
 

 

RESUM DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA DUTA A TERME EL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2016 

 

 

 

VOTACIÓ PER GRUPS MUNICIPALS 

PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA 

NO 

ADSCRITS 

(1) 

PxC 

 (1) 

PSC-CP 

(2) 

CIU  

(6) 

EA-AM 

(11) 

RESULTAT 

VOTACIÓ 

1 Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 25 de juliol de 2016 + + + + + Aprovat 

2 Donar compte del Decrets d’Alcaldia número 1048 a 1281 del 2016       

3 Donar compte de contractacions de personal       

4 Donar compte del Decret 1163/2016, de 21 de juliol, de delegació de funcions d’Alcaldia       

5 

Verificació del text refós de la modificació puntual número 37 del POUM: “Modificació del capítol 

quart. Regulació del sòl no urbanitzable” + + + + + Aprovat 

6 Proposta d’adhesió al Grup d’acció local Terres de l’Ebre + + + + + Aprovat 

7 

Aprovació de conveni amb el Consell Comarcal del Montsià per la regulació de la delegació de la 

competència de gestió de residus 0 0 + + + Aprovat 

8 Sollicitud de declaració de compatibilitat per segona activitat privada de treballadora municipal + + + + + Aprovat 

9 Sollicitud d’autorització per al canvi de titularitat de concessió sobre bé de domini públic + 0 + + + Aprovat 

10 Aprovació de la rectificació anual de l’Inventari de béns corresponent a 31 de desembre de 2015 + + + + + Aprovat 

11 

Aprovació provisional de l’expedient número 23 de modificació del pressupost 2016 per 

suplements de crèdit i crèdits extraordinaris - 0 - - + Aprovat 

12 

Proposta d’adaptació del Grup programes “155” al seu equivalent “153” segons estructura de 

pressupostos dels ens locals + 0 + + + Aprovat 



 

13 

Donar compte del Decret de l’Alcaldia 1249/2016, d’aprovació de les línies fonamentals del 

pressupost de 2017       

14 

Proposta de modificació de la Circular d’Intervenció 1/2015, reguladora de la tramitació dels 

contractes menors 0 0 + 0 + Aprovat 

15 

Aprovar la relació número 407 de contractes menors tramitats sense seguir el procediment 

establert. 0 0 0 0 + Aprovat 

16 

Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu al compliment de les obligacions trimestrals 

d’informació de la Llei orgànica 2/2012. Segon trimestre de 2016       

17 Donar compte de l’informe d’Intervenció de seguiment del Pla d’ajust. Segon trimestre de 2016       

18 Donar compte de l’informe d’Intervenció de morositat. Segon trimestre de 2016       

19 Donar compte del període mig de pagament a proveïdors. Segon trimestre de 2016       

20 Atorgament de beneficis fiscals per obertura d’establiments + + + + + Aprovat 

21 Resolució d’expedient sancionador en matèria de gossos perillosos + + + + + Aprovat 

22 

Moció del Grup municipal de PxC per fer una auditoria per optimitzar els recursos de 

l’Ajuntament d’Amposta - + 0 0 - Rebutjada 

23 Moció del Grup municipal de PxC per estudiar obrir la piscina part dels mesos de juny i setembre      Retirada 

24 Moció del Grup municipal del PSC - CP per la elaboració d’un pla de seguretat local a Amposta + + + + + Aprovada 

25 Moció del Grup municipal del PSC-CP per la creació de la figura dels vigilants cívics 0 + + + + Aprovada 

26 

Moció dels Grups municipals d’EA – AM, CiU, PSC-CP i PxC i la Regidora Rosa Pertegaz d’adhesió 

de l’Ajuntament d’Amposta al projecte de corredor humanitari per a refugiats impulsat per 

Provocant la Pau + + + + + Aprovada 

27 

Moció del Grup municipal de CiU per incloure al nomenclàtor dels carrers de la nostra Ciutat el 

nom de “Perla preciosa” + + 0 + + Aprovada 

28 Precs i preguntes       

 



 

 

+ � vot a favor.  

- � vot en contra. 

0 � abstenció. 

 


