecció vinil a l'interior vidrieres oficina 1.304,40 € 01/330/62200 
121678 RA.M.P. Disseny i seguiment nova oficina 3.761,23 € 01/330/62200 
121684 Ubaldo rètols, SCCL Confecció banderola cub "Punt venda entrades" 629,20 € 01/330/62200 
121736 Suimplast materials, SLU Canviar aixetes 176,77 € 01/330/62200 
121754 M&C Systemebre, SL Adquisició router TP-Link 4P 21,66 € 01/330/62200 



 

 

 

 

 

121755 M&C Systemebre, SL Compra dos telèfons inalàmbrics Giocaser A120N 45,91 €  01/330/62200 
122433 Fercas, SL Material divers 46,14 €  01/330/62200 

TOTAL   11.642,76 € 

 

Codi Fra. Tercer Concepte Import Aplic. Ptaria 

 

120795 
 

Elca Audio, S.L 
Instal·lació equips, accessoris i petits 
material faristol 

 

922,87 € 
 

08/4911/62300 

 

120796 
Inoxidables Manufactures i Qualitat, 
SL 

 

Adquisició faristol acer inoxidable 
 

726,00 € 
 

08/4911/62300 

1.648,87 € 

SEGON. Supeditar l’aprovació del present expedient a l’aprovació definitiva 
de l’expedient número 13 de modificació del pressupost per suplements de 
crèdits i crèdits extraordinaris, aprovat en sessió plenària de 30 de maig de 
2016. 

 

 

12. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO VIII DE RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les 
següents obligacions d’exercicis anteriors, que es tramita d’acord amb allò 
establert als articles 26 i 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i la Base 
20 d’Execució del Pressupost. 

 

Relació factures acord ple 27-06-2016 de l'any 2015 
 

Org. 
 

Progr. 
 

Econ. 
 

Aplicació 
 

Tercer 
Codi 
Fact. 

 

Núm. Fact. 
 

Descripció 
Import 
Total 

 

 

01 3331 22609 

Activitats 
generals Arts 
Visuals X.G.N. 122042 1812.26/15 
 

 

G.C.B. 122181 01/2015 
 

 

C.G.W. 122182 002/2015 

Honoraris tasques disseny 
i recerca Stand "Lo Pati" 
Fires Amposta 15 668,35 € 
Treballs "Closed Galleries" 
exposició lo Pati romandrà 
tancat 1.200,00 € 
Treballs fotografia 
exposició lo Pati romandrà 
tancat 100,00 € 

1.968,35 € 
 

 

08 439 22602 

Promoció 
Public.activ. 
Cult. Esp. 

Sociedad gestora 
plataforma 
tecnológica, S.L 121390 T000135/2015 

Subscripció anual diaris 
Ara, Tarragona, el Pais i La 
Vanguardia 399,98 € 

 

 

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. 



 

 

 

 

 

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 juny 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 i del membre de grup de PxC i el vot en contra de la 
Regidora Sra. Rosa Pertegaz, acorda: 
PRIMER. Aprovar les obligacions d’exercicis anteriors, per import total de 
2.368,33 euros. 
SEGON. Respecte les tres factures relatives a activitats generals arts visuals, 
supeditar la seva aprovació a l’aprovació definitiva de l’expedient número 
13  de  modificació  del  pressupost  per  suplements  de  crèdits  i  crèdits 
extraordinaris. Intervencions 
dels membres 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz diu que ha votat en contra perquè hi ha un 
informe desfavorable d’Intervenció. També comenta que s’hauria de mirar 
el tema del Pati. 

 

 

13. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO IX DE RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per la 
factura amb codi 119422, de data 26/02/2016, de l’empresa Servidel, SLU., 
en concepte de treballs fora de projecte de l’obra de l’oficina de turisme, 
projecte instal·lacions escorxador: telemàtica i d’enllaç BT, per import de 
14.226,37, que es tramita d’acord amb allò establert als articles 26 i 60 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i la Base 20 d’execució del pressupost. 
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. 
Atenent  al  principi  doctrinal  de  “l’enriquiment  injust”,  per  tal  d’evitar 
conseqüències lesives per a les parts, i no obstant el informe d’Intervenció - 
Secretaria de 22 de juny 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 i del membre de grup de PxC i el vot en contra de la 
Regidora Sra. Rosa Pertegaz, acorda: 
PRIMER. Aprovar les obligacions inclosa a l’expedient, en favor de Servidel, 
SLU, per import de 14.226,37 euros. 
SEGON. Supeditar dit acord a la condició suspensiva d’aprovació definitiva 
de l’expedient número 15 de modificació del pressupost per suplements de 
crèdits i crèdits extraordinaris 
Intervencions dels membres 
La Regidora Sra. Rosita Pertegaz diu que ha votat en contra perquè hi ha un 
informe desfavorable d’Intervenció. 

 

 

14. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚMERO 260, 
CORRESPONENTS A CONTRACTES MENORS TRAMITATS SENSE SEGUIR EL 
PROCEDIMENT ESTABLERT. 
Vista la relació d’obligacions número 260, de data 27 de juny de 2016, que 
ascendeix a un import líquid de 5.387,09 €, la qual comença amb M.M.G., 
per import de 1.534,50 euros, i finalitza amb Grupo Electro Stocks, SLU, per 
import   de   1.653,05   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 20 de juny 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 de grup de PxC i de la Regidora Sra. Rosa 
Pertegaz, acorda: 



 

 

 

 

 

PRIMER.  Convalidació  administrativa  dels  expedients  que  originen  les 
factures incloses a la relació. 
SEGON. Aprovar les obligacions incloses en la relació que s’adjunta a 
l’expedient que ascendeix a un import líquid de 5.387,09 €, la qual comença 
amb M.M.G. per import de 1.534,50 euros, i finalitza amb Grupo Electro 
Stocks, SLU, per import de 1.653,05 euros. 

 

 

15. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA MUNICIPAL.  
Atès que s’ha procedit a acordar la tercera modificació de la relació de llocs 
de treball, segons acord de Ple de data 30 de maig de 2016; 
Atès que la modificació esmentada consisteix, bàsicament, en: 

Creació de llocs de treball: director/a de la Llar d’infants La Gruneta, grup 
B, adscrit a la Subàrea Llar d’Infants Municipals, amb  complement 
de destí 22 i complement específic de 7.050,80€ anuals, codi 
06.05.03.01.A; director/a de la Llar d’infants La Sequieta, grup B, adscrit a 
la Subàrea Llar d’Infants Municipals, amb complement de destí 
22 i complement específic de  7.050,80€ anuals, codi 
06.05.03.01.B; “responsable de  serveis socials”, adscrit  a  l’Àrea  de 
Serveis Socials, amb  codi 06.06.01, com  a  personal funcionari i 
mantenint  la  resta  de característiques associades al lloc de treball 
Modificacions de llocs de treball: fixar  pels  dos llocs  de treball 
d’habilitació  nacional   la  dedicació   especial  (disponibilitat i 
flexibilitat), amb el  conseqüent   increment  del complement 
específic 
Amortitzacions de llocs de treball: director/a Llar d’infants La Gruneta i 
La Sequieta, adscrit a la subàrea Llar d’Infants,  amb codi 06.05.03.0; 
“responsable de serveis socials”, adscrit a l’Àrea de Serveis Socials, amb 
codi 06.06.01, personal laboral. 

Atès,  així  mateix,  que  és  necessari  regularitzar  les  categories  d’agent  i 
caporal de la policia local, d’acord amb el que es disposa a l’article 65 de la 
Llei 3/2015, de 11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, 
a l’empara del qual aquestes categories es classifiquen a efectes 
administratius de caràcter econòmic en el grup C1 i que la diferència 
retributiva del sou base resultant de la classificació en el grup C1 es dedueix 
de les retribucions complementàries de la relació de llocs corresponent; 
Atès el que es preveu als articles 162 a 169 del   Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora 
d’Hisendes locals. 
Atès que s’han incorporat a l’expedient els informes preceptius; 



Plantilla laborals 2016  

Denominació places Grup Vacants 
Responsable Serveis Socials A1 1 
Director/a Llars d’infants municipals A1 - 
 

 

 

 

 

 

Per tot això, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 
membres del Grup d’EA – AM, l’abstenció dels 2 membres del Grup del PSC – 
CP i del membre de grup de PxC i el vot en contra dels 6 membres del Grup 
de CiU i de la Regidora Sra. Rosa Pertegaz, acorda: 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal en els 
següents termes: 

a)  Creació de places 
Plantilla funcionariat de carrera 2016 

 

Denominació places Escala Grup Vacants 
Responsable Serveis Socials Adm. especial A1 1 
Plantilla laborals 2016    

Denominació places Grup Vacants 
Director/a Llar d’infants La Gruneta B 1 
Director/a Llar d’infants La Sequieta B 1 

b)  Amortització de places 
 

 

 

 

 

 

 

c)  Modificació llocs de treball 
 

Denominació places Escala Grup 
Agents policia local Adm. especial C1 
Caporals policia local Adm. especial C1 
Secretaria general HN A1 Dedicació 

especial 
Interventora general HN A1 Dedicació 

especial 
SEGON. Exposar al públic el present acord, per un termini de 15 dies hàbils, 
comptats a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província  de  Tarragona  i  al  Tauler  d’anuncis  municipal,  a  efectes  de 
presentació d’al·legacions. 
TERCER. Supeditar l’aprovació de la plantilla a l’aprovació definitiva de 
l’expedient número 15 de modificació del pressupost per suplements de 
crèdits i crèdits extraordinaris, en tot allò referit al responsable de serveis 
socials. 
QUART. Considerar definitivament aprovat el present acord en el cas que 
no es presentin al·legacions. I una vegada aprovada definitivament es 
procedirà a la publicació de l’acord íntegre al Butlletí Oficial de la Província 



 

 

 

 

 

de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler 
d’Edictes Municipal. Així mateix, es trametrà una còpia del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i de 
l’Administració de l’Estat 
CINQUÈ. Contra l’aprovació definitiva o contra l’acord esdevingut definitiu 
es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós  administratiu  de  Tarragona  en  el  termini  de  dos  mesos  a 
comptar des del dia següent al de la seva publicació en el BOPT. 
Alternativament i deforma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des 
del dia següent al de la seva publicació. 
SISÈ.  Notificar  el  present  acord  a  la  representació  dels  treballadors  i 
treballadores així com a les persones interessades. 

 

 

16. RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR EN MATÈRIA DE GOSSOS 
PERILLOSOS. 
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia número 
318/2016 de data 1 de març de 2016, per la infracció de l’article 2.1 de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, consistent en portar el gos de raça perillosa deslligat i sense 
morrió a la via pública al carrer Mestre Casanoves, 34, segons denúncia 
efectuada pels agents de la Policia Local el dia 15 de febrer de 2016 a les 
18:30 hores, essent responsable de la mateixa J.A.LL. 
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  1 de març de 2016 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 2.1 
de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos. 
Atenent el que disposen: 
Article 2.1, 7.3,e) i 11.1 de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos. 
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. 
Article  49   de   la   Llei   7/2004   de   16   de   juliol   de   mesures  fiscals   i 
administratives 



 

 

 

 

 

Article 53 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d'aplicació als àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya. 
En base a l'anterior, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
Primer.  Considerar  que  per  part  de  J.A.LL.  s’han  comés  infraccions  de 
l’article 2.1 de la Llei   10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos. 
Segon. Determinar que la infracció comesa té caràcter greu. 
Tercer. Imposar a l’infractor 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, de 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. 

 

 

17. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU DE RECOLZAMENT A LA GESTIÓ DE LA 
CÀMARA ARROSSERA DEL MONTSIÀ I DE REBUIG A LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 
6/1998, DE 13 DE MAIG, DE REGULACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE LES SECCIONS DE 
CRÈDIT DE LES COOPERATIVES. 
A continuació es dona lectura a la moció que diu: 
“El dia 9 de juny de 2016, el Parlament de Catalunya ha de debatre la 
convalidació del decret llei de regulació del funcionament de les seccions de 
crèdit de les cooperatives, aprovat el mes de maig pel govern. El dia 8 de 
juny va haver una manifestació a les portes del Parlament en la que hi eren 
presents algunes cooperatives de les Terres de l’Ebre, Agrícola del Camp de 
Santa Bàrbara, Soldebre de Tortosa, la cooperativa de la Sènia, la de Batea i 
la Cambra Arrossera del Montsià, tot i que a les nostres comarques hi ha 
mes cooperatives que no comparteixen el decret, en total un 30% del 
cooperativisme Català. 
El motiu es el desacord en el contingut del esmentat decret que obliga a les 
cooperatives en seccions de crèdit a fer una aportació obligatòria del 3% del 
seu passiu, amb l’objectiu de crear un fons d’ajut a les cooperatives en 
secció de crèdit que en un moment determinat puguin tenir problemes de 
liquiditat econòmica que afecte negativament a la seva continuïtat, i per tan 
que tinguin conseqüències per als seus socis. Com ha estat el cas de les 
cooperatives de l’Aldea i Cambrils. 
Cal recordar que les cooperatives son entitats autònomes i que per tant 
dins del marc jurídic actual tenen plenes capacitats per a decidir el model 



 

 

 

 

 

de gestió que creguin convenient, per la qual cosa, els socis i els seus equips 
directius son responsables de la seva gestió. 
No obstant també les cooperatives han jugat un paper social important que 
ha permès durant molt de temps que el sector del camp, al mon rural 
(oblidat moltes vegades de les grans ciutats) pugues comercialitzar els seus 
productes en determinades garanties econòmiques i de qualitat, aposta 
molt important que esta permetent un creixement   del valor afegit dels 
productes  agraris,   i   que   en   el   nostre   cas   ha   estat   un   motiu   de 
reconeixement gastronòmic i turístic, que esta donant un bons beneficis a 
les nostres terres declarades Reserva de la Biosfera. 
Per tant, estem d’acord en que al model cooperatiu se li ha de donar tot el 
recolzament per a poder mantenir aquesta funció social i de promoció del 
territori, i que les seccions de crèdit han de continuar ajudant als pagesos 
per a poder superar moments difícils, que el camp te que afrontar massa 
vegades. Però considerem que la solució no es la que en aquets moments 
s’està plantejant per  part del Departament d’Agricultura, perquè aquest 
fons pot reduir capacitat econòmica a cooperatives com la del nostre 
municipi, la Cambra Arrossera del Montsià, que en la seva gestió econòmica i  
mes concretament en la seva secció de crèdit, compleix en escreix les 
garanties econòmiques, jurídiques i socials que es poden esperar d’una 
cooperativa de les mes importants de Catalunya i de l’Estat. 
Per tot el que s’exposa, el grup municipal de CIU proposen al Ple l’adopció 
dels següents acords: 
1.- Recolzament total a la gestió de la Cambra Arrossera del Montsià en la 
seva gestió global i mes concretament en la seva secció de crèdit, model a 
seguir per la seguretat que representa per als seus associats. 
2.- Demanar al Departament d’ Agricultura la modificació del decret, i que 
elimini aquesta aportació del 3% del seu passiu i que es negociï amb 
aquestes cooperatives una solució pactada. Tanmateix, que el Departament 
d’ Agricultura, apliqui una moratòria a l’aportació del 3% fins que s’arribi a 
un acord definitiu en la solució final aplicable a les seccions de crèdit. 
3.- Que el Departament d’Agricultura busqui altres alternatives per ajudar a 
les cooperatives en problemes econòmics per a que no tingui afectació als 
seus socis i per tan posen en perill les seves economies familiars. 
4.- Que en cas d’aprovar la moció, el seu contingut es comuniqui al 
Departament d’Agricultura Ramaderia Pesca i Alimentació, a la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya, a l’Associació de Seccions de Crèdit i a 
la Cambra Arrossera del Montsià. 
Intervencions dels membres 



 

 

 

 

 

La moció ha estat defensada en els seus termes pel Regidor Sr. Josep Tomàs 
Reverté i Vidal. 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz comenta al Sr. Alcalde que abans d’entrar en 
les mocions, tal com li va comunicar al Ple passat del dia 13 de juny, que 
havien acordat en Junta de Portaveus, de que com a Regidora no adscrita, 
no podia intervindré en nom de Demòcrates de Catalunya, vol manifestar-li 
el següent: 
1. Posar de manifest l’actitud poc democràtica, per part dels grups polítics 
del consistori que li van fer aquesta petició i a la que vostè també li va 
donar suport i que ni tants sols es va dignar a comunicar-me prèviament 
aquest acord, preferint fer-ho al ple passat en el moment   que jo estava 
defensant el meu posicionament. 
2. Respecto la decisió presa, però no la comparteixo pel que li he dit abans. 
Jo a partir d’ara, a les meves intervencions, em dirigiré com a Regidora no 
adscrita i voluntària de Demòcrates de Catalunya. 
El Sr. Alcalde vol deixar clar que aquesta decisió va ser seva i que no es va 
prendre a la Junta de Portaveus. 
La  Regidora, Sra.  Pertegaz, com  a  Regidora no  adscrita i  voluntària de 
Demòcrates de Catalunya li donaré suport i voldria fer una sèrie 
d’observacions. Diu que està d’acord en donar suport a un dels principals 
actius de la ciutat com és la Cambra Arrossera d’Amposta, com a motor de 
l’economia de la ciutat, però creu que el que es proposa aquí no te cap 
sentit, ja que tot això ha derivat tant des del govern com des de Demòcrates 
de Catalunya, en un projecte de Llei que s’ha entrat al Parlament per tal de 
fer l’exposició del mateix, en el qual tots els partits d’aquest Ajuntament 
hauríem   de   presentar  esmenes   en   l’objectiu   de   buscar   les   millors 
condicions per a la Cambra Arrossera d’Amposta i la resta de Cooperatives 
de les Terres de l’Ebre. 
El Regidor Sr. Francesc Miró, agraeix l’aclaració feta pel Sr. Alcalde. Comenta 
que estant d’acord amb el fons de la moció però no sap si estem dins del 
termini. Com diu la Sra. Pertegaz, crec que ens haurem d’adreçar al 
Parlament de Catalunya  per la qual cosa s’hauria d’esmenar i per tant 
demana que es modifiqui. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré explica que van entrar la moció el mateix dia 
que es debatia al Parlament de Catalunya. Van dir que estaven en contra de 
com es feia i volen traslladar per a que dintre del tràmit parlamentari no es 
faci el 3%. No tenen cap inconvenient en que es modifiqui el punt de donar 
trasllat al Parlament de Catalunya. 



 

 

 

 

 

El Sr. Alcalde diu que els punts 2, 3 i 4 no tenen cap sentit com tampoc el té 
el trasllat que s’ha de fer. Comenta que ha parlat amb el president de la 
Cambra Arrossera i amb el Govern de la Generalitat. Diu que hi ha un 
problema amb la Federació de Cooperatives per aprovar un decret sense 
portar-lo a  debat  amb  la  resta  de  cooperatives entre  les  quals  està  la 
Cambra Arrossera. Pel que fa al punt número 1, el Sr. Alcalde diu que no el 
pot aprovar, perquè l’Ajuntament d'Amposta no forma part de la Cambra 
Arrossera i que tot i que la gestió que es fa deu ser excel·lent, no podem 
tenir-ne cap certesa. Es pot donar tot el suport i recolzament a la Societat 
però no a la gestió que se’n fa de la mateixa. Valoren el sentit i el fons de la 
moció en positiu, però s’abstindran. 
El Regidor Sr. Francesc Miró, creia que es canviava el concepte global ja que 
no es pot saber com fan la gestió i per això també s’abstindran. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que es referma en el text de la moció i 
només modificaran on es trasllada la moció, afegint als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya. 
El Regidor Sr. Francesc Miró diu que també es podria enviar al Departament 
d’Agricultura, però ja s’ha fet el Decret. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el 
vot favorable dels 6 membres del Grup de CiU, del membre del Grup de PxC i 
de la Regidora Sra. Rosa Pertegaz i l’abstenció dels 11 membres del Grup 
d’EA – AM i dels 2 membres del Grup del PSC – CP, acorda aprovar la moció 
que ha estat transcrita. 

 

 

18. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC – CP PER INSTAR AL PLE A TRAMITAR 
EL SERVEI DE FINESTRETA ÚNICA. 
Tot seguit es dona compte d ela moció que diu: 
“El concepte de finestreta única es basa en un model integrat d’atenció 
ciutadana  en   l’àmbit  territorial  de   Catalunya,  amb  l’objectiu  que   la 
ciutadania pugui presentar sol·licituds i comunicacions que s’adrecin a 
qualsevol organisme de l’Administració General de l’Estat, de la Generalitat 
de Catalunya o altres entitats públiques des de les Oficines d’Atenció 
Ciutadana de les administracions més properes, com ara els ajuntaments. 
Si una persona necessita enviar documents a la Generalitat de Catalunya o 
a l’Administració de l’Estat, ho pot fer a través de qualsevol administració 
que s’hagi adherit al Conveni Marc entre l’Administració de l’Estat i 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la implantació de la 
Finestreta Única i que actuï com a punt de registre, garantint l’enviament a 



 

 

 

 

 

l’administració destinatària, la validesa de la data de registre i el justificant 
d’enviament de l’usuari. 
Entre altres avantatges que comporta la finestreta única és la compulsa de 
documents amb l’objecte de facilitar-los els tràmits que s’han de fer en 
altres administracions fora de la seva localitat. 
Per tot això que acabem d’exposar, és voluntat d’aquest grup municipal que 
aquesta Corporació ofereixi el servei de Finestreta Única. 
Proposta d’acord: 
ÚNIC.- Que l’Ajuntament d’Amposta s’adhereixi al Conveni marc entre 
l’administració de l’Estat i l’administració de la Generalitat de Catalunya per 
a la implantació de la finestreta única.” 
Intervencions dels membres 
Defensa la moció el Regidor Sr. Francesc Miró. 
La Regidora Sra. Rosa Pertegaz diu que votarà a favor. Diu que moltes de 
les gestions ja es poden fer i li sembla bé que la ciutadania pugui agilitzar 
tràmits amb l’administració de forma més senzilla i intentar evitar 
desplaçaments i facilitar les gestions als ciutadans. Tenint en compte que 
avui no hi ha punts de referència per certes gestions, aquesta pot ser una 
bona solució. 
El Sr. Alcalde diu que s’està treballant la part física. L’any passat ja es va 
debatre i això ho complementa, com el fet de poder fer la compulsa. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la mociód e la que 
s’ha donat compte. 

 

 

19. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER ARRIBAR A ACORDS AMB 
AJUNTAMENTS I CONSELLS COMARCALS PER LA UTILITZACIÓ DE LA PISCINA 
MUNICIPAL D’AMPOSTA. 
Seguidament es dona lectura a la moció que diu: 
“La piscina municipal ens genera un dèficit de 100.000 euros anuals i hem 
de baixar-lo. 
La conjuntura econòmica actual i a mig termini també, no permet a la major 
part  dels  municipis  veïns  construir  i  mantenir  piscines  cobertes, 
coneixedors d’aquest fet es tracta de convertir Amposta en punt de 
referència  per  aquestes  activitats  al   territori.  Municipis  com  l’Aldea, 
Deltebre, Sant Jaume ... no disposen d’aquestes instal·lacions per això els 
seus veïns venen a la nostra piscina. 
L’Ajuntament d’Amposta el que fa es oferir unes instal·lacions a un conjunt 
de municipis i ens que no poden donar aquest servei, ja sigui vi acords, 
convenis volem una entesa entre municipis i ens del territori perquè la 



 

 

 

 

 

piscina d’Amposta sigui a efectes pràctics la piscina intercomarcal referència 
del territori. 
Acords: 
1. Estudiar la possibilitat d’arribar a acords amb ajuntaments i altres ens per 
permetre’ls utilitzar la nostra piscina a canvi de diners per reduir el dèficit 
de 100.’000 euros anual que arrosseguem.” 
Intervencions dels membres 
El Regidor Sr. German Ciscar, com a Regidor de Som Amposta, defensa la 
moció en els seus termes, explicant els avantatges i desavantatges de la 
mateixa. 
El Sr. Alcade  replica al Sr. German que tot i que estiguin els mitjans de 
comunicació al Ple, ell no ha vist el gràfic que ha mostrat i li diu que s’ha 
d’adreçar al President del Ple i no als mitjans. 
El Sr. German diu que és la única opció que té per arribar als ciutadans, ja 
que el Sr. Alclade té altres opcions. 
El Sr. Alcalde també li diu que no es pot dirigir com a Regidor de Som 
Amposta i el Sr. German respon dient que ha estat un any acceptant les 
regles del joc però com hi ha una regidora que les ha trencat, ell també, 
replicant el Sr. Alcalde que el format que utilitza no és el correcte. El Sr. 
German acaba dient al Sr. Alcalde que si li permeten a la Sra. Pertegaz a ell 
també li han de permetre. 
La Regidora Sra. Rosita Pertegaz, com a regidora no adscrita i voluntària de 
Demòcrates de Catalunya, diu que votarà en contra pels motius següents: 
Una perquè aquest servei d’entrada ja és deficitari, com altres que dona 
l’Ajuntament. En aquest sentit s’està donant un servei social molt important i 
també el servei que es fa als centres educatius de la ciutat. La utilització 
que fa la ciutadania i que sens dubte també d’altres ciutadans de Terres de 
l’Ebre en aquestos moments es també alta. Potenciar per fer vindré més 
gent a la piscina amb la moció que es proposa, entenem que incrementaria 
la despesa i baixaria la qualitat del servei. Incrementar per incrementar 
nous usuaris, per recaptar més sense saber el nivell de saturació que port 
tenir, tampoc veiem que sigui encertat. Per la qual cosa li proposa,  que es 
demani una auditoria externa a nivell tècnic i amb profunditat, que inclogui: 
- Anàlisi de l’històric de progressió d’aquest servei. 
- Anàlisi de la instal·lació envers número d’usuaris. 
- Estudi  energètic  –  eficiència  energètica  i  alternatives  de  noves 

energies. 
- Estudi acurat del manteniment. 



 

 

 

 

 

- Estudi de les necessitats reals de la plantilla de personal i d’altres que 
puguin interessar. 

Entenem que amb aquesta proposta d’una auditoria prèvia ha de derivar en 
un pla de viabilitat eficient i que en definitiva pot ajudar a l’optimització d’un 
servei mes eficient i tingué una qualitat que es mereixen els seus usuaris. 
El Sr. German diu que amb el Govern de CIU ja es va fer aquest informe que 
diu i que per cert és molt bon informe i aprofita per felicitar al redactor. 
Comenta que és un informe que està a disposició de tothom 
El Regidor Sr. Francesc Paz diu que li sembla positiu que s’intentin elaborar 
aquest tipus de convenis com ja es va fer amb l’Ajuntament de Deltebre. 
Comenta que les pèrdues que hi ha són per culpa de la crisi econòmica i 
que  actualment  hi  ha  molt  d’usuari  social  i  també  molt  d’ús  de  les 
instal·lacions per  part  de  les  escoles.  Diu  que  també  li  sembla  positiu 
arribar a acords, ja que si es pot aconseguir més gent millor, però diu que a 
la comarca del Montsià hi ha quatre piscines cobertes i a la comarca del 
Baix Ebre n’hi ha tres i per tant considera que ja hi ha molta oferta. 
El Regidor Sr. German diu que li sembla molt bé l’acord amb que es va 
arribar amb l’Ajuntament de Deltebre per a l’ús de la piscina. 
El Regidor Marc Fornós, explica que la piscina actualment té un dèficit de 
180.000 € el qual és molt important. Comenta que totes les piscines tenen 
dèficit perquè es fa un servei socials, es cedeix a les escoles, entitats, etc. i 
que tot i això, des de la Regidoria d’esports s’intenta controlar. Creu que la 
proposta que es fa és bona i que s’aprovarà. Es farà un estudi i es miraran 
les consideracions legals sobre mancomunar per saber quin procediment 
s’ha de seguir. Diu que l’informe que es va redactar l’any 2005 ja s’ha mirat i 
s’està intentant reduir el dèficit. S’ha fet una bonificació del 50% per les 
estades d’estiu i a les cases de turisme rural. També comenta que hi ha 
algunes franges horàries molt saturades. Estant pensant fer un estudi per 
poder cobrir la piscina exterior per a que es pugui utilitzar a l’hivern i que 
tot això es debatrà en comissió d’esports. 
El Sr. German diu que pel que fa a mancomunar, vol dir arribar a acords i 
que es treballi el dèficit. 
El Sr. Francesc Paz vol deixar clar que li sembla bé sempre que els altres 
usuaris que no siguin d’Amposta, paguin el mateix que els d’aquí. 
El Sr. German Ciscar diu que no hi ha cap motiu per no estudiar la forma 
per reduir el dèficit tot i que sigui un servei públic. 
El  Regidor  Sr.  Marc  Fornós  està  d’acord  amb  el  que  ha  exposat  el  Sr. 
Francesc Paz i li comenta a la Sra. Rosita Pertegaz que estant treballant en 
l’estudi de l’eficiència energètica. 



 

 

 

 

 

20. PRECS I PREGUNTES. 
Regidor Sr. German Ciscar: 
Comenta que hi ha una veïna que té un taller mecànic a la que li han 
reclamant que pagui el gual i diu que hi ha altres tallers que no el paguen. 
Explica que ja ho va parlar amb el Regidor de Governació i la Policia per a 
que o pagui tothom o no pagui ningú. També diu que alguns comerços li 
han plantejat el tema de la zona de càrrega i descàrrega, perquè hi ha 
tractes de favor i creu que si n’hi ha han de ser per tothom. El Sr. Alcalde diu 
que tothom és igual i si hi ha casos amb tractes de favor es solucionaran. 
Faran  fer  un  informe  a  l’Oficina  de  Gestió  Tributària  per  a  que  pagui 
tothom. El Regidor de Governació, Sr. Miquel Subirats diu que no té 
constància de que hi hagi algun taller que no pagui. Diu que  és obligat que 
els tallers tinguin gual, ja que així ho diu la llei i s’han de pagar. De totes 
formes es mirarà per regularitzar la situació. 
Regidor Sr. Francesc Miró: 
1. Sobre l’escultura que hi ha a la Plaça Ramon Berenguer IV, un riu de 
música, hi ha molts vidres solts i trencats i l’altre dia una senyora va caure i 
es va fer mal. Creu que les planxes de ferro no són la solució. 
2. Sobre l’agranadora que comença a treballar a les 7 del matí, fa molt soroll i 
molesta als veïns, sobretot a l’estiu. 
El Sr. Alcalde, sobre el primer punt diu que ja sap que l’escultura està molt 
malament. Explica que han fet reunions amb  l’artista, S.D. i li van proposar 
una alternativa ja que el tema del vidre no funcionarà perquè es tornarà a 
trencar i la proposta que se li ha fet és fer la partitura repujada amb acer 
inoxidable. L’Ajuntament d'Amposta compraria el material i els alumnes del 
mòdul formatiu farien els treballs com han fet amb la recuperació d’un 
vehicle de  la  policia local per  a  l’Associació de  les  Engrescades. El  que 
deixarà de funcionar és la llum de l’escultura però quedarà l’important que 
és l’essència de la mateixa. 
D’altra banda pel que fa a la netejadora de carrers, el Sr. Alcalde diu que el 
que es pot fer és proposar a l’empresa concessionària que quan hagi de 
canviar les màquines que siguin més silencioses. L’Ajuntament d'Amposta 
ha de posar les mesures necessàries per tenir el poble net perquè és un 
interès col·lectiu. El Regidor Daniel Forcadell diu que s’han de buscar 
equilibris, que es  pot mirar quin carrer és  el  que té tantes molèsties i 
canviar la ruta, però hem de tenir clar que el més important i el que 
preocupa més a la gent és tenir els carrers nets. 
El Regidor Sr. Francesc Miró diu que el que demanen és que es faci alguna 
cosa durant la temporada d’estiu i comenta que no pot dir un únic carrer ja 



 

 

 

 

 

que  en  són  varis.  Insisteix  en  que  la  màquina  fa  molt  soroll  i  també 
comenta que moltes vegades va en contra direcció. 
Regidora Isabel Ferré: 
També vol fel el prec de que es prengui alguna mesura al ‘escultura Riu de 
música, ja que els vidres estant molt deteriorats i s’han d’arreglar. 
D’altra banda diu que els passos de vianants fa molt temps que no es 
repinten per tota la ciutat i vol saber si és per algun motiu en especial. 
El Sr. Alcalde diu que en general falta repintar tota la senyalització de la 
ciutat. 
El Regidor Daniel Forcadell diu a la Sra. Isabel Ferré que té raó, que s’han de 
posar ja a pintar i que el retard ha estat per haver canviat de pintura. 
Assegura que es farà ben aviat. 
El  Sr.  Alcalde  diu  que  si  no  s’ha  fet  abans  ha  estat  per  un  cúmul  de 
situacions com els peons del Pla d’Ocupació que havien de començar i 
encara no han començat. 
La Regidora Isabel Ferré vol saber què ha passat amb el Pla d’Ocupació 
El Sr. Alcalde diu que el tema dels plans d’ocupació ho portaven al seu 
programa electoral. Comenta que es van enviar dos sol·licituds, una per al 
Pla d’ocupació social i l’altra com a ajudes a la contractació, però per poder 
acabar de fer la contractació ens falta un informe del Departament de 
Governació, ja que avui mateix es volia aprovar la contractació dels peons 
per la Junta de Govern Local i no s’ha pogut fer perquè feia falta aquest 
informe. Suposa que arribarà per a la setmana que ve. 
La  Regidora  Isabel  Ferré  demana  que  abans  d’aprovar  les  bases  els 
informin. 
El Sr. Alcalde diu que s’informarà per Comissió Informativa per a que es 
pugui estudiar i comenta que les bases seran pràcticament iguals que les 
que va aprovar l’Ajuntament de Vila Seca. Diu que li hagués agradat poder 
començar al juny però finalment no podrà ser fins al juliol. 
La Regidora Isabel Ferré, També es pregunta sobre la figura del Defensor de 
la Ciutadania. El Sr. Alcalde diu que té raó i que s’hauran d’asseure per 
parlar-ne. 
Seguidament la Regidora Isabel Ferré vol fer que es faci extensiva una 
felicitació de tot el Plenari a la Lira Ampostina pels seus 100 anys i sobretot 
per oferir el proper curs els estudis superiors de música. 
També  vol  demanar  que  es  facin  les  gestions  oportunes  amb  el  Club 
Natació Amposta, per a que es pugui fer un homenatge al seu fundador 
M.A., el qual fa uns dies que ens va deixar, i que se li pugui posar el seu 
nom a la Travessia que es fa pel riu. 



 

 

 

 

 

 

 

URGÈNCIES. 
S’aprova  per  la  unanimitat  dels  membres  del  Ple  de  la  Corporació  la 
urgència de les qüestions no incloses en l’ordre del dia, que tot seguit es 
passen a debatre, adoptant-se els següents acords: 

 

 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER MANTENIR LES ACTUALS 
DELEGACIONS DE QUE DISPOSA LA NOSTRA CIUTAT. 
Finalment es dona lectura a la moció que diu: 
“A l’any 2001 el Govern de la Generalitat, va crear la Delegació del Govern a 
les Terres de l’Ebre, descentralitzant els nostre territori de la Delegació de 
Tarragona. Això va suposar per al nostre territori certa capacitat de decisió, 
reclamada sovint per les nostres peculiaritats, per la nostra forma de fer, 
però sobretot com a reconeixement a una gent massa vegades oblidada, i 
que reivindicava com a mínim, ser escoltada. 
En aquells moments es va procurar fer una distribució dels diferent 
departaments, que tingues en conte un cert equilibri territorial, per no 
tornar a caure en la temptació de la centralització tantes vegades criticada 
de Barcelona. 
Això va comportar que a Amposta es quedessin dues delegacions, Benestar i  
Família i la de Medi Ambient. Delegacions que durant aquets darrers 15 
anys s’han mantingut pels diferent governs encapçalats per tots els partits 
polítics que han tingut responsabilitats de Govern, i que tots han tingut una 
premissa molt clara, que no es toquen les seus de les delegacions 
acceptades en els seu moment, que comporten el manteniment d’aquest 
equilibri territorial. 
Es podrà estar d’acord o no si aquest equilibri es el mes correcte, però que 
com a mínim s’ha de mantenir, ho tenim molt clar la gent de Convergència 
Democràtica de Catalunya. 
Es cert que en la nova organització del Govern els darrers anys el 
Departament de Medi Ambient ha deixat d’existir i les competències han 
quedat distribuïdes entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia Pesca i 
Alimentació, i el Departament de Territori i Sostenibilitat. No obstant això, la 
ciutat d’Amposta continua donant el mateixos serveis als ciutadans de les 
Terres de l’Ebre que donava la Delegació del departament de Medi Ambient. 
D’un temps ençà, pareix que hi ha certes pressions al Departament 
d’Agricultura, per a que alguns serveis com el de Forests, siguin traslladats 
als Serveis Territorials d’Agricultura a Tortosa, trencant així aquest fràgil 
equilibri territorial esmentat anteriorment. 



 

 

 

 

 

Per tot l’anteriorment exposat, el grup municipal de CIU proposen al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
1. Que es mantinguin tots els serveis del Govern de la Generalitat a la Ciutat 
d’Amposta. 
2. Que d’una vegada per totes, es deixi clar al Departament d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, al Departament de Territori i Sostenibilitat i al 
Departament de Treball, Afers Socials i Família que aquest consistori no 
acceptarà cap nova organització territorial que comporti una retallada dels 
serveis que es donen a les Terres de l’Ebre i a la ciutat d’Amposta. Inclòs el 
servei de Forests del Departament d’Agricultura. 
3. Comunicar la decisió a la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, a la Consellera de Benestar i Família i al Conseller de Territori i 
Sostenibilitat, així com a la Directora General de Forests, i als Directors dels 
Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre, corresponents als tres 
Departaments, a la presidenta del Consell Comarcal del Montsià, al Delegat 
del Govern a les Terres de l’Ebre i al President de la Generalitat.” 
Intervencions dels membres 
Defensa la moció la Regidora Sra. Isabel Ferré en els seus termes. 
El Regidor Sr. Francesc Miró, diu que al mes de novembre ja van manifestar 
el seu neguit sobre aquest tema i per això votaran a favor. 
El Sr. Alcalde diu que no hi ha cap voluntat en que es traslladi la Delegació 
de  Benestar  Social  a  Tortosa,  tot  i  això  comenta  que  la  part  de  Medi 
Ambient ha sofert variacions de departament. Explica que ja van manifestar 
a la consellera de Medi Ambient que no acceptaríem que es canviés la 
ubicació de les seus, que es van enviar uns escrits molts similars a la moció 
on els dèiem que si el motiu del trasllat era econòmic, els posàvem a la seva 
disposició 500 m2 per poder ubicar el Departament de Territori i 
Sostenibilitat així com també les oficines del DARP que actualment estant al 
carrer Corsini, per a que ho tinguin tot concretat. Per tot això el Sr. Alcalde 
diu que donaran suport a la moció. 
Després de les intervencions ressenyades, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, acorda prestar la seva aprovació a la moció que ha estat 
transcrita. 

 

 

I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dona per 
acabada la sessió, essent les vint hores i vint-i-set i de tot el que s’ha tractat 
es formula la present acta de la que, com a Secretària acctal., certifico. 

 

 

L’ALCALDE, LA SECRETÀRIA ACCTAL. 


