
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA DUTA 
A TERME EL DIA 25 DE JULIOL 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 general: 
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri. 

 
A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-cinc de juliol 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 general 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 l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 27 de juny de 
2016. 

2. Donar compte del Decrets d’Alcaldia número 881 a 1047 del 2016. 
3. Donar compte de contractacions de personal. 
4. Donar compte del Decret 1047/2016, de 21 de juliol, de delegacions de 

funcions d’Alcaldia. 
5. Aprovar la creació i composició de la Comissió de Seguiment i Control 

del Servei del Contracte de Gestió del Servei Municipal d’Abastament 
d’Aigua  

6. Ratificació dels acords del Consell Plenari de 7 de juliol de 2016 del 
Consorci d’Inversions Públiques relatius a la seva Dissolució 

7. Aprovació del Pla Local de Joventut Amposta 2016 – 2019 
8. Aprovació del programa de Festes Majors del Poble Nou del Delta 2016 
9. Ratificació de la Modificació dels Estatuts del Consorci per al 

Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 
10. Aprovació inicial de la modificació puntual número 42 del POUM de 

“Qualificació de l’àmbit del PMU-2. Cambra Arrossera, amb clau 15d1. 
Indústria amb volumetria específica. Cambra Arrossera “ 

11. Aprovar definitivament la Desafectació del bé immoble de propietat 
municipal ubicat al polígon 29 parcel·la 113, de la Partida Tosses 
d’Amposta 

12. Aprovació definitiva del Reglament General de Funcionament de l’ús de 
l’immoble destinat a bucs d’assaig 

13. Aprovació definitiva del Reglament de Prestacions d’Urgència Social 
14. Aprovació provisional de l’expedient número 17 de Modificació del 

Pressupost 2016 per suplements de crèdit i crèdits extraordinaris 
15. Aprovar la relació número 309 de contractes menors tramitats sense 

seguir el procediment establert 
16. Moció de la regidora no adscrita, la Sra. Rosita Pertegaz Lafont per tal 

de que l’Ajuntament d’Amposta adopti les mesures necessàries per 
prohibir el bany en tot el tram del canal del reg del terme municipal 
d’Amposta 

17. Moció del grup municipal del PSC-CP per instar al Ple a tramitar noves 
parades del bus urbà 

18. Moció del grup municipal del PSC-CP per instar al Ple a tramitar la 
millora del cementiri municipal 

19. Moció del grup municipal de PXC per Demanar tota la informació sobre 
GURSAM per les irregularitats i falta de transparència i les immenses 
deutes que ens ha deixat als ciutadans d’Amposta i fer públics els 



resultats 
20. Moció del grup municipal de PXC per estudiar crear una nova figura 

impositiva que gravi la xarxa fixa que necessita estendre l’operadora 
per prestar el seu servei 

21. Moció del grup municipal d’EA-AM per l’Alliberament immediat dels 
Peatges de l’Autopista AP-7 entre Peñíscola i l’Hospitalet de l’Infant 

22. Moció del grup municipal de CIU per Evitar les Molèsties Ocasionades 
pels Tractaments amb Herbicides 

23. Precs i preguntes. 
 
Obert l’acte per la Presidència va conèixer el Ple de la Corporació dels 
assumptes inclosos a l'ordre del dia abans esmentats, adoptant-se els 
següents acords: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 27 
DE JUNY DE 2016. 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària duta a 
terme el dia 27 de juny de 2016. 
 
2. DONAR COMPTE DEL DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 881 A 1047 DEL 
2016. 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia números 881 a 1047 de l’any 2016, 
restant el Ple assabentat. 
 
3. DONAR COMPTE DE CONTRACTACIONS DE PERSONAL. 
Es dóna compte de les contractacions següents: 
• I.F.B. com a Responsable d'esports i del Centre de tecnificació esportiva 

de les Terres de l'Ebre del 21 de juny al 20 de desembre de 2016. 
• AI.S.S. i C.S.A. com a monitores de menjador per als infants derivats de 

Serveis socials del 27 de juny al 9 de setembre de 2016. 
• EM.T.N. com a Directora de les Estades d’estiu 2016 del 21 al 26 de juny 

de 2016, dos hores setmanals i del 27 de juny a l’11 d’agost de 2016, 
jornada laboral completa. 

• À.M.P. i J.S.O. com a auxiliars administratius de les Estades d’estiu, del 
27 de Juny a l’11 d’Agost de 2016. 

• N.H.G., N.S.L., G.V.P. i A.R.F. com a monitors de les Estades d’Estiu  del 
27 de Juny al 10 d’Agost de 2016. 

• S.M.R., S.M.M., T.R.N., M.F.C., R.A.R., R.F.B., S.T.G., L.P.F., MT.S.B., M.F.G., 
M.V.F., L.S.F., J.R.F., J.T.M., L.E.F., A.V.R., E.M.V., A.G.D., B.S.T., C.C.F., 



C.Z.M., A.M.F., A.H.G., A.Q.H. i A.A.J. com a monitors de les Estades 
d’Estiu  del 27 de Juny al 10 d’Agost de 2016. 

• V.R.P., com a netejadora de la llar d’infants la Gruneta, de l’1 al 31 de 
juliol de 2016. 

• M.C.F. com a netejadora de les escoles públiques del 28 de juny al 2 de 
setembre de 2016. 

• F.G.G. com a peó de la brigada d’obres i serveis del 28 de juny al 27 
d’agost de 2016. 

• S.N.F. com a enginyera d’obres públiques del 28 de juny al 27 de 
setembre de 2016. 

• EI.F.C. com a auxiliar administrativa del 5 de juliol al 4 d’octubre de 
2016. 

• E.F.SS.com a becari, per tal que realitzi un total de 104, a 3,5 € l’hora, 
amb càrrec a la partida d’ensenyament, per un total de 364,00 €. 

• L.A.E. com a conserge de l’escola Consol Ferré, des del 5 de setembre de 
2016 al 31 de juliol de 2017. 

• Adscripció de MJ.R.H. del 12 de juliol de 2016 fins al 27 d’octubre de 
2016, per Col·laboració Social com a conserge. 

• MN.R.M. com a educadora del Centre Obert Infantil, del 18 d’agost de 
2016 al 18 d’agost del 2017. 

• KJ.L.O. com a educadora social de la UEC de l’1 de setembre de 2016 al 
30 de juny del 2017. 

El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
4. DONAR COMPTE DEL DECRET 1047/2016, DE 21 DE JULIOL, DE 
DELEGACIONS DE FUNCIONS D’ALCALDIA. 
Tot seguit es dóna compte del Decret de l’Alcaldia número 1047/2016, de 25 
d’abril, que es transcriu a continuació: 
“El Ple de l’Ajuntament d’Amposta, en sessió duta a terme el 16 de juliol de 
2004, aprovà l’expedient de contractació i el Plec de condicions 
econòmiques administratives i tècniques, reguladores del concurs per a 
l’adjudicació de la contractació de la gestió del Servi Públic d’Abastament 
d’Aigua Potable al municipi d’Amposta mitjançant la modalitat de concessió. 
El Ple de l’Ajuntament en sessió del 25 d’octubre de 2004, va adjudicà la 
gestió del servei d’abastament d’aigua potable al municipi d’Amposta 
mitjançant la modalitat de concessió a la mercantil “ Sorea Sociedad 
Regional de Abastecimiento de Aguas, SA “, sent les condicions de la 
prestació del servei les establertes al Plec de condicions econòmiques, 
administratives i tècniques reguladores del concurs, i les establertes a 



l’oferta efectuada per l’adjudicatària del servei, determinant que la gestió 
del servei objecte de la concessió s’iniciaria a partir de l’1 de gener de 2005. 
En data 26 de novembre de 2004 es va signar el contracte administratiu de 
formalització del contracte licitat per l’Ajuntament d’Amposta amb SOREA, 
SA. 
A la clàusula 78 del Plec de condicions econòmiques, administratives i 
tècniques que regien l’adjudicació mitjançant concurs per procediment 
obert, del contracte de gestió del servei municipal d’abastament d’aigua 
sota la modalitat de concessió, es disposa:  
“ Clàusula 78. Comissió de Seguiment.  
Un cop adjudicat el concurs, es crearà una Comissió de Seguiment i Control 
del Servei, presidida pel Sr. Alcalde o Regidor en el qual delegui, i formada 
pel Regidor-delegat del servei a més dels membres de la Corporació que es 
considerin oportuns i els tècnics municipals  que en cada moment designi la 
Presidència, així com els representants del concessionari. Aquesta Comissió 
redactarà el seu propi Reglament. 
La Comissió, a més a més de fiscalitzar directament la gestió del 
concessionari, considerarà tots els problemes que es presentin o puguin 
presentar-se relacionats amb el servei i coordinarà les relacions del 
concessionari i l’Ajuntament. 
Proposarà també a la Corporació les accions que considerin convenients 
per al correcte desenvolupament del servei, i la programació de futures 
ampliacions. 
En les deliberacions de la Comissió, els tècnics del concessionari tindran veu 
però no vot “. 
Atès que a data d’avui no s’ha creat aquesta Comissió de Seguiment i 
Control del Servei que preveia el Plecs de Clàusules econòmiques, 
administratives i tècniques i, que es considera necessari per al correcte 
funcionament de la prestació del servei d’aigua potable als ciutadans 
d’Amposta. 
Donada la celebració de les eleccions municipals el dia 24 de maig de 2015, 
i havent-se procedit el dia 13 de juny de 2015 a la constitució de la Nova 
Corporació Municipal i, tenint en compte que segons el redactat de la 
clàusula 78 d’aquest contracte preveu la creació d’una Comissió de 
Seguiment i Control del Servei, la qual serà presidida pel Sr. Alcalde o 
Regidor en el qual delegui. 
En virtut de les atribucions que em confereixen els articles 21.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim Local, i l’article 
46.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 



Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions 
Locals, 
RESOLC: 
RIMER. Delegar de forma específica a favor del Sr. Tomàs Bertomeu i Balart 
la presidència de la Comissió de Seguiment i Control del Servei del 
Contracte de Gestió del Servei Municipal d’Abastament d’aigua sota la 
modalitat de concessió. 
SEGON. Disposar l’aplicabilitat del règim de delegació de competències 
establert en el Reglament Orgànic Municipal. Així mateix, les delegacions 
atorgades pel present Decret podran ser revocades en qualsevol moment, 
sense cap altre requisit que l’emissió d’un Decret d’Alcaldia, que es 
comunicarà al Regidor i el Ple de la Corporació en la primera sessió en que 
sigui possible. 
TERCER. El Sr. Regidor delegat haurà de mantenir a aquesta Alcaldia 
constantment informada de la gestió de la respectiva delegació i, 
especialment d’aquells assumptes i decisions que, per qualsevol motiu, 
puguin tenir rellevància. 
QUART. Notificar personalment la present resolució al designat, que es 
considerarà acceptada tàcitament si em el termini de tres dies hàbils 
comptats des de la notificació al regidor delegat no fa cap manifestació 
expressa davant d’aquesta Alcaldia de que no accepta la delegació 
CINQUÈ. Remetre la Resolució de nomenament al BOPT per la seva 
publicació en el mateix, igualment publicar la Resolució al tauló d’anuncis 
de l’Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de 
la signatura de la resolució per l’Alcalde. 
SISÈ. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta Resolució a la primera 
sessió que se celebri.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
5. APROVAR LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT I 
CONTROL DEL SERVEI DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL 
D’ABASTAMENT D’AIGUA. 
El Ple de l’Ajuntament d’Amposta, en sessió duta a terme el 16 de juliol de 
2004, aprovà l’expedient de contractació i el Plec de condicions 
econòmiques administratives i tècniques, reguladores del concurs per a 
l’adjudicació de la contractació de la gestió del Servi Públic d’Abastament 
d’Aigua Potable al municipi d’Amposta mitjançant la modalitat de concessió. 
El Ple de l’Ajuntament en sessió del 25 d’octubre de 2004, va adjudicà la 
gestió del servei d’abastament d’aigua potable al municipi d’Amposta 



mitjançant la modalitat de concessió a la mercantil “ Sorea Sociedad 
Regional de Abastecimiento de Aguas, SA “, sent les condicions de la 
prestació del servei les establertes al Plec de condicions econòmiques, 
administratives i tècniques reguladores del concurs, i les establertes a 
l’oferta efectuada per l’adjudicatària del servei, determinant que la gestió 
del servei objecte de la concessió s’iniciaria a partir de l’1 de gener de 2005. 
En data 26 de novembre de 2004 es va signar el contracte administratiu de 
formalització del contracte licitat per l’Ajuntament d’Amposta amb SOREA, 
SA. 
A la clàusula 78 del Plec de condicions econòmiques, administratives i 
tècniques que regien l’adjudicació mitjançant concurs per procediment 
obert, del contracte de gestió del servei municipal d’abastament d’aigua 
sota la modalitat de concessió, es disposa:  
“ Clàusula 78. Comissió de Seguiment.  
Un cop adjudicat el concurs, es crearà una Comissió de Seguiment i Control del 
Servei, presidida pel Sr. Alcalde o Regidor en el qual delegui, i formada pel 
Regidor-delegat del servei a més dels membres de la Corporació que es 
considerin oportuns i els tècnics municipals  que en cada moment designi la 
Presidència, així com els representants del concessionari. Aquesta Comissió 
redactarà el seu propi Reglament. 
La Comissió, a més a més de fiscalitzar directament la gestió del concessionari, 
considerarà tots els problemes que es presentin o puguin presentar-se 
relacionats amb el servei i coordinarà les relacions del concessionari i 
l’Ajuntament. 
Proposarà també a la Corporació les accions que considerin convenients per al 
correcte desenvolupament del servei, i la programació de futures ampliacions. 
En les deliberacions de la Comissió, els tècnics del concessionari tindran veu 
però no vot “. 
Atès que a data d’avui no s’ha creat aquesta Comissió de Seguiment i 
Control del Servei que preveia el Plecs de Clàusules econòmiques, 
administratives i tècniques i, que es considera necessari per al correcte 
funcionament de la prestació del servei d’aigua potable als ciutadans 
d’Amposta. 
De conformitat amb el que disposa l’article 38, 123 i següents del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, la clàusula 78 del Plec de 
condicions econòmiques, administratives i tècniques i l’article 22 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim local, 
En base als antecedents i fonaments de dret exposats, el Ple de la Corporació, 



per majoria, 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 no adscrita Sra. Rosa 
Pertegaz, acorda: 
PRIMER. Crear la Comissió de Seguiment i Control del Servei del contracte 
per la gestió del Servei Públic d’Abastament d’Aigua Potable al municipi 
d’Amposta mitjançant la modalitat de concessió, adjudicat pel Ple de la 
Corporació en data 25 d’octubre de 2004, formalitzat en document 
administratiu en data 26 de novembre de 2004, que inicià la prestació del 
servei a partir de l’1 de gener de 2005 per un termini de 25 anys. 
SEGON. Determinar que la Comissió de Seguiment estarà composta per 7 
membres: el President de la Comissió i 6 vocals. En concret estarà 
composada pel President designat per delegació del Sr. Alcalde de 
l’Ajuntament d’Amposta, 3 membres en representació de l’Ajuntament (dos 
dels quals seran tècnics municipals ) i, per 3 membres en representació de 
la concessionària. 
TERCER. Que el President de la Comissió per delegació del Sr. Alcalde, és el 
Sr. Tomàs Bertomeu i Balart. Que els altres tres membres designats en 
representació de l’Ajuntament d’Amposta són: el Sr. Daniel Forcadell i 
Ferreres ( Regidor ), el J.M.B. (Tècnic de l’Ajuntament ) i el J.C.E. ( Personal de 
l’Ajuntament ). 
QUART. Atorgar un termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà 
de rebre la notificació del present acord, a SOREA per tal de que comuniqui 
a l’Ajuntament els tres membres que en representació de SOREA formaran 
part de la Comissió de Seguiment i Control del Servei. 
CINQUÈ. Determinar que en les diferents sessions que es convoquin 
d’aquesta Comissió de Seguiment hi assistirà la Secretària General de 
l’Ajuntament d’Amposta, amb la fi d’elaborar l’acta de les sessions i donar fe 
pública del que en elles es deliberi. 
SISÈ. Comunicar els presents acords a SOREA i als membres designats que 
composen la Comissió de Seguiment. 
Intervencions dels membres: 
La Regidora Sra. Rosita Pertegaz comenta que s’absté, ja que tot i que al ple 
del mes de maig no van donar suport, perquè pensaven que s’havia 
contractat a una persona per fer el seguiment de la comissió i creu que és 
aquesta persona la que hagués hagut de fer aquesta fiscalització, després 
de veure el contracte signat amb Sorea no saben  si la comissió funcionarà 
o no i per aquest motiu canvien el sentit del vot. 
El Sr. Alcalde diu que el què es fa, és donar compliment a un dels punts que 



preveu el plec de clàusules, no és un acord que faci l’equip de govern i 
comenta que hi ha millores que figuren al plec de clàusules que  no estan 
recepcionades. 
El Regidor Sr. German Ciscar demana que almenys cada sis mesos es 
reuneixi amb regidors de l’oposició tal i com es va aprovar a la moció que 
van aprovar tots els membres del Ple menys la Sra. Rosita. 
El Sr. Alcalde explica que la comissió és crea amb tècnics i membres de 
l’equip de govern i creu que els membres de l’oposició podran assistir com 
a convidats o bé es farà una comissió específica per a informar-los. 
El Sr. German diu que si és així votarà a favor. 
El Regidor Sr. Francesc Miró creu que en aquesta comissió han d’estar els 
membres de l’oposició, almenys un membre, ja que si no és així, tot i 
considerar-la necessària, s’abstindran. 
La Regidora Isabel Ferré diu que el seu grup s’absté. 
 
6. RATIFICACIÓ DELS ACORDS DEL CONSELL PLENARI DE 7 DE JULIOL DE 
2016 DEL CONSORCI D’INVERSIONS PÚBLIQUES RELATIUS A LA SEVA 
DISSOLUCIÓ. 
En data 20 de juliol de 2016 i amb registre d’entrada número 11.452, el 
Consorci d’Inversions Públiques (CIP), ens comunica que el Consell Plenari 
del Consorci d’Inversions Públiques, en sessió de 7 de juliol de 2016, va 
aprovar els següents acords: 
“PRIMER. Aprovar inicialment la dissolució del Consorci d'Inversions Públiques, 
que compta amb un balanç amb tots els comptes d'actiu i passiu igual a zero.  
SEGON. Sotmetre els acords d'aprovació inicial de la dissolució del Consorci 
d'Inversions Públiques, un cop hagin estat adoptats per tots els ens consorciats, 
a informació pública, per un termini de 30 dies, mitjançant anuncis al Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. Transcorregut el termini d'informació pública, sense la presentació 
d'al·legacions, esmenes ni reclamacions, l'acord de dissolució d'aquest consorci 
esdevindrà definitivament aprovat. 
TERCER. Un cop aprovada definitivament la dissolució del Consorci d'Inversions 
Públiques, publicar-la al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
QUART. Encarregar a l’Ajuntament de Reus que porti a terme els tràmits 
d’informació pública respecte al procediment referit i determinar, en 
conseqüència, que els anuncis relatius a la dissolució tindran caràcter col·lectiu i 
substituiran, si així ho acorden les entitats consorciades, els que haurien de 



publicar separadament cadascuna d’elles; així com la resta de tràmits legals i 
reglamentaris establerts.  
CINQUÈ. Facultar a la Presidència, per dictar les disposicions complementàries i 
oportunes per a la deguda efectivitat dels acords presos durant aquesta sessió, i 
també per sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci d'Inversions 
Públiques en els registres públics corresponents.» 
Previ a l’acord del Consell Plenari del Consorci d’Inversions Públiques pres 
en la sessió celebrada el 7 de juliol de 2016, es va emetre un informe 
conjunt del Secretari i de l’Interventor de l’Ajuntament de Reus, de 10 de 
març de 2015, que obra a l’expedient. 
 El Ple de l’Ajuntament d’Amposta en la sessió celebrada el 22 de desembre 
de 2008, va aprovar, entre d’altres els següents ACORDS: 
“Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 10 d’octubre 
de 2008, aprovà inicialment la creació del Consorci d’inversions públiques, els 
seus estatuts i la integració de l'Ajuntament d'Amposta en el mateix. 
Atenent que l'acord esmentat ha estat exposat al públic per un termini de trenta 
dies hàbils, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí oficial de la Província de 
Tarragona, número 246 del dia 23 d’octubre de 2008, Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya número 5245 del dia 28 d’octubre de 2008 i Tauler 
d'anuncis de la Corporació, sense que durant el termini d'exposició pública 
s'hagi formulat cap mena d'al·legació o reclamació sobre el mateix. 
Atenent que el Ple del Consell Comarcal del Montsià, en sessió duta a terme el 
dia 25 de novembre de 2008 ha emès informe indicant que l’objecte del 
Consorci d’inversions públiques no és coincident amb una activitat o un servei 
declarat d’interès comarcal en el programa d’actuació de la comarca. 
Atenent el que es disposa als articles 312 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 unanimitat de tots els membres, adopta 
els següents acords: 
PRIMER. Aprovar definitivament la creació del Consorci d’inversions públiques, 
els seus estatuts i la integració de l'Ajuntament d'Amposta en el mateix. 
SEGON. Ordenar la publicació dels Estatuts definitivament aprovats en el en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
TERCER. Donar trasllat dels acords anteriors i els estatuts definitivament 
aprovats a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya, sol·licitant la inscripció del Consorci a la secció complementària 
corresponent del Registre dels ens locals de Catalunya. 
QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President, Manel Ferré Montañés, per a la 
signatura de la documentació necessària per a l'efectivitat dels presents acords.” 



La disposició final de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local incorpora la disposició addicional 
vintena a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
mitjançant la qual s’introdueixen modificacions en el règim jurídic dels 
consorcis, atorgant en la disposició transitòria sisena de la mateixa, un 
termini d’un any des de la seva entrada en vigor, per tal de que els 
consorcis existent a la seva entrada en vigor, adaptin els estatuts reguladors 
dels mateixos. 
Aquesta modificació introduïda per la Llei 27/2013, fa que en el Estatuts de 
cada Consorci s’hagi d’indicar a l’administració pública a la qual estarà 
adscrita segons els criteris de prioritat referits a la situació en el primer dia 
de l’exercici pressupostari i per a tot aquest període; suposa també la 
modificació del règim de personal del Consorci, i de les persones que han 
d’exercir la Secretaria i la Intervenció del mateix, la modificació també del 
règim pressupostari, comptable i de control, adaptant-los a la Llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local. 
Per altra banda, la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del 
Sector Públic i d’altres mesures de Reforma Administrativa, en els seus 
articles 12 a 14, regula el dret de separació, dissolució i liquidació dels 
consorcis, establint-se que les modificacions introduïdes per aquesta llei 
que afecten al règim jurídic dels Consorcis, s’hauran d’incorporar en els 
Estatuts del Consorcis ja existents a la seva publicació, en el termini de 6 
mesos des de la seva entrada en vigor. Cal dir, però que aquesta 
modificació dels règim jurídics introduïda per la Llei 15/2014, ha estat a la 
vegada objecte de derogació per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim 
Jurídic del Sector Públic, si bé aquesta derogació feta per la Llei 40/2015 
encara no està vigent, en tant, no entrarà en vigor fins el dia 2 d’octubre de 
2016. Així doncs, l’article 14 de la Llei 15/2014, disposa pel que fa a la 
liquidació del Consorci, el següent: 
“1. La dissolució del consorci produeix la seva liquidació i extinció. En tot cas 
serà causa de dissolució que les finalitats estatutàries del consorci hagin estat 
complerts. 
2. El màxim òrgan de govern del consorci en adoptar l'acord de dissolució 
nomenarà un liquidador. Mancant acord, el liquidador serà l'administrador del 
consorci. 
3. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada 
membre del consorci de conformitat amb el previst en els estatuts. Si no estigués 
previst en els estatuts, es calcularà l'esmentada quota d'acord amb la 



participació que li correspongui en el saldo resultant del patrimoni net després 
de la liquidació, tenint en compte que el criteri de repartiment serà el disposat 
en els Estatuts. 
Mancant previsió estatutària, es tindran en compte tant el percentatge de les 
aportacions que hagi efectuat cada membre del consorci al fons patrimonial del 
mateix, com el finançament concedit cada any. Si algun dels membres del 
consorci no hagués realitzat aportacions per no estar obligat a això, el criteri de 
repartiment serà la participació en els ingressos que, si escau, hagués rebut 
durant el temps que ha pertangut en el consorci. 
4. S'acordarà pel consorci la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament 
de la quota de liquidació en el supòsit en què aquesta resulti positiva. 
5. Les entitats consorciades podran acordar, amb la majoria que s'estableixi en 
els estatuts, o mancant previsió estatutària per unanimitat, la cessió global 
d'actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de 
mantenir la continuïtat de l'activitat i aconseguir els objectius del consorci que 
es liquida.” 
A l’article 20 dels Estatuts del Consorci d’Inversions Públiques es regula la 
dissolució, i diu: 
“Article 20. Dissolució 
La dissolució del Consorci es produirà en qualsevol dels casos següents: 

• Per disposició legal 
• Quan ho acordi el Consell Plenari i ho ratifiquin els ens consorciats 

d’acord amb el que està previst a l’article 7 d’aquests estatuts. 
• Quan per separació d’un o més dels ens consorciats en resulti 

inviable, tècnicament o econòmicament, la continuïtat 
L’acord de dissolució determinarà la manera que s’ha de procedir a la liquidació 
de la hisenda del Consorci i la subrogació de cadascú dels ens consorciats en els 
seus béns, els drets i les obligacions, en la proporció que correspongui en relació 
amb les seves aportacions, així com la destinació que s’hagi de donar al 
personal al servei del Consorci. 
En qualsevol cas, la liquidació de la hisenda i la subrogació dels ens consorciats 
en els béns, drets i obligacions del Consorci s’haurà de realitzar en proporció al 
valor net comptable de les inversions realitzades per aquest en cadascun dels 
municipis dels ens consorciats.” 
D’acord amb l’article 324.2 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals l’acord de 
dissolució d’un Consorci l’adoptarà l’òrgan superior de govern del Consorci, 
per la majoria que estableixin els estatuts, i haurà de ser ratificat pels 
òrgans competents dels seus membres. Aquest acord determinarà la forma 



en que hagi de procedir-se per la liquidació dels béns del Consorci i la 
reversió de les obres i instal·lacions existents a les administracions 
consorciades, segons l’acord primer del Consell Plenari del Consorci 
d’Inversions Públiques de 7 de juliol de 2016, el Consorci d’Inversions 
Públiques compta amb un balanç amb tots els comptes d’actiu i passiu igual 
a zero. 
Segons l’article 47.2.g) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, disposa que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de les corporacions per l’adopció d’acords: 
creació, modificació o dissolució de mancomunitats o altres organitzacions 
associatives, així com l’adhesió a les mateixes i l’aprovació i modificació dels 
estatuts. 
Per la Secretària municipal de l’Ajuntament d’Amposta s’ha emès l’informe 
jurídic 19/2016, de 20 de juliol. 
En base als antecedents i als fonaments de dret exposats i amb el dictamen 
de la Comissió informativa d’Hisenda, el Ple de la Corporació per unanimitat 
de tots els seus membres i, per tant, amb el quòrum de majoria qualificada 
exigit per l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, adopta els següents acords: 
PRIMER. Ratificar els acords anteriorment transcrits i, en especial, el relatiu 
a la dissolució del Consorci d'Inversions Públiques, adoptat pel Consell 
Plenari d'aquest ens, en sessió celebrada el 7 de juliol de 2016. 
SEGON. Que l’Ajuntament de Reus dugui a terme els tràmits d'informació 
pública relatius al procediment de dissolució del Consorci d'Inversions 
Públiques, de manera que els anuncis corresponents tindran caràcter 
col·lectiu i substituiran els que haurien de publicar separadament 
cadascuna d'elles, així com la resta de tràmits legals i reglamentàriament 
establerts. 
TERCER. Notificar els anteriors acords als Ajuntaments de Tortosa, Deltebre 
i Reus. 
 
7. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT AMPOSTA 2016 – 2019. 
Vist l’esborrany del Pla Local de Joventut Amposta 2016 – 2019 redactat per 
la Regidoria de Joventut donat que l’Ajuntament d’Amposta considera que 
és prioritari treballar per a que els joves puguin completar amb èxit una de 
les seves etapes de la vida. És per això, pel qual la Regidoria de Joventut 
redacta aquest Pla Local el qual compta amb diversos projectes que es 
basen en quatre eixos principals: la formació, el treball, l’habitatge digne i 
un oci responsable i segur. 



 D’acord amb les competències que l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local atribueix al Ple municipal i l’article 
60.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
El Ple municipal, per unanimitat,  adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar el Pla Local de Joventut Amposta 2016 - 2019 
SEGON. Traslladar el present acord al Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
TERCER.- Donar publicitat del present acord mitjançant la inserció d’un 
anunci en el BOPT i la pàgina web municipal.    
Intervencions dels membres: 
La Regidora Sra. Rosita Pertegaz votarà a favor, tot i que comenta que la 
informació es va passar amb molt poc temps, intentarà fer aportacions 
positives per als joves. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré comenta que s’ha dit en molt poc temps per 
poder-ho mirar, però si es poden fer aportacions votaran a favor, ja que 
suposa que s’aprova amb tanta urgència per poder-se sol·licitar la 
subvenció. 
 
8. APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE FESTES MAJORS DEL POBLE NOU DEL 
DELTA 2016. 
Atès el dictamen - proposta favorable de la Comissió de mitjans de comunicació i 
festes celebrada en sessió de 30 de juny de 2016 en relació al Programa de 
Festes Majors de Poble Nou del Delta del 2016  
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar el programa de Festes Majors de Poble Nou del Delta del 2016. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Regidoria de mitjans de  
comunicació i festes i Intervenció.    
 
9. RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 26 de gener de 
2015 va acordar: 
“PRIMER.  Manifestar la voluntat de l’Ajuntament d’Amposta d’adherir-se al Grup 
d’Acció Local,  Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, durant 
el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020. 
SEGON. Adherir el municipi  d’Amposta a l’àmbit territorial del Consorci per al 
Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, durant el Programa de 
Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.” 



Atenent que l’Assemblea General del Consorci per al desenvolupament del Baix 
Ebre i Montsià, en la seva sessió constitutiva de data 26 d’agost de 2008, va 
aprovar els estatus que regeixen aquesta entitat. Posteriorment, per acord de 
l’assemblea de data 23 de desembre de 2008 es va procedir a la modificació del 
document arran l’ampliació de l’àmbit territorial per incorporació de nous 
municipis i per tal d’atendre diversos requeriment del Departament d’Agricultura 
de la Generalitat de Catalunya. També l’Assemblea General d’aquest Consorci de 
data 19 d’abril de 2012 va aprovar una modificació al text inicial per adaptació a 
la realitat actual de funcionament. 
Atenent que en aquests moments es produeix la necessitat d’adaptar els 
estatuts a les disposicions  d’obligat compliment, durant tot el període de 
programació, a l’article 32 b) del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, on diu que els GAL han d’estar 
formats per representants dels interessos socioeconòmics locals públics i 
privats, en els quals, ni les autoritats públiques, definides de conformitat amb les 
normes nacionals, ni cap altre grup d’interès concret representi més del 49% dels 
drets de vot en la presa de decisions.  
Atenent que aquesta Directiva es tradueix en la necessitat d’adaptar la 
composició de la Junta general i de l’Assemblea en el sentit que el nombre de 
membres consorciats de caire privat ha de ser superior als públics i la seva 
representativitat en la Junta Directiva ha de ser també superior. 
Per tot l’exposat, l’Assemblea General del Consorci per al desenvolupament del 
Baix Ebre i Montsià, en la sessió de data 17 de juny de 2016, ha acordat 
inicialment la modificació dels estatuts del Consorci. 
Atès que l’Ajuntament d’Amposta és membre del Consorci, d’acord amb el que 
disposa l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis, cal ratificar la 
modificació aprovada 
Per tot l’exposat, 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 de la Regidora Sra. Rosa Pertegaz i 
l’abstenció del membre del grup de PxC, adopta els següents acords: 
PRIMER. Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per al 
desenvolupament del Baix Ebre i Montsià aprovada per l’Assemblea General 
d’aquest Consorci en la sessió de data 17 de juny de 2016 i que preveu: 
“Article 8 Assemblea General   
Nou paràgraf: 
8.6 El sistema de vot al si de l’Assemblea General serà mitjançant el següent sistema 
de vot ponderat:  
- si assisteixen tots els membres cada assistent té un vot 



- si l’assistència és parcial es computarà el percentatge d’assistents de cada grup de 
membres (públics i privats) sobre el total dels nomenats i s’aplicarà la següent relació 
percentual: 49 % als vots públics i 51 % als vots privats 
Article 9 Junta Executiva 
9.1 La Junta Executiva és l’òrgan de govern i d’administració del Consorci  i la seva 
actuació se sotmetrà a les directius de l’Assemblea General i estarà formada per un 
nombre de 17 entitats membres de l’Assemblea General.  
a) 8 entitats locals, que seran : 

• els Consells Comarcals del Baix Ebre i del Montsià. 
• 6 entitats locals. La designació d’aquests membres es durà a terme mitjançant 

proposta de la presidència del Consorci, que ho elevarà a acord de l’Assemblea 
General, tenint en compte la representació i proporcionalitat política 
majoritària en el conjunt dels ens locals membres del Consorci 

b) 9 entitats privades, proposades per la presidència del Consorci, que ho elevarà a 
acord de l’Assemblea General, tenint en compte els següents paràmetres: 

. la representativitat a nivell territorial en l’àmbit del Consorci 

. la representativitat per sectors representats en el Consorci: primari, secundari, 
terciari, de serveis i social 

El nomenament dels membres de la Junta Executiva es notificarà als designats, 
mitjançant el seu representant designat,  per a la seva acceptació expressa.  
De totes les entitats nomenades, tant públiques com privades, es podrà designar 
titular i suplent a efectes de convocatòria i assistència a les sessions. 
El sistema de vot al si de la Junta executiva serà mitjançant el següent sistema de vot 
ponderat:  
- si assisteixen tots els membres cada assistent té un vot 
- si l’assistència és parcial es computarà el percentatge d’assistents de cada grup de 
membres (públics i privats) sobre el total dels nomenats i s’aplicarà la següent relació 
percentual: 49 % als vots públics i 51 % als vots privats.” 
SEGON. Traslladar aquest acord a la secretaria del Consorci per tal que 
procedeixi a la publicació reglamentària per a la seva efectivitat, la qual es delega 
de forma expressa. Si no es produeixen al·legacions l’aprovació inicial esdevindrà 
definitiva sense necessitat d’un nou acord i es procedirà a la publicació íntegra 
del nou text. 
 
10. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 42 DEL 
POUM DE “QUALIFICACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PMU-2. CAMBRA ARROSSERA, 
AMB CLAU 15D1. INDÚSTRIA AMB VOLUMETRIA ESPECÍFICA. CAMBRA 
ARROSSERA “. 



Vista la proposta de modificació puntual número 42 del Pla d’ordenació 
urbanística municipal: “Qualificació de l’àmbit del PMU-2. Cambra arrossera, 
amb la clau 15d1. Indústria amb volumetria específica. Cambra Arrossera”, 
redactada per l'Arquitecte municipal J.C.M. 
Vist l'informe de Secretaria, el Ple de la Corporació, per unanimitat de tots 
els seus membres, i per tant amb el quòrum de la majoria absoluta legal, 
adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual número 40 del Pla 
d’ordenació urbanística municipal: “Qualificació de l’àmbit del PMU-2. 
Cambra arrossera, amb la clau 15d1. Indústria amb volumetria específica. 
Cambra Arrossera”, redactada per l'Arquitecte municipal Jaume Castellví 
Miralles. 
SEGON. Donar trasllat de la proposta inicialment aprovada a l’Oficina de 
Medi Ambient de les Terres de l’Ebre, per tal que, de conformitat amb el 
que determina l’article 7.2 de la Llei 6/2009,  procedeixi a la declaració de no 
subjecció de la proposta de modificació a avaluació ambiental, per quant 
resta exclosa dels supòsits de subjecció a dita avaluació previstos a l’apartat 
1 del propi article. 
TERCER. Sotmetre a informació pública l’expedient, pel termini d’un mes, 
mitjançant la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí oficial de la 
Província i un dels diaris de major circulació de la Província, als efectes de la 
presentació d’al·legacions o reclamacions. 
QUART. Donar audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals 
confini amb el del municipi d’Amposta. 
CINQUÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per tal de 
dictar les disposicions necessàries en ordre a l’execució dels presents 
acords. 
 
11. APROVAR DEFINITIVAMENT LA DESAFECTACIÓ DEL BÉ IMMOBLE DE 
PROPIETAT MUNICIPAL UBICAT AL POLÍGON 29 PARCEL·LA 113, DE LA 
PARTIDA TOSSES D’AMPOSTA. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 30 de 
maig de 2016, va aprovar inicialment la desafectació del bé immoble 
municipal ubicat al polígon 29 parcel·la 113, de la Partida Tosses d’Amposta, 
canviant la seva qualificació de bé de domini públic a bé patrimonial. 
Atenent que l’acord d’aprovació inicial ha estat exposat al públic mitjançant 
anunci publicat en el Butlletí oficial de la província de Tarragona número 
111 del dia 10 de juny de 2016, per un termini de vint dies hàbils, sense que 



durant el període d’exposició pública s’hagi formulat cap al·legació sobre el 
mateix. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER  Aprovar definitivament la desafectació del bé immoble de 
propietat municipal ubicat al polígon 29 parcel·la 113, de la Partida Tosses 
d’Amposta, canviant la seva qualificació de bé de domini públic a bé 
patrimonial. 
SEGON. Ordenar que es procedeixi a la modificació de la qualificació en 
l’Inventari de béns i drets de la Corporació. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per a la 
signatura de la documentació necessària per a l’efectivitat del present 
acord. 
 
12. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT GENERAL DE FUNCIONAMENT 
DE L’ÚS DE L’IMMOBLE DESTINAT A BUCS D’ASSAIG. 
Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 
30 de maig de 2016 el Reglament general de funcionament de l’ús de 
l’immoble destinat a bucs d’assaig de música 
Atès que l’aprovació inicial del Reglament esmentat ha estat exposada al 
públic per un termini de 30 dies, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí 
oficial de la província número 111 del dia 10 de juny de 2016 i Diari oficial 
de la Generalitat de Catalunya número 7136 del dia 7 de juny de 2016, 
sense que sobre dita aprovació inicial hagi estat presentada cal al·legació o 
reclamació. 
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 unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar definitivament el Reglament general de funcionament de 
l’ús de l’immoble destinat a bucs d’assaig de música. 
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 de 
Catalunya fent referència a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, 
als efectes de la seva entrada en vigor. 
 
13. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE PRESTACIONS D’URGÈNCIA 
SOCIAL. 
Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 



30 de maig de 2016 el Reglament de prestacions d’urgència social de 
l’Ajuntament d’Amposta. 
Atès que l’aprovació inicial del Reglament esmentat ha estat exposada al 
públic per un termini de 30 dies, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí 
oficial de la província número 111 del dia 10 de juny de 2016 i Diari oficial 
de la Generalitat de Catalunya número 7136 del dia 7 de juny de 2016, 
sense que sobre dita aprovació inicial hagi estat presentada cal al·legació o 
reclamació. 
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 dels 2 membres del 
Grup del PSC – CP i l’abstenció dels 6 membres del Grup de CiU, del 
membre del Grup de PxC i de la Regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz, 
adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar definitivament el Reglament de prestacions d’urgència 
social de l’Ajuntament d’Amposta. 
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 de 
Catalunya fent referència a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, 
als efectes de la seva entrada en vigor. 
 
14. APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT NÚMERO 17 DE 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2016 PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT I 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS. 
Atès 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 
05/311/62200 Adquisició local entitats 70.000,00 € 
14/3375/62301 Equipament vari casal municipal 7.000,00 € 
03/3420/62200 Reparació mur del camp de futbol 29.000,00 € 
09/171/60901 Tancament moto club  25.000,00 € 
02/3321/62300 Equipament biblioteca municipal 2.286,90 € 
07/9200/62300 Equip de so Ajuntament 10.000,00 € 
03/3422/62200 Reparació coberta pavelló d'esports 100.000,00 € 



09/155/60901 Despeses generals urbanitzacions 22.000,00 € 

10/164/62201 
Construcció nou bloc nínxols cementiri 
municipal 95.813,10 € 

07/9202/62601 
Adquisició servidors departament 
informàtica 80.900,00 € 

06/132/62300 Material policia local 24.000,00 € 
06/132/62400 Vehicles policia local 34.000,00 € 
09/165/62901 Enllumenat LED Poble Nou del Delta 83.720,24 € 
Total crèdits extraordinaris 583.720,24 
Suplements crèdit 
09/1533/62400 Vehicles brigada municipal 40.000,00 € 
09/1534/62300 Equipament brigada obres i serveis 60.000,00 € 
Total suplements crèdits 100.000,00 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 
del Grup d’EA – AM i de la Regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz i 
l’abstenció dels 6 membres del Grup de CiU, dels 2 membres del Grup del 
PSC – CP i del membre del grup de PxC, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l'expedient número 17 de modificació del pressupost de 
2016 amb les variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament 
es relacionen: 
Modificació crèdit número 17:  crèdits extraordinaris i suplements crèdits 
Crèdit extraordinari 583.720,24 
Capítol 6: Inversions Reals 583.720,24 
Suplements crèdits 100.000,00 
Capítol 6: Inversions reals 100.000,00 
Finançament 683.720,24 
Capítol 6: Inversions reals 83.720,24 
Capítol 9: passius financers 600.000,00 
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: 
La Regidora Sra. Rosita Pergegaz, veu que les inversions que proposen de 



forma favorable i per tant considera encertada la modificació del 
pressupost que proposen i per tant, votarà a favor. 
El Regidor Sr. Francesc Miró, diu que li sembla positiu, però com es tracta 
de fer un préstec per eliminar-ne un altre s’abstindran. 
El Sr. Alcalde diu que l’obra del bloc de nínxols no és una inversió 
sostenible, però això no ho diuen ells, ho diu la Interventora segons les 
Ordres del Ministeri i espera que això ho canviï el govern de l’estat espanyol 
ja que, al no ser sostenible, s’ha de fer via préstec, a l’igual que la coberta 
del pavelló. És veritat que no té sentit fer i eliminar préstecs a la vegada, 
però depèn del que és i no és sostenible i el no sostenible per romanent no 
es financia sinó és per préstec, per això el convida a que si troba alguna 
solució per finançar inversions no sostenibles li digui. 
El Sr. Miró diu que aquesta és la via més fàcil però no és la única. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que s’abstindran. Considera positives les 
inversions plantejades i diu que la Llei s’ha de complir. Comenta que totes 
les inversions s’han de fer aquest any i segurament l’any que ve hi hauran 
regles que possiblement es trencaran i no podran fer aquestes inversions. 
El Sr. Alcalde diu que l’any que ve segurament trencaran la regla de la 
despesa i això no vol dir ser il·legal sinó que la llei ho preveu i aleshores s’ha 
de fer un Pla de Sanejament. Fins i tot la Diputació ho fa. 
La Sra. Ferré diu que fan moltes modificacions per inversions a trossets 
però és la forma de governar de l’equip de govern.  
El Sr. Alcalde afirma que és la seva forma de governar i diu que han hagut 
de fer inversions per arreglar coses que tenien un mal manteniment. 
La Sra. Ferré diu que la història de que les infraestructures estaven caent no 
ha de continuar, ja que en cap cas han deixat el poble malmès. Comenta 
que primer els van dir que era perquè no hi havia diners i ara diuen que és 
pel mal manteniment que tenien les instal·lacions. 
El Sr. Alcalde com ja va dir, comenta que mai ha posat en dubte la capacitat 
de finançament de l’Ajuntament, però sempre s’ha queixat del mal estat de 
les instal·lacions, ja que segons ell el tenien oblidat. Tot i això, li diu a la Sra. 
Ferré que li valora positivament l’abstenció. 
La Sra. Ferré acaba dient que ells no pinten ni els passos de vianants. 
 
15. APROVAR LA RELACIÓ NÚMERO 309 DE CONTRACTES MENORS 
TRAMITATS SENSE SEGUIR EL PROCEDIMENT ESTABLERT. 
Vista la relació d’obligacions número 309, de data 25 de juliol de 2016, que 
ascendeix a un import líquid de 17.668,69 €, la qual comença amb Institut 
Obert de Catalunya, per import de 2.102,50 euros, i finalitza amb J.B.A.–



Escola de Dansa-, per import de 5.015,00 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 juliol de 2016. 
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta, 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 del Grup de PxC i el vot en contra dels 6 membres del 
Grup de CiU, i de la Regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz, adopta els 
següents acords: 
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 17.668,69 €, la qual 
comença amb Institut Obert de Catalunya, per import de 2.102,50 euros, i 
finalitza amb J.B.A.–Escola de Dansa-, per import de 5.015,00 euros. 
 
16. MOCIÓ DE LA REGIDORA NO ADSCRITA, LA SRA. ROSITA PERTEGAZ 
LAFONT PER TAL DE QUE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA ADOPTI LES MESURES 
NECESSÀRIES PER PROHIBIR EL BANY EN TOT EL TRAM DEL CANAL DEL REG 
DEL TERME MUNICIPAL D’AMPOSTA. 
Seguidament es dona lectura a la moció que diu: 
“A la comissió informativa de Governació del passat 30 de juny de 2016, vaig 
manifestar una situació que es produeix tots els estius a la zona del cana de 
reg de la nostra ciutat. Tots els dies en aquesta zona hi ha joves que prenen 
el bany, aquest comportament no és nou, però que en algun moment tenim 
que abordar, per la perillositat que comporta, ser un comportament incívic, 



la preocupació que suposa als pares, així com evitar possibles accidents. 
Per una altra banda, una  de les preguntes de l’assemblea del dia 1 passat 
que va fer l’equip de govern, també es va fer una pregunta en aquest sentit. 
Per aquest motiu, proposo les següents mesures i acords: 
1. Que s’obri un debat al respecte amb aquells organismes que tinguin les 
competències amb l’espai del canal de reg d’Amposta. 
2. Que una vegada fruit del debat es prenguin mesures al respecte, ja sigui 
via ordenança, senyalització, etc. 
3. Que es facin campanyes de prevenció als centres educatius amb 
xerrades i reunions amb les AMPES així com també als mitjans de 
comunicació local.” 
Intervencions dels membres 
Defensa la moció la Regidora Sra. Rosita Pertegaz. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que el seu grup s’abstindrà. Comenta que 
la gent al canal s’ha banyat sempre i que els responsables són els pares dels 
que es banyen i en la moció s’està parlant de tot el terme d’Amposta i ho 
veuen complicat ja que s’hauria de fer una ordenança. 
El Sr. Alcalde diu que hi ha una gran diferència entre el títol i el contingut de 
la moció, comparteixen els acords i per això votaran a favor. Comenta que 
segons l’ACA la competència per prohibir el bany és de la Comunitat de 
Regants i no tenen la voluntat de prohibir el bany, sí en canvi, de posar 
senyals. Si del debat que s’obri surt una ordenança de prohibir el bany al 
casc urbà, aleshores ja ho estudiarem, però no sé si es pot prohibir en tot el 
terme municipal. 
La Sra. Pertegaz diu que existeixen municipis que tenen una ordenança que 
ho prohibeix en tot el terme municipal. 
Després de les intervencions transcrites, el Ple de la Corporació, amb el vot 
favorable dels 11 membres del Grup d’EA – AM, dels 2 membres del Grup 
del PSC – CP, del membre del Grup de PxC i de la Regidora no adscrita Sra. 
Rosa Pertegaz i l’abstenció dels 6 membres del Grup de CiU, acorden 
aprovar la moció transcrita. 
 
17. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP PER INSTAR AL PLE A 
TRAMITAR NOVES PARADES DEL BUS URBÀ. 
A continuació es dona compte de la moció amb el tenor literal següent: 
“Atès que el servei de bus urbà ja porta uns quants anys en funcionament i 
tenint en compte que la demografia de la ciutat ha variat respecte a la que 
era quan es va iniciar la prestació del servei. 
Atès que degut a l’envelliment d ela població, cada cop hi ha més gent gran i 



com a conseqüència de l’edat la pèrdua de carnet de conduir, es fa més 
necessari pensar amb aquest col·lectiu d’usuaris del transport públic, a 
l’hora dels seus desplaçaments per la ciutat. 
Atès que aquest segment de població utilitza més un determinat sector de 
serveis que en l’actualitat no disposen de cap parada de bus a prop, per 
tant  es tindrien que ubicar noves parades, atenent aquesta nova situació. 
Proposta d’acord: 
PRIMER. Que l’Ajuntament d’Amposta tingui en compte aquestes noves 
demandes de la població i creï noves parades de bus. 
SEGON. Que aquestes han d’estar situades, entre d’altres, davant de 
l’Hospital Comarcal, a la llar de jubilats “Manuel Ruiz Salgado”, davant dels 
cementiri, de la nova residència d’avis ... 
TERCER. Que en totes les parades hi hagi un banc per seure mentre arriba 
el bus. 
QUART. Fer un estudi del recorregut del transport urbà, atenent a les noves 
necessitats.” 
Intervencions dels membres. 
Defensa la moció el Regidor Sr. Francesc Miró. 
La Regidora Sra. Rosita Pertegaz diu que votarà a favor per quan 
l’envelliment de la població cada cop és més elevada. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré també votaran a favor, sempre que es pugui 
solucionar el tema de les parades i es pugui coordinar que hi hagi una 
parada a la nova residència d’avis. 
El Sr. Alcalde respon que d’acord amb el concurs, ja està previst que hi hagi 
una parada a la nova residència. Comenta que ens hem d’adaptar  al 
concurs i al contracte aprovat i en tot cas, caldrà mirar que és el que es pot 
fer i sobretot mirar de passar-se del pressupost econòmic per això també 
s’haurà d’estudiar el tema de la gratuïtat. 
El Regidor de Governació Sr. Miquel Subirats diu que votaran a favor, però 
sobretot comenta que s’han de posar d’acord amb el quart punt perquè 
contempla un increment del número de parades i de bancs. 
Segons el  Regidor Sr. Miró, es pot fer un increment fins un 10 % i diu que hi 
ha marge de maniobra. Pel que fa al número de parades i bancs ho 
consideren del tot necessari, sobretot la parada de l’Hospital. 
El Sr. Subirats comenta que ells no estant dient que no a la moció, però 
considera que cal fer l’estudi i mirar d’encabir-lo dins el contracte que 
tenim. 
El Sr. Alcalde diu que és una qüestió d’asseure’s amb l’empresa i estudiar-ho 
d’acord amb el contracte que hi ha signat. 



El Sr. Miró respon que un servei que ens costa a l’any 120.000,00 € no 
s’adequa a les necessitats reals que tenim i s’hauria de modificar. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, 
acorda prestar la seva aprovació a la moció de la que se n’ha donat compte. 
 
18. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP PER INSTAR AL PLE A 
TRAMITAR LA MILLORA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 
Tot seguit es dóna lectura a la moció que es transcriu seguidament: 
Atès que en l’actualitat el cementiri municipal presenta un estat de 
deteriorament considerable, especialment en la zona més antiga. 
Atès que es fa necessària una remodelació adequada del seu conjunt, 
sobretot del paviment per tal d’evitar caigudes als visitants, condicionament 
de l’entorn del cementiri, un enjardinament més acurat, un adequat accés 
per l’entrada posterior. 
Proposta d’acord: 
PRIMER. Que l’Ajuntament d’Amposta emprengui les accions oportunes per 
tenir el cementiri en perfectes condicions. 
SEGON. Tenir en compte que les accions es tindrien que iniciar el més aviat 
possible donada la proximitat de la festivitat de Tots Sants. 
TERCER. Que en la festivitat de Tots Sants hi hagi servei de bus urbà 
gratuït.” 
Intervencions dels membres. 
Defensa la moció la Regidora Sra. Anna Tomàs en els seus termes. 
El Sr. Alcalde diu que l’últim any s’ha degradat molt el cementiri, sobretot els 
arbres. Comenta que no hi haurà temps per a l’arranjament del cementiri 
per Tots Sants, ja que la idea és aprovar un projecte global de millora per a 
l’any 2017. Sí que està d’acord amb que el bus sigui gratuït els dies indicats. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, 
acorda aprovar la moció transcrita. 
 
19. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER DEMANAR TOTA LA 
INFORMACIÓ SOBRE GURSAM PER LES IRREGULARITATS I FALTA DE 
TRANSPARÈNCIA I LES IMMENSES DEUTES QUE ENS HA DEIXAT ALS 
CIUTADANS D’AMPOSTA I FER PÚBLICS ELS RESULTATS. 
Seguidament es dóna compte d ela moció que diu: 
“La GURSAM ara en fase de liquidació ens mostra que haurem perdut en el 
millor dels casos gairebé uns 1.100.000 euros, això calculant les propietats 
per sobre del valor de mercat, una estimació realista podria arribar al 1,5 
milions perfectament. Volem explicacions es gerents que cobraven sous 



altíssims de per què han arruïnat aquesta empresa municipal. 
Hi ha operacions que ens falta informació, diners que l’ajuntament per 
acord de ple li va donar a la GURSAM (455.000 per la compra d’una finca) i 
no s’han gastat els diners en aquesta compra i la finca encara falta per 
pagar més de 160.000 euros. 
Volem les actes, volem saber qui va donar l’ordre de no complir el 
compromís amb l’ajuntament i destinar els diners dels ciutadans a altres 
coses que desconeixem. 
Acords: 
1. Demanar les actes de la GURSAM. 
2. Demanar una investigació sobre la compra de la finca rústica EL TRAVES i 
dels incompliments per part de la GURSAM. 
3. Con s’ha arribat a la situació de ruïna econòmica de la GURSAM. 
4. Que l’obligació de l’ajuntament de fer-se càrrec es faci públic, així com 
publicar al portal de la transparència tota la veritat sobre la gestió d’aquesta 
empresa municipal.” 
Intervencions dels membres. 
La moció ha estat defensada pel Regidor Sr. German Ciscar en els seus 
termes. 
La Regidora Sra. Rosita Pertegaz diu que s’abstindrà en tant que desconeix 
l’inici, la gestió i la liquidació de la GURSAM. 
El Regidor Sr. Francesc Miró, diu que tot i compartir gran part de la moció , 
s’abstindran, ja que el control és un dels deures que té l’Ajuntament. Volen 
saber el pronunciament de l’equip de govern i veuen que hi ha uns acords 
que va dir la liquidadora que no estan al punt de l’ordre del dia d’avui. 
També es va dir que es faria una auditoria del compte general i no s’ha fet. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré diu que votaran a favor tot i no està d’acord 
amb el punt 3. Demana que s’incorpori un nou punt, el punt 4 que sigui el 
de publicar al web de la transparència, any a  any, tota l’activitat de la 
GURSAM des de la seva creació. Que també publiquin els extractes  i els 
comptes bancaris. Recorda que els administradors eren els mateixos 
regidors i que també hi havia gerents. Comenta que va ser Presidenta de la 
GURSAM els últims anys quan la GURSAM va entrar en fase de liquidació i 
van intentar solucionar els problemes amb  la venda del patrimoni i es va 
haver de fer una valoració de les finques que ascendeix a 600.000,00 €, si 
no s’hagués fet la nova valoració de les finques, hagués pujat més el valor 
del patrimoni de la GURSAM que ara es passa a favor de l’Ajuntament 
d'Amposta. L’Ajuntament d'Amposta era soci únic de la GURSAM. Es van fer 
moltes actuacions entres les quals l’adquisició de diferents cases del carrer 



Sant Roc i carrer Sant Isidre,, amb les quals ja no es va poder fer l’actuació 
perquè l’entitat ja no tenia liquidesa. Pel que fa a la Finca el Través, s’han de 
mirar les actes ja que allí o explica tot, la voluntat d’adquirir-la per poder fer 
l’embarcador del Club de Pesca. És cert que l’Ajuntament va fer totes les 
aportacions, però al ser  caixa única, amb els 160.000,00 € es va fer el 
pagament d’altres préstecs que vencien primer. La Sra. Ferré diu que es 
compleixen tots els requisits, i sempre s’ha fet tot amb la màxima 
transparència.  Diu que els ex-regidors Sr. Josep Monfort i la Sra. Marta Cid 
també en formaven part, i també estaven d’acord amb els comptes, per 
això, vol que es publiqui tot sobre la GURSAM i la seva gestió al portal de la 
transparència. Comenta que aquest any, és l’únic any que no s’han 
presentat els comptes anuals i recorda que la GURSAM encara està vigent i 
que si es venen les finques es podria liquidar la societat. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que es van perdre 1.100.000 € i a ell li 
importa molt i sembla que als altres no. La Sra. Interventora va demanar en 
un informe que se li expliqués el perquè no es va adquirir el club de pesca i 
no se li ha contestat. Estaria bo que s’expliqués el perquè a la ciutadania. 
Diu que el negoci ha estat ruïnós, que entraven diners i anaven a parar a un 
altre lloc,  acaba dient que els gerents cobraven sous altíssims. 
El Sr. Alcalde diu que la voluntat de l’equip de govern és fer allò que digui 
l’auditoria. Comenta que el procés de liquidació no s’ha tancat pel tema de 
la Finca el Través. Explica que la GURSAM era una bona eina però al final es 
va pervertir perquè va caure en especulació i va fer el que feia una 
immobiliària i amb un patrimoni sobrevalorat 
Diu que la compra de la Finca el Través era una mal negoci ja que s’havia de 
fer molta inversió i la que va fer un bon negoci va ser la Caixa. No entén 
perquè la GURSAM estava en un local de lloguer, la comissaria també està 
de lloguer, com el local d’entitats. Acaba dient que votaran a favor de la 
moció i que segurament la resposta a la interventora estarà a l’informe de 
la liquidadora. 
El Sr. German torna a insistir que la resposta a l’informe de la Interventora 
no existeix i que en aquest informe demanava el reintegrament. 
La Sra. Interventora, explica que van sol·licitar el reintegrament. 
La Sra. Isabel Ferré pregunta si incorporaran totes les actes al portal de la 
transparència i el Sr. Alcalde li respon afirmativament. 
Després de les intervencions ressenyades 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 i del membre del Grup de PxC i l’abstenció dels 2 
membres del Grup del PSC – CP i de la Regidora no adscrita Sra. Rosa 



Pertegaz, acorda aprovar la moció transcrita. 
 
20. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER ESTUDIAR CREAR UNA NOVA 
FIGURA IMPOSITIVA QUE GRAVI LA XARXA FIXA QUE NECESSITA ESTENDRE 
L’OPERADORA PER PRESTAR EL SEU SERVEI. 
A continuació es dóna lectura a la moció que es transcriu literalment: 
“El Tribunal Supremo ha abierto una peligrosa vía para las cuentas de las 
compañías de telefonía móvil a las que les pueden gravar con nuevas tasas 
municipales. Una sentencia de 20 de mayo pasado da la razón al 
Ayuntamiento de Madrid en el cobro de una tasa a los operadores por la 
utilización del dominio público que hacen las compañías  por sus 
infraestructuras de telefonía fija que usan para dar su servicio de móvil. El 
Consistorio les reclama 11 millones anuales. 
Los operadores recurrieron esta Tasa de Utilización Privativa o 
Aprovechamientos Especiales del Suelo, Subsuelo o Vuelo de la Vía Pública, 
cuyo pago había quedado suspendido. Pero el Supremo, ha declarado 
conforme a derecho el artículo 5 d ela ordenanza fiscal que regula este 
tributo y ordena el pago de esta cantidad que corresponde a les ejercicios 
de 2014, 2014 i 2015, a razón de 11 millones anuales, según informó el 
Consistorio que dirige Manuela Carmena. 
Esta sentencia abre la puerta a otros ayuntamientos para que comiencen a 
girar una tasa similar. Las entidades locales ya habían intentado cobrar a 
las operadoras de telefonía móvil una tasa del 1,5% de sus ingresos por las 
60.’000 antenas que tienen colocadas en azoteas y otras áreas urbanas, 
pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó esa tasa en 2012. 
En este caso, se trata de una nueva figura impositiva que grava la red fija 
que necesita tender la operadora para prestar su servicio de móvil. 
El Supremo revoca de esta forma una sentencia anterior, de 7 de octubre 
de 2014, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que avalaba 
el recurso de las compañías. Las operadoras de telefonía móvil han 
señalado que estudiarán la sentencia antes de adoptar una postura en 
firme. 
Según el Ayuntamiento de Madrid, los tres años de impago de la tasa 
arrojan una deuda de 33,7 millones de euros a los que hay que sumar los 
intereses de demora. A partir de este año, el Consistorio madrileño 
empezará a recaudar dicha tasa a los operadores. 
La resolución del Alto Tribunal pone fin a casi una década de litigio sobre el 
método de cuantificación de los aprovechamientos que permiten la 
prestación de los servicios móviles, según el Ayuntamiento. 



Acords: 
1. Estudiar crear una nova figura impositiva que gravi la xarxa fixa que 
necessita estendre l’operadora per prestar el seu servei. 
2. Estudiar reclamar tot el que la llei ens permeti.” 
Intervencions dels membres. 
La moció és defensada pel Regidor Sr. German Ciscar. 
El Regidor Sr. Francesc Miró, diu que votarien a favor però abans ha de fer 
dos consideracions. Diu que això és semblant a l’IBI que abans les 
autopistes no pagaven i al final es va poder cobrar per anar conjuntament 
amb BASE, per tant valdria la pena que amb aquest tema també s’anés 
conjuntament amb BASE i diu que no només incorporaria el tema de la 
telefonia mòbil sinó també a les empreses que posen antenes per ampliar 
el WIFI.  
La Regidora Isabel Ferré diu que com es tracta d’estudiar el tema i es parla 
de la xarxa fixa votaran a favor. 
El Sr. Alcalde diu que xarxa fixa ja es cobra, 15.000 € cada trimestre. 
Comenta que van derogar l’ordenança de la xarxa mòbil per una sentència 
anterior, però aprovaran la moció perquè l’estudiaran, ja que si hi ha alguna 
taxa que es pugui aplicar, s’aplicarà. 
Amb les intervencions transcrites 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 del membre del Grup 
de PxC i l’abstenció i de la Regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz, acorda 
aprovar la moció de que s’ha donat compte. 
 
21. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’EA-AM PER L’ALLIBERAMENT IMMEDIAT 
DELS PEATGES DE L’AUTOPISTA AP-7 ENTRE PEÑÍSCOLA I L’HOSPITALET DE 
L’INFANT. 
Intervencions dels membres: 
El Regidor Sr. Miquel Subirats, defensa la moció, incorporant un punt al 
rebuig de les actuacions del Ministeri de Foment pel tema de la N-340 
d’incorporar una rotonda entre Amposta i la Ràpita, fent-la una via de 
segona. La voluntat és ampliar la moció per demanar una via de primera 
amb la gratuïtat de l’autopista AP-7.  
El Sr. Alcalde diu que en aquest punt s’han de reconèixer les actuacions de 
la Federació d’Associacions de Veïns. 
La Regidora Sra. Rosita Pertegaz diu que votarà a favor perquè es dóna 
suport a les iniciatives reivindicatives. 
El Regidor Sr. Francesc Miró diu que votaran a favor i que també volen 



mostrar el seu rebuig a les rotondes, incorporant aquest tercer punt. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré comenta que estan d’acord en la moció i 
aprofita per felicitar la constància de les persones que fan les 
reivindicacions i que moltes vegades estan sols i espera que se’ls escolti. 
Després d’incorporar la modificació proposada pel Sr. Alcalde i les 
intervencions transcrites, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda 
prestar la seva aprovació a la moció següent: 
“La carretera N-340 que porta tot el trànsit viari del corredor mediterrani és 
la principal artèria de comunicació de les comarques litorals de les Terres 
de l’Ebre, en concret de les comarques del Baix Ebre i Montsià. Aquesta 
carretera és la que registra una major sinistralitat de Catalunya i una gran 
part dels seus accidents mortals s’han concentrat entre els municipis de 
l’Aldea i l’Ametlla de Mar. Cal recordar que en el tram de la N-340 a les 
Terres de l’Ebre té una intensitat diària de trànsit, segons dades del 2013, 
de 15.600 vehicles, dels quals 5.000 són vehicles pesants. L’única via ràpida 
alternativa que existeix actualment a aquesta és de pagament, l’autopista 
AP-7. 
Des de fa molt temps que les institucions i moviments socials de les Terres 
de l’Ebre demanen al Ministeri de Foment solucions efectives, globals i 
immediates als problemes i la sinistralitat de la N-340. la solució més 
reivindicada per reduir la sinistralitat i la gran densitat del trànsit és 
l’alliberament immediat dels peatges del tram de l’AP-7 entre Peñíscola i 
l’Hospitalet de l’Infant. Una solució que la ministra de Foment, Ana Pastor, 
ha anunciat que es farà efectiva a finals de l’any 2019, quan acabi la 
concessió de l’autopista AP-7. 
El Ministeri de Foment però, sense el consens del territori, ha imposat 
diferents actuacions específiques pel tram de la N-340 entre l’Hospitalet de 
l’Infant i les Cases d’Alcanar, com ara: la construcció d’onze rotondes al mig 
de la carretera, dues de les quals s’han acabat; la limitació de la velocitat a 
un màxim de 80 kh/h, l’eliminació dels girs a l’esquerra i la fixació d’una 
doble línia continua de 36 quilòmetres (entre l’Almadrava i l’Aldea) que pot 
ampliar-se fins als 60 quilòmetres (les Cases d’Alcanar). 
Aquetes mesures han estat rebutjades per les institucions i els moviments 
socials de les Terres de l’Ebre perquè no donen una resposta pràctica i 
efectiva als problemes de la N-340, sinó que encara agreugen més les 
problemes de mobilitat i perillositat. Unes actuacions ineficaces que 
alenteixen i dificulten encara més el trànsit, sobretot el de vehicles pesants, 
i que transformen el corredor mediterrani viari al seu pas per les Terres de 
l’Ebre; una via de primera categoria, en una via secundària comarcal, 



perillosa i lenta. Serveixi com a exemple les dificultats d’accés als camins 
rurals i laterals que connecten amb la N-340 i el col·lapse circulatori que 
provocaran aquestes mesures sobretot en període estival, amb l’augment 
de la densitat del trànsit. 
Davant la necessitat urgent de donar una resposta immediata, efectiva i 
pràctica que redueixi la sinistralitat de la N-340 al seu pas per les Terres de 
l’Ebre, oferint la màxima seguretat als conductors i una mobilitat fluida com 
correspon a una carretera de primera categoria, el Grup municipal 
d’Esquerra d’Amposta proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
1. Instar al Ministeri de Foment que de manera immediata ofereixi la 
gratuïtat dels peatges per tots aquells vehicles que tinguin entrada i/o 
sortida durant el mateix trajecte de viatge per qualsevol dels peatges 
ubicats entre Peñíscola i l’Hospitalet de l’Infant. 
2. Mostrar el rebuig de les actuacions del Ministeri de Foment pel tema de 
la N-340 d’incorporar una rotonda entre Amposta i la Ràpita, fent-la una via 
de segona. Demanant una via de primera amb la gratuïtat de l’autopista AP-
7. 
3. Traslladar aquest acord a tots els grups del Parlament de Catalunya. Del 
Congrés dels Diputats i Senat i a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat.” 
 
22. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER EVITAR LES MOLÈSTIES 
OCASIONADES PELS TRACTAMENTS AMB HERBICIDES. 
Tot seguit es llegida la moció següent: 
“Els dies 9 i 10 de juny alguns alumnes de l’Escola Consol Ferré d’Amposta, 
varen presentar un quadre clínic de mal de cap, mareig, vòmits i algun 
desmai produïts per causes difícils de valorar, tot i que immediatament 
després d’aquests fets, tècnics i equips del Departament de Territori i 
Sostenibilitat van fer una valoració ambiental per tal de descartar la 
possibilitat de la influència de factors ambientals com a responsables de 
l’esmentat quadre clínic. Després d’analitzar totes les dades, va quedar clar 
que els paràmetres mesurats la setmana del 13 al 17 de juny estaven dintre 
de la normalitat més absoluta. Per tant, no queden clars els motius que 
varen provocar la situació esmentada. 
No obstant, és evident que es van produir una sèrie de circumstàncies que, 
tot i no poder justificar-les com a motius de les molèsties, hi haguessin 
pogut tenir alguna relació. Concretament, un dia abans dels fets, es van fer 
unes actuacions a tres solars del costat: un tractament amb insecticida fet 
per un particular, un tractament amb herbicida portat a terme per un altre 
particular i una neteja amb desbrossament per part de l’Ajuntament. 



El motiu de la moció no es buscar cap culpable, ni responsabilitzar ningú 
dels fets. El cert és que arran d’aquesta situació que descrivim, es detecta 
que l’activitat normal i de manteniment dels solars urbans comporta 
constantment uns treballs dels quals l’Ajuntament, com a mínim, n’hauria 
de tenir constància per tres motius: 
1. Per tal que, en casos com el que estem referint, es pugui tenir la 
informació necessària per a poder fer una valoració ràpida de els possibles 
causes. 
2. Per tal que els organismes competencials en el tema puguin prendre 
decisions de com actuar. 
3. Per tal que l’Ajuntament, com a coneixedor de les activitats que es duen a 
terme a la ciutat, pugui decidir o aconsellar quin és el moment més idoni 
per a portar a terme aquest tipus de tractaments. 
I és per això que el grup municipal de CiU, proposa al pel de l’Ajuntament 
d’Amposta els següents acords: 
1. Que com a mínim s’informi a l’Ajuntament d’Amposta dels tractaments 
químics que es realitzen dintre d ela zona urbana i, especialment, prop de 
les zones en puguin haver persones més sensibles a aquest tipus d’accions. 
2. Que es posi a disposició de les persones interessades un llista de 
productes aconsellables i autoritzats per a ser utilitzats en tractaments a la 
zona urbana. 
3. Que es faci un registre públic de les comunicacions rebudes per 
l’Ajuntament d’Amposta per a la seva consulta.” 
Intervencions dels membres. 
Defensa la moció el Regidor Sr. José Tomàs. 
El Regidor German Ciscar diu que la moció li sembla bé i necessària ja que 
el que va passar a l’Escola Consol Ferré hagués pogut passar a qualsevol 
altra escola. Afegeix que es podria fer com el permís per cremar rama. 
El Sr. Francesc Miró comenta que la moció és positiva perquè s’intenta 
evitar posar en risc a les persones i diu que s’hauria de publicar aquest 
tipus d’informació. 
El Sr. Alcalde diu que per poder arruixar s’ha de tenir el carnet de 
manipulació de productes fitosanitaris i per tant els particulars que ho facin 
i no el tinguin, segurament no ho comunicaran a l’Ajuntament. Explica que  
des del Departament d’Ensenyament ens van dir que el tema del Consol 
Ferré no va ser per herbicides. Comenta que creu que és una moció positiva 
per la qual cosa donaran suport a la moció, però s’hauran de redactar 
ordenances, ja que hi ha casos urgents que no es podran gestionar perquè 
s’haurà d’actuar amb urgència. Donen suport a la moció però els punts que 



recull s’hauran de desenvolupar. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, 
acorda aprovar la moció transcrita. 
 
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: 
 
APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE FESTES MAJORS D’AMPOSTA – 2016. 
Atès el dictamen - proposta favorable de la Comissió de mitjans de 
comunicació i festes celebrada en sessió de 21 de juliol de 2016 en relació al 
Programa de Festes Majors del municipi d’Amposta del 2016. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 
del Grup d’Esquerra d’Amposta – Acord Municipal, dels 2 membres del Grup 
del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés i del 
membre del Grup de PxC i l’abstenció dels 6 membres del Grup de CiU i de 
la regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar el programa de Festes Majors del municipi d’Amposta del 
2016. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Regidoria de mitjans de 
comunicació i festes i Intervenció.    
Intervencions dels membres: 
La Regidora Sra. Rosita Pertegaz diu que s’abstindran ja que hi ha coses que 
comparteix i d’altres que no. 
El Regidor Sr. German Ciscar diu que valora positivament que es facin actes 
que el que recaptin tinguin un destí social. 
La Regidora Sra. Isabel Ferré comenta que s’abstindran. Diu que els agrada 
molt que el pregoner sigui el Sr. Josep Gombau però en canvi, no els agrada 
el canvi d’ubicació del ball, però ho respecta perquè és la seva proposta. 
Tampoc li agrada la nova ubicació de l’espai jove i acaba dient que no hi ha 
gaires variacions més respecte l’any anterior.  
 
ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR DE LA CIUTAT D’AMPOSTA A LA 
SOCIETAT MUSICAL LA LIRA AMPOSTINA. 
Atenent que la Societat Musical La Lira Ampostina celebra aquest 2016 el 
centenari de la seva fundació. 
Atenent que al llarg de tots aquests anys, l’entitat ha exercit un paper 
dinamitzador inqüestionable en la vida cultural i social de la Ciutat. També 



ha tingut paper cohesiu entre generacions i ha esdevingut una de les 
bandes musicals de més renom de tot el país, exportant el nom d’Amposta 
arreu del país. Es tracta, a més, d’una societat amb una gran rellevància en 
al seva vessant formativa a través de la seva escola, d’on han sorgit músics 
de renom internacional. 
D’acord amb les competències que l’article 22 de la Llei 7/12985, de 2 
d’abril, reguladora de  les bases del règim local atribueix al Ple municipal i 
amb el que disposen els articles 9 i següents del Reglament d’honors i 
distincions de l’Ajuntament d’Amposta. 
Vist el dictamen de la Comissió informativa municipal de mitjans de 
comunicació i festes, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Atorgar a la Societat Musical La Lira Ampostina la Medalla d’Honor 
de la Ciutat d’Amposta. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Regidoria de mitjans de 
comunicació i festes, la Regidoria d’ensenyament i cultura, Intervenció i a la 
Societat Musical La Lira Ampostina. 
Intervencions dels membres 
El Sr. Alcalde comença dient que amb efectes retroactius, també es donarà 
la medalla d’honor al Club Futbol Amposta pel seu centenari. 
La Regidora Sra. Rosita Pertegaz, diu que tenim dues entitats musicals a la 
ciutat de les que ens hem de sentir orgullosos i agraeix el treball que fan 
sobretot quan van per fora de la ciutat. 
El Regidor Sr. Francesc Miró comenta que aquetes entitats fan 100 anys i la 
majoria de famílies d’Amposta es senten identificades. Considera necessari 
fer-los un reconeixement a la seva tasca. 
 
23. PRECS I PREGUNTES. 
Regidora Sra. Rosita Pertegaz 
- Vol saber, un cop s’instal·li el nou l’enllumenat led, què en faran amb el 
material que substitueixin. 
El Sr. Alcalde respon, que d’acord amb el plec de clàusules, les empreses 
que guanyin el concurs hauran de gestionar els residus. 
La Sra. Pertegaz, diu  que segons el que en facin, presentarà una proposta. 
El Sr. Alcalde diu que si es canvia l’enllumenat és per normativa i informa a 
la Sra. Pertegaz que en l’enllumenat del Poble Nou té fins a finals d’any per 
fer la proposta. 
- Seguidament fa un prec. Diu que venint per l’Aldea per la N-340, quan 
entres a Amposta on ens porta a la FORD, hi ha un escaló on molta gent 
s’ha deixat els baixos del vehicle i demana que s’arregli i neteja. 



El Sr. Alcalde diu que els clots quan surts de la N-340 són competència del 
Ministeri de Foment. Informa que  avui mateix ha arribat un comunicat de 
Foment amb la millora que es farà i diu que els passarà còpia. 
El Regidor Sr. Dani Forcadell comenta que fa dos mesos fan fer un 
requeriment sobre la N-340 per un clot que hi ha l’accés de la Ford i també 
per l’arranjament a l’altra banda d’accès. 
 
Regidor Sr. German Ciscar 
- Una veïna li ha preguntat perquè a l’Av. Sebastià Juan Arbó, a l’altura de 
l’estació d’autobusos, la vorera de l’estació d’autobusos és més estreta que 
la vorera que hi ha enfront.  El Sr. Alcalde respon que aquest tema ja es va 
qüestionar amb el projecte del nou CAP i l’arquitecte no sabia el perquè. De 
totes maneres, diu que al nou CAP la vorera serà més ampla que la de 
l’estació d’autobusos. 
- Explica que un senyor que va tenir una fuita d’aigua a casa seva, SOREA li 
reclamava 424 € quan aquest senyor solia pagar uns 20 €. Va anar a parlar 
amb SOREA i li van explicar els motius. Demana que es faci alguna cosa per 
tal que SOREA no faci negoci d’un consum no efectuat, ja que si aquest 
senyor no paga li tallaran l’aigua. El Sr. Alcalde diu que aquesta setmana li 
va passar el mateix a un altre senyor i ell mateix el va acompanyar a SOREA. 
Comenta que s’ha d’aconseguir abaratir el pagament en cas de fuita amb el 
mecanisme que sigui, i que es tractarà en la nova comissió que s’ha creat. 
  
Regidora Sra. Anna Tomàs 
- Comenta que el passat mes de novembre van demanar que la Biblioteca 
Comarcal estigués oberta tot l’estiu ja que hi ha molts usuaris que ho 
necessiten. Vol Saber si finalment estarà oberta o no. 
El Sr. Alcalde respon que estarà oberta tot l’estiu excepte per Festes Majors. 
La Regidora Sra. Inés Martí explica que, tal i com es va dir en la comissió, hi 
ha un problema amb el personal, ja que només són tres persones, una 
d’elles té reducció de jornada i és complicat combinar-ho, tot i això la 
voluntat és ampliar-ho el màxim possible, especialment pel tema dels 
estudiants. 
La Sra. Tomàs diu que hi ha gent que no es pot pagar les estades d’estiu i la 
biblioteca és un lloc on pot estar la gent jove i les famílies que més ho 
necessiten. 
El Sr. Alcalde diu que existeix la voluntat i s’intentarà que s’obri més temps, 
ja que era un dels punts que portaven al seu programa electoral. 
 



Regidor Sr. Francesc Miró 
- Comenta que d’acord amb el conveni signat amb el CAT l’Ajuntament té 
concedit un cabal de 18.250 m3/ any i demana que se li confirmi si en 
l’actualitat s’utilitza el mateix i si és així entén que pot ser aproximadament  
menys del 5% del consum total. Així mateix fa constar que a Mianes hi ha 
uns pous que es van fer per tal de garantir el subministrament d’aigua de 
qualitat, amb motiu de la descontaminació del pantà de Flix i demana que 
s’inicien contactes amb l’organisme corresponent per tal de tenir-los 
disponibles en cas de salinització del pous actuals. - Respecte al punt 5 
sobre la composició de la comissió demana que almenys hi hagi un regidor 
de l’oposició , que es publiqui la qualitat i el consum de l’aigua del CAT,  
El Sr. Alcalde diu que no hi ha cap problema en publicar les dades de les 
analítiques de l’aigua del Departament de Salut. Pel que fa al consum de 
l’aigua  del CAT és poc, però no hi ha cap problema en facilitar les dades. 
El Regidor Sr. Forcadell comenta que un 97,5 % de l’aigua prové dels pous i 
només un 2’5% és de l’ACA de l’aigua de Tarragona. El Sr. Alcalde diu que li 
sembla bona idea que es publiqui al portal de la transparència. 
- El Sr. Miró diu que els veïns del carrer Sant Just volen saben si pel que fa a 
les obres del clavegueram es farà mig carrer o tot el carrer. 
El Sr. Alcalde  diu que s’ha fet una primera actuació d’urgència perquè hi 
havia una cisterna que recollida pèrdues del clavegueram, s’arranjarà el 
clavegueram i es substituiran les canonades de plom. 
El Sr. Forcadell explica que en els primers 60 metres han trobat 14 
escomeses de plom i comenta que és obligació de SOREA de canviar-les a 
càrrec d’ella i no dels usuaris d’acord amb el contracte. 
 
Regidora Sra. Isabel Ferré 
- Comenta que l’últim dia, al minut de silenci se’ls va avisar un minut abans  
i no van poder arribar a hora tot i que sabien que estava convocat per la 
societat civil. El Sr. Alcalde li dóna la raó. 
- D’altra banda la Sra. Ferré diu que la plataforma on està el contenidor del 
mercat municipal té les puntes trencades i fa mala olor. El Sr. Alcalde diu 
que miraran d’arrodonir les puntes  i solucionar el problema de l’olor. 
- La Sra. Ferré diu que d’acord amb les actes de la Junta de Govern Local, 
s’ha contractat a un arquitecte dos dies a la setmana, durant sis mesos per 
un import de 12.000,00 € i vol saber com s’ha fet la contractació. 
El Sr. Alcalde diu que fruit de la necessitat que hi havia perquè l’arquitecte 
municipal estava de baixa i s’havia d’alliberar de feina el departament. 
També comenta que s’ha contractat una enginyera d’obra civil. 



El Regidor Sr. Tomàs Bertomeu explica que per a contractar a l’arquitecte 
s’ha fet un contracte menor de serveis.  
  
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dóna per 
acabada la sessió, essent les vint-i-dues hores i de tot el que s’ha tractat es 
formula la present acta de la que, com a Secretària certifico. 
 

L’ALCALDE,                        LA SECRETÀRIA, 
 


