
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA DUTA 
A TERME EL DIA 30 DE GENER DE 2017. 
 
 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: 
Sra. Maria cinta Vidal Bayarri. 

 
A la ciutat d'Amposta, el dia trenta de gener de dos mil disset. 
 
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, estant també present la 
Interventora, 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 de 28 de novembre de 2016, i 
de la sessió extraordinària celebrada  el dia 28 de desembre de 2016. 

2. Donar compte de les contractacions d’urgència. 
3. Designació de representant municipal en òrgan col·legiat. 
4. Aprovació inicial de la modificació puntual 45 del POUM: “Canvi de 

classificació dels sòls de l’àmbit del PAU-2 Eucaliptus. Creació de les 
claus 12a2.1 i 12a2.2 i inclusió de nous usos a les claus 12a2.1 i 12a2.2 i 
12b1 del sòl urbà”. 

5. Aprovació definitiva de la declaració com BCIL de l’immoble del carrer 
Tarragona, 7-15 (antic convent i escola de les Carmelites Terciàries). 

6. Resolució de procediment per declaració de lesivitat de la llicència 
atorgada per la realització de les obres de reforma i ampliació 
d’habitatge al carrer Itàlia, 32. 

7. Aprovació definitiva de la derogació de l’Ordenança municipal d’obres i 
instal·lacions de serveis en domini públic municipal. 

8. Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal d’obres i instal·lacions de 
serveis en domini públic municipal. 

9. Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de la venda no 
sedentària a la Ciutat d’Amposta. 

10. Aprovació definitiva del Pla de verificació d’activitats comunicades 
d’Amposta 2017 – 2020. 

11. Resolució d’expedients sancionadors en matèria de gossos perillosos. 
12. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal número 17. 
13. Aprovació inicial de l’expedient número 3 de modificació del pressupost 

per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris. 
14. Moció del grup municipal d’EA per requerir a les administracions 

competents actuacions científiques, legislatives i, si s’escau, jurídiques, 
per tal de, principalment, mobilitzar els sediments retinguts als 
embassaments de Mequinença i Riba-Roja, considerant la pèrdua de la 
línia de costa (regressió) i l’enfonsament (subsidència) de la plana del 
Delta de l’Ebre. 

15. Moció del grup municipal de PXC, per crear un servei municipal per 
ajudar els veïns en les seves reclamacions davant les entitats bancàries 
per la devolució de les clàusules terra i les despeses del préstec 
hipotecari. 

16. Moció del grup municipal del PSC-CP per instar al Ple a requerir a 
l’empresa HIFE, adjudicatària del transport interurbà a les TTEE, per tal 
de restablir a Amposta la parada de l’avinguda Catalunya. 

17. Moció del grup municipal del PSC-CP per instar el Ple a tramitar la 



incorporació en el reglament d’ús dels mitjans de comunicació 
municipals d’Amposta, normes d’ús en la web municipal. 

18. 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 DE 28 DE NOVEMBRE DE 
2016, I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA  EL DIA 28 DE 
DESEMBRE DE 2016. 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 
28 de novembre de 2016. 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del 
dia 28 de desembre de 2016. 
 
2. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA. 
Es dóna compte de les contractacions següents: 
 M.A.E.C. per ocupar com a personal funcionari interí en pràctiques un lloc 

de treball de responsable de serveis socials. 
 M.J.C.P. com a auxiliar administrativa adscrita a l’oficina de turisme del 2 

de gener al 31 de març de 2017. 
 S.N.F. com a enginyera tècnica d’obres públiques adscrita al 

departament d’obres i urbanisme del 4 de gener al 3 d’abril de 2017. 
 X.P.V. com a auxiliar administratiu adscrit al departament d’informàtica 

del 2 de gener al 30 de juny de 2017. 
 H.D.R. com a tècnica de prospecció i assessorament d'empreses a partir 

de l'1 de gener de 2017 i fins al 31 d'agost de 2017. 
 I.M.P. com a tècnica d'orientació i acompanyament en el procés de 

contractació fins al 28 de febrer de 2018. 
 A través del programa “Treball i formació” adreçat a persones en atur no 

perceptores de prestació i/o subsidi per desocupació, preferentment 
majors de 45 anys (expedient 2016/PANP/SPOO/001, línia A) el personal 
per la realització de les tasques i el període de temps que també es 
diran: 
 M.L.L.C.,  com a netejadora, del 29 de desembre de 2016 al 28 de juny 

de 2017. 
 M.J.R.H., com a conserge, del 29 de desembre de 2016 al 28 de juny 

de 2017. 



 A.E.A., com a conductor de camió/xofer, del 29 de desembre de 2016 
al 28 de juny de 2017. 

 A.F.R., com a jardiner, del 29 de desembre de 2016 al 28 de desembre 
de 2017. 

 C.B.J., com a jardiner, del 29 de desembre de 2016 al 28 de juny de 
2017. 

 J.J.U.A., com a peó d’obra pública, del 29 de desembre de 2016 al 28 
de juny de 2017. 

 F.G.G., com a peó d’obra pública, del 29 de desembre de 2016 al 28 
de juny de 2017. 

 R.M.R., com a peó d’obra pública, del 29 de desembre de 2016 al 28 
de juny de 2017. 

 C.J.S.L., com a electricista, del 29 de desembre de 2016 al 28 de juny 
de 2017. 

 A través del programa “Treball i formació” adreçat a persones en atur no 
perceptores de prestació i/o subsidi per desocupació, preferentment 
majors de 45 anys (expedient 2016/PRMI/SPOO/001, línia B), el personal 
per la realització de les tasques i el període de tems que també es diran: 
 A.C.D., com a netejadora, del 29 de desembre de 2016 al 28 de juny 

de 2017. 
 J.B.S., com a netejador, del 29 de desembre de 2016 al 28 de juny de 

2017. 
 Y.B.D., com a netejadora, del 29 de desembre de 2016 al 28 de juny 

de 2017. 
 N.C., com a netejadora, del 29 de desembre de 2016 al 28 de 

desembre de 2017. 
 R.C.D., com a conserge, del 29 de desembre de 2016 al 28 de juny de 

2017. 
 D.C.R. com a conserge del Museu de les Terres de l’Ebre del 18 de gener 

al 17 de juliol de 2017. 
 J.C.S., com a tècnica d’orientació i acompanyament del Programa 30 Plus 

del 18 de gener de 2017 al 30 de juny de 2018. 
 A.R.S., com a tècnica de prospecció i acompanyament del Programa 30 

Plus del 18 de gener al 30 de setembre de 2017. 
 N.P.M. i A.C.P., com a tècniques del Programa espais de Recerca de Feina 

del 18 de gener al 26 d’octubre de 2017. 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
 



3. DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN ÒRGAN COL·LEGIAT. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 26 de 
setembre de 2016, va acordar l’adhesió de l’Ajuntament d’Amposta a 
l’Associació Grup d’Acció Local Terres de l’Ebre. 
Atenent que s’ha sol·licitat la designació del representant municipal en dita 
Associació. 
Atenent 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. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del 
grup d’EA – AM i l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 membres 
del grup del PSC – CP, del membre del grup de PxC i de la regidora no 
adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents acords: 
PRIMER. Designar representant de l’Ajuntament d’Amposta en l’Associació 
Grup d’Acció Local Terres de l’Ebre el regidor, Sr. Tomàs Bertomeu i Balart. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’interessat i a l’Associació Grup 
d’Acció Local Terres de l’Ebre. 
 
4. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 45 DEL POUM: “CANVI 
DE CLASSIFICACIÓ DELS SÒLS DE L’ÀMBIT DEL PAU-2 EUCALIPTUS. CREACIÓ 
DE LES CLAUS 12A2.1 I 12A2.2 I INCLUSIÓ DE NOUS USOS A LES CLAUS 
12A2.1 I 12A2.2 I 12B1 DEL SÒL URBÀ”. 
Vista la proposta de modificació puntual número 45 del Pla d’ordenació 
urbanística municipal: “Canvi de classificació dels sòls de l’àmbit del PAU-2 
Eucaliptus. Creació de les claus 12a2.1 i 12a2.2 i inclusió de nous usos a les 
claus 12a2.1 i 12a2.2 i 12b1 del sòl urbà”, redactada per l'Arquitecte municipal 
J.C.M. 
Vist l'informe de Secretaria, el Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els 
seus membre, i per tant amb el quòrum de la majoria absoluta, adopta els 
següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual número 45 del Pla 
d’ordenació urbanística municipal: “Canvi de classificació dels sòls de l’àmbit 
del PAU-2 Eucaliptus. Creació de les claus 12a2.1 i 12a2.2 i inclusió de nous 
usos a les claus 12a2.1 i 12a2.2 i 12b1 del sòl urbà”, redactada per l'Arquitecte 
municipal J.C.M. 
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. 
 
5. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA DECLARACIÓ COM BCIL DE L’IMMOBLE DEL 
CARRER TARRAGONA, 7-15 (ANTIC CONVENT I ESCOLA DE LES CARMELITES 
TERCIÀRIES). 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 28 de 
setembre de 2015, va adoptar l’acord d’incoar expedient administratiu per 
la declaració de bé cultural d’interès local (BCIL) l’edifici situat al carrer 
Tarragona, 7-15 (antic convent i escola de les Carmelites Terciàries). 
Atenent que, prèvia sol·licitud realitzada per aquest Ajuntament en data 25 
d’octubre de 2016, l’arquitecta territorial dels Serveis Territorials a les Terres 
de l’Ebre del Departament de Cultura va emetre informe favorable a la 
proposta amb la condició de que la fitxa del catàleg del patrimoni històric 
incorpori: 
 Un punt que precisi que es vol protegir l’immoble amb la protecció BCIL. 
 Un punt relatiu als criteris d’intervenció,  que concreti les actuacions 

admeses i les que no, sense perjudici dels que es pugui establir a la 
normativa urbanística municipal. 

Atenent que l’Arquitecte municipal ha redactat el document que ha de 
servir de base per la declaració de BCIL de l’edifici esmentat, incorporant al 
mateix les condicions fixades a l’informe de l’arquitecta territorial abans 
esmentat. 
Atenent que essent l’edifici objecte del procediment de propietat privada i 
que s’ha donar trasllat de l’expedient a la seva propietària per tal que 
pogués formular les al·legacions i/o presentar la documentació que tingués 
per oportuna en defensa dels seus drets, sense que en el termini atorgat a 
l’efecte se n’ha formulat cap. 
Atenent el que disposa l’article 17, apartats 2 i 3 de la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català 
Vist l’informe de Secretaria, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 



favorable dels 11 membres del grup d’EA – AM, dels 2 membres del grup del 
PSC – CP 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 la declaració com bé cultural d’interès local (BCIL) l’edifici 
situat al carrer Tarragona, 7-15 (antic convent i escola de les Carmelites 
Terciàries), d’acord amb la proposta que figura en l’expedient instruït a 
l’efecte. 
SEGON. Comunicar el present acord al Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya sol·licitant al inscripció de l’immoble que ha estat 
declarat BCIL al Catàleg del patrimoni cultural català. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget per a la 
signatura de quanta documentació sigui necessària per a l’efectivitat dels 
presents acords. 
Intervencions dels membres: 
El regidor Sr. Francesc J,. Miró diu que el grup del PSC – CP ha votat a favor, 
tot i que la seva proposta era d’adquirir l’immoble enlloc del procediment 
que s’ha seguit. 
 
6. RESOLUCIÓ DE PROCEDIMENT PER DECLARACIÓ DE LESIVITAT DE LA 
LLICÈNCIA ATORGADA PER LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I 
AMPLIACIÓ D’HABITATGE AL CARRER ITÀLIA, 32. 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia número 877/2016, de 21 de juny de 2016, 
s’incoa procediment per l’anul·lació de la llicència municipal atorgada per 
acord de la Junta de Govern Local d’1 de febrer de 2016, per l’execució de 
les obres de reforma i ampliació d’habitatge al carrer Itàlia, 32, d’acord amb 
el projecte redactat per F. I O., arquitectes associats, SLP.  En la mateixa 
Resolució es decreta la suspensió de l’executivitat de la llicència en aplicació 
del que disposa l’article 104 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de els administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
El Decret esmentat es notificà als interessats (titulars de la llicència) en data 
27 de juny de 2016. 
La incoació del procediment per l’anul·lació de la llicència municipal es 
fonamentà en els informes tècnic i jurídic dels quals en resulta que la 
llicència municipal que es va atorgar incompleix el POUM en els aspectes 
següents: 
 L’alçada de la planta baixa de la zona ampliada és de 2,09 metres, amb 

la qual cosa no es compleix amb el que disposa l’article 303 del POUM 



que fixa una alçada mínima per a la planta baixa en la zona d’edificació 
segons alineació de vial de 3,30 metres. 

 L’alçada de la planta segona de la zona ampliada és de 2,45 metres, amb 
la qual cosa no es compleix amb el que disposa l’article 305 del POUM 
que fixa una alçada lliure mínima per a les plantes pis en la zona 
d’edificació segons alineació de vial de 2,50 metres. 

En data 8 de juliol de 2016 els titulars de la llicència presenten escrit 
d’al·legacions (r.e. 10415) i, alhora recurs potestatiu de reposició contra la 
suspensió de l’executivitat de la llicència (r.e. 10417). 
L’escrit d’al·legacions esmentat sol·licita l’arxiu del procediment, per quant 
la llicència atorgada no incorre en cap supòsit d’anul·labilitat, sent que la 
llicència compleix amb la legalitat urbanística, havent estat degudament 
atorgada, constant la presentació d’instància per la qual es subsanen els 
vicis en els que pogués incórrer el projecte adaptant-lo a la normativa 
vigent, referint-se a la instància presentada pels redactors del projecte en 
data 26 de maig de 2016, a la qual s’incorporen els plànols del projecte 
reformats (al·legacions quarta i cinquena). A més, s’argumenta que la 
llicència atorgada no es constitutiva de declaració de lesivitat per quant no 
genera cap dany i perjudici i, a més es va realitzar l’adaptació del projecte 
d’obra a la legalitat urbanística i, per tant no concorre cap causa 
d’anul·labilitat 
Per Decret de l’Alcaldia 1661/2016, de 27 de desembre de 2016, s’amplià el 
termini per la resolució del procediment en 45 dies. 
En data 17 de gener de 2017 els interessats presenten escrit pel qual 
argumenten la caducitat de l’expedient en haver transcorregut mes de 6 
mesos des de la seva incoació. 
En data 20 de gener de 2017, l’Arquitecte tècnic municipal emet informe 
sobre les al·legacions presentades pels titulars de la llicència objecte del 
present procediment, del qual en resulta que tot i la interpretació del POUM  
realitzada en informar l’atorgament de la llicència, les alçades de la planta 
baixa i de la planta segona incompleixen el POUM. 
En data 23 de gener de 2016 s’emet informe jurídic, pel qual en resulten 
aplicables al procediment els fonaments de dret següents: 
I. En quant a l’anul·labilitat de la llicència, article 63.1 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú: “1. Són anul·lables els actes de 
l’administració que incorren en qualsevol infracció de l’ordenament jurídic, 
inclosa la desviació de poder.” 
II. En quant al procediment per l’anul·lació de la llicència municipal, en 



tractar-se d’un acte administratiu declaratiu de drets per als particulars, 
article 103 de la Llei 30/1992: “Les administracions públiques poden 
declarar lesius per a l'interès públic els actes favorables per als interessats 
que siguin anul·lables d'acord amb el que disposa l'article 63 d'aquesta Llei, 
a fi de procedir a la seva ulterior impugnació davant l'ordre jurisdiccional 
contenciós - administratiu.” 
La impugnació davant l’ordre jurisdiccional contenciós – administratiu es 
realitzarà seguint el procediment previst a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció  contenciós – administrativa. 
III. Respecte la suspensió de l’execuctivitat de la llicència, article 104 de la 
Llei 30/1992,: “Iniciat el procediment de revisió d'ofici, l'òrgan competent 
per resoldre pot suspendre l'execució de l'acte, quan aquesta pugui causar 
perjudicis d'impossible o difícil reparació.” 
IV. Respecte la modificació de la llicència atorgada, article 35 del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística: “Obres que no s’ajusten al projecte autoritzat. Si, en 
el moment de redactar el projecte d’execució a què fa referència l’article 
34.3 o d’executar materialment les obres, s’aprecia la necessitat de dur a 
terme obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar 
sense necessitat de sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de 
l’atorgada sempre que la llicència no sigui exigible per aplicació de la 
legislació sobre ordenació de l’edificació, que les obres esmentades no 
comportin una alteració substancial del projecte autoritzat i que s’efectuï la 
comunicació prèvia corresponent d’acord amb l’article 76. S’entén que les 
obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dóna 
alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2.” 
L’article 33.2 del Reglament esmentat assenyala: “Ultra els supòsits a què fa 
referència la legislació sobre ordenació de l’edificació, també requereixen 
projecte tècnic les sol·licituds de llicència urbanística que facin referència a 
altres supòsits d’implantació d’obres o d’ampliació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament total o parcial de les obres existents quan afectin: 
a) Els fonaments o els elements estructurals. 
b) El volum o les superfícies construïdes. 
c) L’ús urbanístic. 
d) El nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles 
d’aprofitament privatiu independent. 
e) Els elements objecte de protecció dels béns catalogats subjectes a un 
règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.” 
V. Respecte la convalidació de l’acte d’atorgament de la llicència, article 67.1 



de la Llei 30/1992: “L’administració podrà convalidar els actes anul·lables, 
esmenant els vicis que presentin”. 
VI. Respecte l’anul·lació de llicències urbanístiques atorgades en contra del 
que disposa el planejament urbanístic d’aplicació: la jurisprudència en 
aquest aspecte és clara, procedeix l’anul·lació de la llicència quan aquesta 
ha estat atorgada en contra del planejament d’aplicació (per totes 
sentències del Tribunal Suprem de 29 de maig de 1995 i de 2 de desembre 
de 2002, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número 164/2001 
d’1 de març, del Tribunal Superior de Justícia de Murcia número 275/2010 
de 18 març), amb independència de que la vulneració sigui més a menys 
greu, com així va determinar el Tribunal Suprem en la seva sentència d’1 de 
febrer de 2001 o en la de 26 de maig de 1998 en al qual textualment diu: “... 
la revisión de oficio que permite el artículo 224.2 del TRLS de los actos y 
acuerdos de la Entidades Locales en materia de urbanismo no exige que el 
acuerdo que sea anulado sea una infracción urbanística manifiesta y grave. 
Que ello es así se infiere del texto literal del artículo 224 del TRLS, que no 
exige la concurrencia de esa infracción urbanística manifiesta y grave …” 
VII. Respecte la caducitat del procediment, article 103.3 de la Llei 30/1992: 
“Ultrapassat el termini de 6 mesos des de l’inici del procediment sense que 
s’hagi declarat la lesivitat es produirà la lesivitat del mateix.” 
Als efectes del còmput del termini dels 6 mesos ha de ternir-se en compte 
el que disposa l’article 57.1 de la pròpia Llei 30/1992: “L’eficàcia restarà 
demorada quan així ho exigeixi el contingut de l’acte o estigui supeditada a 
la seva notificació, publicació o aprovació superior.” 
VIII. Pel que fa a l’ampliació del termini per resoldre, article 49.1 de la Llei 
30/1992: “L'Administració, excepte precepte en contra, pot concedir d'ofici o 
a petició dels interessats, una ampliació dels terminis establerts, que no 
excedeixi de la meitat d'aquests, si les circumstàncies ho aconsellen i amb 
això no es perjudiquen drets de tercer. L'acord d'ampliació s'ha de notificar 
als interessats.” 
L’esmentat informe jurídic conclou: 
Primer. La llicència municipal atorgada per la realització de les obres de 
reforma i ampliació d’habitatge al carrer Itàlia, 32, ho va ser incomplint els 
paràmetres del POUM següents: 
 L’alçada de la planta baixa de la zona ampliada és de 2,09 metres, amb 

la qual cosa no es compleix amb el que disposa l’article 303 del POUM 
que fixa una alçada mínima per a la planta baixa en la zona d’edificació 
segons alineació de vial de 3,30 metres. 

 L’alçada de la planta segona de la zona ampliada és de 2,45 metres, amb 



la qual cosa no es compleix amb el que disposa l’article 305 del POUM 
que fixa una alçada lliure mínima per a les plantes pis en la zona 
d’edificació segons alineació de vial de 2,50 metres. 

Aquesta vulneració del planejament urbanístic d’aplicació comporta que 
l’acte administratiu hagi de considerar-se anul·lable, d’acord amb el que 
determina l’article 63 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
Segon. L’admissió de la petició dels titulars de la llicència de subsanació dels 
vicis que conté l’acte administratiu d’atorgament de la llicència esmentada, 
amb la incorporació al procediment de la documentació tècnica de 
modificació del projecte, i per tant la convalidació de l’acte anul·lable ha de 
ser analitzada des de diferents punts de vista: 
1. En primer lloc ha de tenir-se en compte la jurisprudència esmentada en 
el fonament de dret VI del present informe que marca una línia 
jurisprudencial clara respecte l’anul·lació de les llicències urbanístiques 
atorgades en contra de les determinacions del planejament urbanístic 
d’aplicació, amb independència de que dita vulneració sigui greu o no, per 
tant d’acord amb aquesta jurisprudència, la petició no pot ser acceptada. 
2. En segon lloc podria semblar que, en aplicació de l’article 35 del Decret 
64/2014, de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística (transcrit al fonament legal IV del present informe), 
seria possible procedir a la modificació de la llicència amb aportació del 
projecte modificat, ara be el propi article impedeix que aquesta modificació 
es realitzi quan comportin una alteració substancial del projecte autoritzat,  
entent-se que les obres comporten una alteració substancial del projecte 
quan es dóna alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del 
mateix Reglament (també transcrit en el mateix fonament legal) i que marca 
com una d’aquests circumstàncies d’alteració substancial el volum o les 
superfícies construïdes, essent un d’aquest el que es modificaria respecte la 
llicència atorgada. Per l’anterior, la petició de convalidació tampoc pot ser 
acceptada. 
Tercer. El recurs de reposició interposat contra la suspensió de l’executivitat 
de la llicència, presentat en dat 8 de juliol de 2016, s’ha d’entendre 
desestimat en aplicació dels articles 117.2 i 43 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, tot allò sense perjudici de que es considera adient mantenir la 
suspensió de l’executivitat de la llicència, ja que sense dita suspensió es 
podria haver seguit amb l’execució de les obres podent donar lloc a 
perjudicis de més difícil reparació que els que se’n poden generar amb la 



suspensió de l’execució de les obres. 
Quart. La caducitat del procediment demanada pels interessats no pot ser 
acceptada, ja que la resolució que inicià el procediment va ser notificada als 
interessats en data 27 de juny de 2016 (moment en que ha d’iniciar-se el 
còmput del termini de 6 mesos per la resolució del procediment) i la 
resolució per la qual s’amplia el termini per resoldre es va dictar el dia 27 de 
desembre de 2016, no havent transcorregut, per tant, el termini de 
caducitat donada l’ampliació del termini per resoldre. 
Cinquè. En opinió de l’informant es procedent la declaració de lesivitat de la 
llicència municipal atorgada per la realització de les obres de reforma i 
ampliació d’habitatge al carrer Itàlia, 32 per l’incompliment del POUM en els 
paràmetres següents: 
 L’alçada de la planta baixa de la zona ampliada és de 2,09 metres, amb 

la qual cosa no es compleix amb el que disposa l’article 303 del POUM 
que fixa una alçada mínima per a la planta baixa en la zona d’edificació 
segons alineació de vial de 3,30 metres. 

 L’alçada de la planta segona de la zona ampliada és de 2,45 metres, amb 
la qual cosa no es compleix amb el que disposa l’article 305 del POUM 
que fixa una alçada lliure mínima per a les plantes pis en la zona 
d’edificació segons alineació de vial de 2,50 metres. 

Per tant resulta procedent que el Ple de la Corporació, adopti l’acord 
declarant dita lesivitat, amb la finalitat de procedir a la tramitació de la 
impugnació davant l’ordre jurisdiccional contenciós – administratiu prevista 
a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció  contenciós – 
administrativa. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del 
grup d’EA – AM i l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 membres 
del grup del PSC – CP, del membre del grup de PxC i de la regidora no 
adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents acords: 
PRIMER. Declarar lesiva als interessos municipals la llicència municipal 
atorgada per la realització de les obres de reforma i ampliació d’habitatge al 
carrer Itàlia, 32 per l’incompliment del POUM en els paràmetres següents: 
 L’alçada de la planta baixa de la zona ampliada és de 2,09 metres, amb 

la qual cosa no es compleix amb el que disposa l’article 303 del POUM 
que fixa una alçada mínima per a la planta baixa en la zona d’edificació 
segons alineació de vial de 3,30 metres. 

 L’alçada de la planta segona de la zona ampliada és de 2,45 metres, amb 
la qual cosa no es compleix amb el que disposa l’article 305 del POUM 
que fixa una alçada lliure mínima per a les plantes pis en la zona 



d’edificació segons alineació de vial de 2,50 metres. 
SEGON. Ordenar que es procedeixi a la impugnació de l’acord municipal 
d’atorgament de la llicència esmentada, concretament l’acord adoptat per la 
Junta de Govern Local en sessió del dia 1 de febrer de 2016, davant la 
jurisdicció contenciós – administrativa, d’acord amb el que determina la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció  contenciós – 
administrativa. 
TERCER. Ordenar que es traslladi el present acord a tots aquells que tenen 
la condició d’interessats en el procediment. 
Intervencions dels membres: 
La regidora Sra. Rosa Pertegaz demana dos aclariments: en primer lloc, a la 
comissió informativa no es va informar de que s’havia proposat un conveni 
per la solució pactada de l’assumpte; en segon lloc, si és possible avaluar el 
cost que podria suposar per l’Ajuntament. El Sr. Alcalde explica que havent-
se mantingut diferents reunions amb els titulars de la llicència es va 
proposar que es formulés una nova sol·licitud de llicència, ajustada al 
POUM i un cop es tinguessin els informes favorables dels serveis tècnics i 
jurídics, es traslladarien als interessats, qui presentaria renúncia a la 
llicència i en la mateixa sessió de la Junta de Govern Local, primer 
s’acceptaria la renúncia a la llicència i immediatament s’atorgaria la nova 
llicència, donat el seu caràcter reglat; en una reunió entre els interessats i 
els serveis jurídics es va formular una proposta d’acabament convencional 
(amb la signatura del conveni), però quan aquesta proposta se li va 
traslladar, va manifestar que no considerava necessari signar un conveni i 
en la darrera reunió amb els interessats va ratificar la proposta explicada, 
sense que aquesta fora acceptada, motiu pel qual s’ha hagut de presentar 
la proposta al Ple. Pel que fa al cost que podria representar per 
l’Ajuntament, respon que no es pot avaluar; però, que en tot cas demanarà 
un informe als serveis jurídics del qual li donarà trasllat. 
El regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el grup del PSC – CP no té prous 
elements per tenir una opinió clara donat que tenen moltes versions, es 
tracta d’una llicència donada per l’actual equip de govern en la qual hi ha 
divergències (com li va confirmar el Sr. Alcalde en la comissió informativa de 
5 centímetres). Entenen que es deuria haver parlat amb totes les parts per 
arribar a un acord donat que això tindrà cost per l’Ajuntament. El Sr. Alcalde 
respon que les llicències es donen d’acord amb els informes tècnics i 
jurídics, per tant no entén a quines divergències es refereix el portaveu del 
PSC, ja que no en poden haver, en tant en quant l’atorgament de les 
llicències sempre es realitza mantenint els informes tècnics i jurídics, sense 



que l’equip de govern doni o no doni llicències apartant-se d’aquests 
informes tècnics. En aquest cas s’ha produït una errada en l’atorgament de 
la llicència i, per garantir la seguretat jurídica, s’ha hagut d’acudir a 
l’anul·lació de la llicència atorgada en contra del planejament. 
El regidor Sr. Miró replica que les llicències les atorga la Junta de Govern, 
integrada per membres de l’equip de govern, responent el Sr. Alcalde que 
d’acord amb els informes tècnics i preguntant si la proposta del Sr. Miró, es 
de retirar aquest assumpte de l’ordre del dia, mantenint la vigència de la 
llicència, amb independència del que s’ha informat tècnicament i 
jurídicament, el Sr. Miró respon que ja ha manifestat que el grup del PSC – 
CP s’abstindrà en la votació, en estar davant d’un assumpte que deriva 
d’una errada de l’equip de govern. Respon el Sr. Alcalde que l’errada en la 
llicència deriva d’una errada dels tècnics municipals en el moment de donar 
la llicència; l’equip de govern no realitza cap interferència en els informes 
sobre les peticions de llicències d’obres, ni en la primera, ni ara sobre el 
procediment per la seva anul·lació.  
El regidor Sr. Miró acaba dient que més fàcil no ho pot ficar a l’equip de 
govern, el seu grup s’absté en la votació i deixa que l’equip de govern 
apliqui allò que li sembli més oportú, no sent la seva intenció cap altra 
diferent. El Sr. Alcalde conclou que la llicència va atorgar-se de forma 
errònia, en base a una errada en l’informe tècnic i davant la denúncia d’uns 
veïns, s’ha arribat a la conclusió de que ha de seguir-se el procediment per 
la declaració de lesivitat de dita llicència, d’acord amb els informes que així 
ho aconsellen. 
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que al final l’obra es farà, ja sigui amb 
aquesta o una nova llicència, per tant es podria haver estalviat el 
procediment, desconeixen el possible conveni del que se n’ha parlat i els 
motius que van fer prendre la decisió de no signar-lo; en tot cas consideren 
lògica la posició dels interessats de no renunciar a la llicència, com també 
consideren acceptable la posició de l’equip de govern de seguir endavant 
amb el procediment de declaració de lesivitat. El Sr. Alcalde diu que 
coincideix plenament amb que al final les obres es realitzaran, ja que no 
dubta que es donaria una nova llicència ajustada al POUM, sempre i quan 
els informes tècnic i jurídic foren favorables, ja que no prendran una decisió 
contraria a aquests informes. Acaba el Sr. Alcalde dient que considera que 
no té sentit no haver acceptat els interessats la solució proposada per 
l’Ajuntament, sense necessitat de signar cap conveni, per quant la proposta 
realitzada era coherent i, com ja ha dit abans, segueix mantenint-la, en 
entendre que és possible donar una nova llicència, prèvia renúncia dels 



interessats a la que es va atorgar erròniament. 
 
7. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
D’OBRES I INSTAL·LACIONS DE SERVEIS EN DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL. 
Aprovada inicialment la derogació pel Ple de la Corporació, en sessió duta a 
terme el dia 28 d’octubre de 2016 l’Ordenança municipal d’obres i 
instal·lacions de serveis en domini públic municipal. 
Atès que l’aprovació inicial de la derogació 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 223 del dia 23 de 
novembre de 2016, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 
7250 del dia 18 de novembre de 2016 i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 
sense que durant el termini abans esmentat s’hagi presentat cap al·legació 
o reclamació contra el mateix. 
De conformitat amb el que disposen els articles 162.2 de la Llei 8/87, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya 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, amb 
el vot favorable dels 11 membres del grup d’EA – AM, dels 2 membres del 
grup del PSC – CP 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, acorda: 
PRIMER. Aprovar definitivament la derogació de l’Ordenança municipal 
d’obres i instal·lacions de serveis en domini públic municipal. 
SEGON. Ordenar la publicació de la derogació de l’Ordenança en el Butlletí 
oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
8. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL D’OBRES I 
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS EN DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL. 
Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 
28 d’octubre de 2016 l’Ordenança municipal d’obres i instal·lacions de 
serveis en domini públic municipal. 
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 223 del dia 23 de novembre de 2016, Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7250 del dia 18 de novembre 
de 2016 i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, sense que durant el termini 
abans esmentat s’hagi presentat cap al·legació o reclamació contra el 
mateix. 
De conformitat amb el que disposen els articles 162.2 de la Llei 8/87, de 15 



d’abril, municipal i de règim local de Catalunya 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, 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,, acorda: 
PRIMER. Aprovar definitivament l’Ordenança municipal d’obres i 
instal·lacions de serveis en domini públic municipal. 
SEGON. Ordenar la publicació del text íntegre de l’Ordenança aprovada 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: 
El regidor Sr. Francesc J. Miró diu que aquesta ordenança ha estat fruit 
d’una moció del seu grup i han pogut realitzar aportacions sobre el seu 
redactat, per la qual cosa li han donat suport. 
 
9. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE LA 
VENDA NO SEDENTÀRIA A LA CIUTAT D’AMPOSTA. 
Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 
28 d’octubre de 2016, la modificació del Reglament de venda no sedentària 
a la ciutat d’Amposta. 
Atès que l’aprovació inicial de la modificació ha estat exposada al públic per 
un termini de 30 dies, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona número 223 del dia 23 de novembre de 2016 i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7250 del dia 18 de 
novembre de 2016, sense que contra la mateixa s’hagi formulat cap mena 
de reclamació o al·legació. 
De conformitat amb el que disposen els 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, amb 
el vot favorable dels 11 membres del grup d’EA – AM, dels 2 membres del 
grup del PSC – CP 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, acorda: 
PRIMER. Aprovar definitivament la modificació del Reglament de venda no 
sedentària a la ciutat d’Amposta. 
SEGON. Ordenar la publicació del text íntegre de la modificació del 
Reglament de venda no sedentària a la ciutat d’Amposta, aprovada en el 
Butlletí oficial de la Província, als efectes de la seva entrada en vigor. 



 
10. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE VERIFICACIÓ D’ACTIVITATS 
COMUNICADES D’AMPOSTA 2017 – 2020. 
Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 
28 d’octubre de 2016 el Pla de Verificació d’Activitats Comunicades 
d’Amposta 2017-2020. 
Atès que l’aprovació inicial del Pla esmentat ha estat exposada al públic per 
un termini de 30 dies, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la 
província número 223 del dia 23 de novembre de 2016, Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya número 7250 del dia 18 de novembre de 2016 i al 
Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, sense que durant el termini abans 
esmentat s’hagi presentat cap al·legació o reclamació contra el mateix. 
De conformitat amb el que disposen els articles 162.2 de la Llei 8/87, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya 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, amb 
el vot favorable dels 11 membres del grup d’EA – AM i l’abstenció dels 6 
membres del grup de CiU, dels 2 membres del grup del PSC – CP, del membre 
del grup de PxC i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda: 
PRIMER. Aprovar definitivament el Pla de Verificació d’Activitats 
Comunicades d’Amposta 2017-2020. 
SEGON. Ordenar la publicació del Pla 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. 
 
11. RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE GOSSOS 
PERILLOSOS. 
Vist el Decret d' Alcaldia núm.1579/2016 de 7 de desembre de 2016 
mitjançant el qual es resol:  
Primer: Incoar expedient sancionador al Sr. A.L.S.C. per la infracció de 
l'article 2 apartat 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos, per no complir les mesures de 
seguretat en matèria de gossos perillosos ni la mesura cautelar, imposada 
per Decret de l’Alcaldia 1883/2015, de 24 de desembre de 2015,  de que els 
seus gossos considerats potencialment perillosos no podran romandre en 
llibertat  fins que pel seu propietari s’hagin adoptat totes les mesures de 
seguretat i com a conseqüència d’aquest incompliment  els gossos 
propietat del Sr. A.L.S.C. s’han tornat a escapolir i  han tornat a atacar els 



gossos del  Sr. M.R.R., ferint-ne un i matant un altre, segons informe de la 
Policia Local de data  30 de novembre de 2016. 
Segon: Ordenar, com a mesura cautelar que per part dels agents de la 
Policia Local, es procedeixi al comís dels animals, el qual tindrà caràcter 
preventiu fins a la resolució de l’expedient sancionador que en tot cas 
determinarà la destinació final que s’ha de donar als animals comissats, 
d’acord amb el que disposa l’article 14 de la Llei  10/1999, de 30 de juliol. 
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  7 de desembre de 
2016, va formular-se acord d'iniciació del procediment sancionador, 
exposant-se els fets imputats, considerant deuria aplicar-se una sanció per 
import de 1.500 € i concedint-se un termini de deu dies per a formular 
al·legacions, no havent evacuat aquest tràmit dintre del termini concedit a 
l’efecte. 
Resultant que en  data  11 de gener de 2017, amb registre d’entrada de 
l’ajuntament núm. 627, el Sr. A.L.S.C., presenta escrit en el que demana se li 
retorni la femella, ja que no es perillosa d’acord amb l’informe del veterinari 
que adjunta. 
En data 18 de gener de 2017,  mitjançant Decret d’alcaldia núm. 67/2017, és 
resolt aixecar la mesura cautelar imposada amb caràcter preventiu del 
comís dels animals, respecte de  la femella,  núm. xip  982000189372368, 
per no presentar comportament agressiu segons els informes del veterinari  
col·legiat núm. T-637 Sr. A.M.A. i de la Sra. N.E.F., presidenta de l’Associació 
Engrescats de les Terres de l’Ebre i responsable de la Protectora municipal 
d’Amposta  . 
Atenent el que disposen: 
 Article 2 apartat 2  de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de 

gossos considerats potencialment perillosos. 
 Infraccions greus administratives previstes a l'article 7 apartats 3 a) i e)   

de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos  

 Sancions greus previstes al article 11.1 i  article 14 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. 

 Articles. 34 i 53 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

 Article 62 de la Llei 58/2003, general tributària, de 17 de desembre de 
2003. 



 Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d'aplicació als àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya. 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Considerar que per part del Sr. A.L.S.C., s’han comés infracció a 
l’article 2 apartat 2  de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos. 
SEGON.  Determinar que la infracció comesa té el caràcter de greu. 
TERCER. Imposar a l’infractor una multa  per import de  1.500,00 € que 
deurà ingressar a l'Oficina de gestió tributària d'aquest ajuntament en els 
terminis determinats a l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de desembre de 
2003, concretament: si rep la notificació de la present entre els dies 1 i 15 
fins el dia 20 del mes següent i si la rep entre els dies 16 i últim del mes fins 
el dia 5 del segon mes següent. 
QUART. Imposar la sanció de comís definitiu del gos mascle que en darrer 
cas deurà ser sacrificat. 
 
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret de l’Alcaldia número 
1111/2016 de 9 d’agost de 2016, per la infracció dels  articles 3 apartat 1 i 4, 
i article 2 apartat 1 de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos, i article 4  i  article 3  del 
Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos, consistent respectivament en  portar 
el gos sense certificat del cens municipal, no tenir contractada l’assegurança 
de responsabilitat civil, portar el gos sense morrió a la via pública, posseir el 
gos sense que estigui identificat amb el microxip, i portar el gos sense 
llicència municipal, segons denúncia efectuada pels agents de la policia 
local el dia  15 d’abril de 2016 a les  15:52 hores, essent responsable de la 
mateixa la Sra. M.M.M.J. 
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  9 d’agost 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'ha vulnerat l'article 3 
apartat 1 i 4, i article 2 apartat 1 de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i article 4  i  article 3  
del Decret 170/2002, d’ 11 de juny,  sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos. 



Atenent el que disposen: 
 Article 3 apartat 1 i 4, i article 2 apartat 1. de la Llei  10/1999, de 30 de 

juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i 
article 4  i  article 3  del Decret 170/2002 d’ 11 de juny,  sobre mesures en 
matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 

 Article 7 apartats 2 a) i  3 b) i  e) de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos  

 Article 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 34 de la llei 39/2015,  d’1 d‘octubre del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 

 Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d'aplicació als àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya. 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Considerar que per part del Sr. M.M.M.J., s’han comés infraccions 
dels articles 3 apartats 1 i 4, i article 2 apartat 1 de la Llei  10/1999, de 30 de 
juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i article 
4  i  article 3  del Decret 170/2002, d’ 11 de juny,  sobre mesures en matèria 
de gossos considerats potencialment perillosos. 
SEGON.   Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de lleus i 
greus previstes a l'article  7 apartats 2 a) i  3 b) i e) de la Llei  10/1999, de 30 
de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
TERCER. Imposar a l’infractor una multa per import de  150,25 euros, 
d’acord amb el que disposa l’art 11.1  de la Llei  10/1999 de 30, que deurà 
ingressar a l'Oficina de gestió tributària d'aquest Ajuntament en els terminis 
determinats a l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de desembre de 2003, 
concretament: si rep la notificació de la present entre els dies 1 i 15 fins el 
dia 20 del mes següent i si la rep entre els dies 16 i últim del mes fins el dia 
5 del segon mes següent. 
 
12. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 
NÚMERO 17. 
Ateses les propostes de les Regidories de Comerç i Mercat  Municipal i de 
Turisme i Fires, en el sentit de: 
 Implementar unes noves tarifes que gravin l’ocupació de la via pública 



per nous esdeveniments que volen portar-se a terme. 
 Incorporar tarifes d’ocupació de la via pública a l’ordenança número 17 

que venien regulant-se pel preu públic de serveis culturals i recreatius, 
del qual ja han estat anul·lades. 

Atesa l’existència de l’ordenança fiscal número 17 relativa la Taxa per 
l’ocupació de terrenys d’us públic amb parades, barraques, casetes de 
venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic així 
com industries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, quin àmbit 
d’aplicació abasta la possibilitat de regular nous esdeveniments que es 
desenvolupin a la via pública i que gravin l’ús del sol atès el que determina 
l’art. 20.1.A) del RDLeg 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el TRLRHL. 
Atès que l’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics 
determina que tota proposta d’establiment o modificació de la quantia de 
preus públics deurà anar acompanyada d’una memòria econòmica – 
financera que justificarà l’import dels mateixos que es proposi i el grau de 
cobertura financera dels costos corresponents, que s’acompanyen al 
present.  
Atès el que disposen els articles 15 a19 del RDL 2/2004 pel que s’aprova el 
text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals sobre el procediment 
per a l'aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals. 
Vistos els informes de Intervenció i el dictamen de la Comissió d'Hisenda, el 
Ple de l'Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del 
grup d’EA – AM, l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 
membres del grup del PSC –CP i del membre del grup de PxC  i el vot en 
contra de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Aprovar provisionalment per l'any 2017 la modificació l’ordenança 
fiscal número 17 relativa la Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb 
parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo 
situats en terrenys d’ús públic així com indústries de carrer i ambulants i 
rodatge cinematogràfic. 
SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí oficial de la Província. 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004 podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 



Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acord adoptats restaran definitivament aprovats. 
TERCER. Publicar en el Butlletí oficial de la Província els acords definitius que, 
un cop transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així 
com el text de l’Ordenança modificada. Aquesta publicació podrà contenir el 
text complet de l’Ordenança o limitar-se a la publicació dels elements 
essencials de determinació necessària per l’Ajuntament. 
 QUART. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords 
de modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un 
cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 
2) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria 
d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances. 
  
13. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚMERO 3 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS. 
Des de l'aprovació del pressupost de l’exercici 2017 el passat 28 de desembre 
de 2016, 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: 

Suplements de crèdit 
14/4312/63200 Rehabilitació mercat 192.000,00 € 
07/9202/62600 Equips processos informació 30.000,00 € 

Total crèdits extraordinaris  222.000,00 
Crèdits extraordinaris 

00/9200/62200 Adquisició immobles 146.713,10 € 
Total crèdits extraordinaris  146.713,10 

Aquest expedient té per objecte tres finalitats específiques: 
1. En primer lloc, la compra d’ordinadors per a ESARDI. 
2. En segon lloc, i donat que existeixen una sèrie de problemes a l’hora de la 

venda dels terrenys previstos per finançar una part de la reparació del 
mercat, resulta necessari suplementar aquesta aplicació per tal de cobrir 
els ingressos que no rebrem immediatament per la venda de terrenys.  

3. Per l’oportunitat d’adquirir determinats locals que es consideren d’interés 
general. 

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 del grup de PxC i de la regidora no adscrita, 
Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents acords: 



PRIMER. Aprovar l'expedient número 3 de modificació del pressupost de 2017 
amb les variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament es 
relacionen: 
Modificació crèdit número 3,  suplements de crèdit i crèdits extraordinaris 

Suplements crèdit 222.000,00 
Capítol.6: Inversions reals 222.000,00 

Crèdit extraordinari 146.713,10 
Capítol.6: Inversions reals 146.713,10 

Finançament 368.713,10 
Capítol 6: Inversions reals 368.713,10 

SEGON. Modificar l’annex de inversions del pressupost municipal per a 
l’exercici 2017, incloent aquests projectes nous, i el canvi de finalitat del 
següent préstec: 

Canvi finalitat préstecs 

Número préstec Import Formalització 
Import canvi 

finalitat Projecte que finançava Obres a finançar Import 
Préstec any 2016 

La Caixa 600.000,00 € 01/09/2016 100.000,00 
Reparació coberta 

pavelló Rehabilitació mercat 192.000,00 

   95.813,10 
Construcció nou bloc 

nínxols cementiri 
Equips processos 

informació 30.000,00 

   80.900,00 
Adquisició servidors 

departament informàtica Adquisició immobles 146.713,10 
   70.000,00 Adquisició local entitats   

   22.000,00 
Despeses generals 

urbanització   

   368.713,10   368.713,10 

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 no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz diu que les modificacions del 
pressupost seran una constant, com l’any passat, per tal que l’equip de 
govern pugui desenvolupar el seu projecte, responent-li el Sr. Alcalde que 
faran quantes modificacions pressupostàries siguin necessàries per tirar 
endavant el seu projecte, algunes d’elles derivades de la recepció de 
subvencions. Les modificacions pressupostàries no són dolentes. 
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que l’equip de govern des d’un principi ja 
sabia que no era correcte finançar l’arranjament del mercat amb la venda de 
terrenys d’Eucaliptus, dir que no es coneixia que el dipòsit d’aigua de la 
urbanització està dintre de la parcel·la que es pretén vendre, quan el Sr. 



Alcalde formava part de la comissió d’urbanisme no és acceptable i els tècnics 
municipals també ho havien de saber. Amb les modificacions proposades 
queda clar que determinades actuacions es deixaran per més endavant; però, 
no per això els va deixar de sorprendre la previsió de fiançament de 
l’arranjament del mercat. El Sr. Alcalde respon que les inversions no es 
deixaran de fer, es faran de forma diferent, quant a la finca d’Eucaliptus la 
portaveu del grup de CiU podria haver avisat si sabia que el dipòsit d’aigua 
estava dins; quan es demana als tècnics la valoració de la finca per la seva 
venda s’informa que el dipòsit està dins i ara es deurà traslladar, sort en 
tenen que amb el producte de la venda de la parcel·la es podrà fer el trasllat 
del dipòsit, en definitiva s’acabarà fent el trasllat del dipòsit i l’arranjament del 
mercat. La regidora Sra. Ferré diu que això es s’hauria d’haver sabut fa un 
mes en presentar el pressupost per a 2017. El Sr. Alcalde respon que no és el 
primer cop que es troben amb sorpreses de l’antiga acció de govern, el que 
han de fer es maniobrar per poder solucionar-ho, en aquest cas, tant 
l’arranjament del mercat com el trasllat del dipòsit d’Eucaliptus ja deuria 
haver-se fet l’any 2010. Replica la Sra. Ferré dient que el Sr. Alcalde coneix 
perfectament com va anar l’obra d’urbanització d’Eucaliptus, sabia que dintre 
de la finca que adquireix l’actual equip de govern, restaria el dipòsit i no es 
deuria haver improvisat; amb tot es queda en el positiu: que es farà tot, fins i 
tot el pavelló nou, encara que els arranjaments de l’antic com a millores del 
nou projecte no ho veu clar, ja que el projecte no es pot modificar i no sap si 
les possible millores donaran per fer els arranjaments necessaris. Acaba el Sr. 
Alcalde dient que la seva proposta de millores es realitza a partir del projecte 
del nou pavelló sobre l’antic, sense modificar per res el projecte. 
 
Abans de tractar el següent assumpte de l’ordre del dia, s’acorda que la moció 
del grup d’EA – AM que es tractarà com a següent punt de l’ordre de dia, es 
consideri com presentada per tots els grups municipals i la regidora no 
adscrita, Sra. Rosa Pertegaz. 
 
14. MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS I LA REGIDORA NO 
ADSCRITA PER REQUERIR A LES ADMINISTRACIONS COMPETENTS 
ACTUACIONS CIENTÍFIQUES, LEGISLATIVES I, SI S’ESCAU, JURÍDIQUES, PER 
TAL DE, PRINCIPALMENT, MOBILITZAR ELS SEDIMENTS RETINGUTS ALS 
EMBASSAMENTS DE MEQUINENÇA I RIBA-ROJA, CONSIDERANT LA PÈRDUA 
DE LA LÍNIA DE COSTA (REGRESSIÓ) I L’ENFONSAMENT (SUBSIDÈNCIA) DE LA 
PLANA DEL DELTA DE L’EBRE. 
A continuació es dona compte de la moció que es transcriu: 



“Atès que la regressió de la línia costera del Delta de l’Ebre és un problema 
directament provocat per la construcció i la gestió actual dels 
embassaments de la Conca de l’Ebre, al interrompre el transport de 
sediments des del Riu Ebre fins al Mar i el seu Delta quedant (els sediments) 
retinguts als embassaments. Al mateix temps, la retenció de sediments als 
embassaments no permet contrarestar l’enfonsament natural de la plana 
deltaica (fenomen anomenat subsidència) factor que agreuja la pèrdua 
d’alçada de la plana del Delta de l’Ebre. Estudis recents de l’IRTA demostren 
que la plataforma deltaica s’enfonsa en promig 3 mil·límetres anuals. 
Aquest fenomen (la subsidència) se veu accentuat per l’augment del nivell 
del mar degut a l’efecte del canvi climàtic. Estudis científics de l’IRTA i la UPC 
adverteixen que durant el segle XXI el 45% de la superfície del Delta 
quedarà per baix del nivell del mar si no se prenen mesures adients.  
Atès que la pèrdua de la línia de la costa i el dèficit de sediments és un 
problema que no només afecta al propi Delta de l’Ebre sinó també a tota 
l’àrea d’influència del Riu Ebre. Mitjançant la cartografia e imatges de 
satèl·lit disponibles dels darrers anys, es constata que la major part del 
litoral del Delta de l’Ebre pateix una forta regressió de la línia de la costa: 
especialment a les zones de la desembocadura, l’Illa de Buda, la Barra del 
Trabucador, la Platja de la Marquesa i la Barra del Fangar. Tot i això, en 
altres punts del Delta se produeix el fenomen invers (tendència a la 
sedimentació), afectant el correcte desenvolupament de les activitats 
productives existents al Delta de l’Ebre, com és el cas de la Badia del Fangar 
(afectació de la pesca, producció aqüícola i recol·lecció de mariscos).    
Atès que l’ecosistema deltaic, així com el seu sistema dunar, són, per 
definició, sistemes canviants i dinàmics i, per tant, també adaptatius. No 
obstant, la construcció i gestió actual dels embassaments (sobretot els 
localitzats al tram baix del Riu Ebre) ha provocat la baixa capacitat de 
resiliència del sistema Deltaic. La construcció dels embassaments del tram 
baix del Riu Ebre a mitjans del segle XX ha comportat un canvi en la 
dinàmica fluvio-marina. Actualment la dinàmica marina domina sobre la 
dinàmica fluvial. provocant l’acceleració de l’erosió de la línia de la costa, la 
desaparició del sistema dunar i la pèrdua d’ecosistemes claus i d’especial 
rellevància com són els aiguamolls. Conseqüentment, per tal de recuperar 
parcialment l’equilibri sedimentològic i, per tant, ecològic, així com 
assegurar la sostenibilitat econòmica d’aquesta part del territori, se 
requereix d’una gestió integral dels embassaments de la Conca de l’Ebre 
(especialment els de la part baixa del Riu Ebre) amb l’objectiu de restaurar 
la continuïtat en la transferència dels sediments. 



Atès que la gestió actual dels embassaments de la Conca de l’Ebre implica 
que una gran part de la superfície aèria del Delta de l’Ebre (45% durant el 
segle XXI) pugui quedar inundada per la combinació de tots aquests 
processos (falta de sediments, subsidència i elevació del nivell del mar pel 
canvi climàtic. S’ha demostrat la ineficàcia de la “regressió controlada” (no 
interferir en el curs de la regressió esperant a que la mateixa s’equilibri amb 
una pèrdua mínima de la superfície deltaica) al estar molt per sobre de 
l’esperat (veure imatges adjuntes).  
Atès que, segons els estudis científics, en dia d’avui arriben a la 
desembocadura del riu Ebre 100.000 tones de sediments anuals, menys 
d’un 1% del volum que arribava abans de la construcció dels pantans, que 
era de 20 milions de tones. Es calcula que actualment l’embassament de 
Riba-Roja d’Ebre rep anualment 2 milions de tones de sediments. Durant els 
darrers anys des de diversos àmbits s’ha proposat recuperar part dels 
sediments retinguts als embassaments del curs mig-final del riu Ebre. Els 
estudis realitzats per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l’institut 
d’investigació IRTA demostren que amb una aportació mínima anual de 1’2 
milions de tones de sediments fins a l’any 2100 seria suficient per afrontar 
l’amenaça combinada de la subsidència i el creixement del nivell del mar. Si 
el creixement fos superior als 53 centímetres llavors les aportacions de 
sediments, per mantenir l’elevació actual, haurien de ser entre 2’5 i 3’5 
milions de tones anuals.   
Atès que diversos països del món tenen experiència amb una gestió 
responsable dels sediments. Fins i tot, a preses com la de l’embassament de 
Joaquín Costa (més conegut com “Barasona”, Aragó, Conca Hidrogràfica de 
l’Ebre) la Confederación Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) va reparar les seves 
comportes de fons i les fa funcionar regularment.  
Atès que és possible facilitar l’obertura de la Gola de Migjorn en moments 
de crescuda del Riu Ebre, una de les desembocadures del Riu Ebre que 
queda tapada la major part de l’any per una mescla de factors humans i 
mediambientals.  
Atès que el 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les 
Terres de l’Ebre (CSTE) aprovava amb el vot favorable de gairebé tots els 
membres, una proposta de cabals ecològics per al tram final del riu Ebre i el 
seu Delta amb propostes diferenciades per a anys secs, normals i humits. 
Així, segons les conclusions dels estudis presentats, el cabal ecològic per a 
un any sec hauria de ser de 5.871 hectòmetres cúbics anuals; per a un any 
normal hauria de ser de 7.732 hectòmetres cúbics anuals i per a un any 
humit de 9.907 hectòmetres cúbics anuals. A més, s’incorpora una proposta 



de cabal mínim d’excepcionalitat per a casos de sequera prolongada amb 
3.518 hectòmetres cúbics anuals. Aquesta proposta de cabals ambientals va 
ser aprovada pel Parlament de Catalunya i la Generalitat de Catalunya, per 
mediació de l’Agència Catalana de l’Aigua, la va presentar en forma 
d’al·legacions perquè s’inclogui en la revisió del Pla Hidrològic de la Conca 
de l’Ebre. 
Atès que les “Instrucciones de grandes presas” (Ordre de 31 de març de 
1967 pel que s’aprova la Instrucció per projecte, construcció i explotació de 
grans preses) al seu Article 94 i el “Reglamento técnico sobre Seguridad de 
Presas y Embalses” (Ordre de 12 de març de 1996 pel que s’aprova el 
Reglament Tècnic sobre Seguretat de Preses i Embassaments, sobre els 
informes anuals i l’obertura de comportes de fons) especifiquen que tots els 
equipaments de la presa incloses les comportes de fons o “desagües” s’han 
de mantindre en bon estat.  
Atès que se tenen indicis de que les comportes de fons de les preses de 
Mequinensa i Riba-Roja no s’han obert mai des de la seva construcció. I atès 
que aquestes comportes de fons o “desguassos” són fonamentals per 
alliberar els sediments, conforme expliquen els estudis de l’IRTA i la UPC.  
Atès que els sediments retinguts als embassaments redueixen la capacitat 
d’emmagatzemar aigua, causen problemes de salut pública (proliferació 
d’algues, mosquits, etc.) i dificulten activitats esportives, turístiques i 
econòmiques (rem, infraestructures de reg, etc.) a poblacions com Escatrón 
(Aragó, embassament de Mequinensa), La Granja d’Escarp (Lleida, 
embassament de Riba-Roja) o Mequinensa (Aragó, embassament de Riba-
Roja). Als anys 1995, 1996 i 1997, quan se van realitzar els 
desembassaments de l’embassament de Joaquín Costa (Barasona/Aragó) 
gran part dels sediments van quedar retinguts prop del casc urbà del 
Municipi de Mequinensa i causen els problemes esmentats anteriorment (i 
amplament relatats al “Proyecto de Recuperación del lecho y mejora del 
estado ecológico del Río Segre en la confluencia con el Ebro. T.M. de 
Mequinenza (Zaragoza)” elaborat per la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre). Aquests sediments atrapats al tram final del Riu Segre, a la zona 
denominada Aiguabarreig (cua de l’embassament de Riba-Roja) no han 
pogut arribar al Delta de l’Ebre per l’absència d’un Pla de Gestió Integral 
dels Sediments de la Conca de l’Ebre.  
Atès que hi ha focus de contaminació latents com és el cas dels residus de 
la indústria química de Sabiñanigo (Río Gállego, afluent de l’Ebre, Aragó).  
Atès que l’explotació de les preses i els embassaments de Mequinensa, 
Riba-roja i Flix es desenvolupa per mitjà de títols concessionals segons el 



que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües, i que majoritàriament aprofiten els 
recursos hídrics per destinar-los a la producció d’energia hidroelèctrica. 
Atès que, des del punt de vista general del sistema elèctric, no hi hauria un 
problema d’abastiment elèctric quan les centrals hidroelèctriques deixessin 
de funcionar durant els desembassaments controlats proposats per l’IRTA i 
la UPC. El sistema elèctric està tot connectat i és excedentari. Actualment, a 
l’Estat Espanyol, hi ha més de 100.000 MW de potència instal·lada, amb una 
demanda màxima històrica (l’any 2007) d’uns 45.000 MW. A més, el sistema 
elèctric espanyol és exportador net d’electricitat des de l’any 2004. I 
l’energia hidroelèctrica representa només un 17% del total (i dins d’aquest 
percentatge les hidroelèctriques de Mequinensa i Riba-Roja en són una 
petita part).  
Atès que la Llei d’Aigües en el seu article 23 atorga potestats d’administració 
i control del domini públic hidràulic a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
com a Organisme de la Conca del Riu Ebre, que li permeten regular tots i 
cadascun dels aprofitaments hídrics autoritzats com el de les centrals 
hidroelèctriques, que a l’empara de l’article 65 de la mateixa llei, confereix 
d’ofici o a instància de part la possibilitat de revisar les concessions vigents 
en casos de modificació de les circumstàncies en les quals foren 
concebudes. 
Atès que estudis científics recents com els de Philip Fearnside de l’INPA 
(Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia) demostren l’impacte 
ambiental de les centrals hidroelèctriques i dels embassaments en tant que 
productors de gasos d’efecte hivernacle que promouen el canvi climàtic i 
l’augment del nivell del mar.  
Atès que el Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el 
Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols 
preliminar I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües, disposa 
en el seu article 115 que, en l’àmbit de les competències dels Organismes 
de Conca, exigiran altres condicionants a les concessions com són els cabals 
mínims que deuran de respectar els aprofitaments per motius ecològics, i 
que aquests podran ser revisats com estableix l’article 156 del mateix 
reglament, per haver-se modificat els supòsits determinants del seu 
atorgament o quan s’hagin d’adequar als Plans Hidrològics. 
Atès que la situació de vulnerabilitat del Delta de l’Ebre, que s’ha exposat en 
anterioritat, s’agreuja per la gestió que es fa de les preses i això representa 
una evident modificació dels condicionants ambientals exigits a les centrals 
hidroelèctriques. I tenint en compte l’article 156 i 157 del Reglament de 



Domini Públic Hidràulic, que faculta la revisió de les concessions d’ofici o 
instància de part. 
Atès que el Delta de l’Ebre és Reserva de la Biosfera, Espai d’Especial Interès 
Natural, Xarxa Natura 2000 i Parc Natural entre altres, protegit per diverses 
normatives autonòmiques, estatals i europees.  
Per tot això, acordem: 
Primer. Manifestar la voluntat, a partir del consens, diàleg i pluralitat, de 
donar suport a la creació d’un Pla de Gestió Integral dels Sediments de la 
Conca de l’Ebre. I que aquest Pla s’aprovi dins el Pla Integral de Protecció 
del Delta de l’Ebre (PIPDE), òrgan en el que participa el Govern espanyol i la 
Generalitat de Catalunya.  
Segon. Donar suport a la creació d’un front polític català i aragonès que 
requereixi a l’Estat Espanyol una inspecció independent de les comportes 
de fons de les preses de Mequinensa, Riba-Roja i Flix. I en el cas de que 
estiguin en mal estat, exigir-ne l’immediat manteniment conforme està 
definit legalment.  
Tercer. Donar suport i aplicar els estudis i actuacions sobre els sediments 
que han realitzat, estan realitzant i pretenen realitzar l’IRTA, l’ACA i les 
Universitats als embassaments de Mequinensa, Riba-Roja i Flix. Així com 
aplicar les actuacions múltiples i de poc impacte ambiental que la UPC 
proposa per contenir el mar (sacs geotèxtils plens de sorra, algues al fons 
del mar, etc).  
Quart. Encarregar estudis complementaris que analitzen amb profunditat la 
composició dels sediments dels embassaments de Mequinensa, Riba-Roja i 
Flix. 
Cinquè. Revisar els protocols d’actuació de la gestió de les preses i les 
autoritzacions ambientals integrades (Ley 16/2002 Autorización Ambiental 
Integrada; Ley 21/2013 Evaluación de Impacto Ambiental). Revisar l’impacte 
ambiental de les preses, tenint en compte les dinàmiques creixents de 
subsidència i regressió al Delta de l’Ebre i les causes i efectes globals del 
canvi climàtic, per tal de sustentar legalment la necessitat d’alliberar els 
sediments retinguts als embassaments: creació de noves lleis o directives 
europees, espanyoles i catalanes. 
Sisè- Impulsar l’inici dels expedients de revisió de les concessions de les 
centrals hidroelèctriques situades a Mequinensa, Riba-roja i Flix, imposant 
nous condicionants ambientals en la gestió de l’aprofitament dels recursos 
hídrics que permetin una millora en el traspàs dels sediments riu avall, 
tenint en compte la situació de vulnerabilitat, erosió i resiliència de la plana 
deltaica.   



Setè. Si les accions anteriors no sorgeixen els efectes esperats, interposar 
una denúncia contra la gestió negligent de les preses i exigir 
responsabilitats a quants subjectes poguessin derivar.  
Vuitè. Prendre les mesures oportunes per obrir la Gola de Migjorn en 
periodes de crescuda del Riu Ebre.  
Novè. Prendre les mesures oportunes per descontaminar la zona de la 
indústria química de Sabiñanigo (Aragó). 
Desè. Trametre aquests acords al President de la Comissió Europea, al 
President del Govern de l’Estat, al Ministeri de Foment, al Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i al Servei de Costes de Tarragona 
del mateix Ministeri, al President de la Generalitat de Catalunya, al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a la Delegació 
del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, al Parc Natural del Delta 
de l’Ebre, a l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, a 
les Comunitats de Regants de l’Esquerra i de la Dreta de l’Ebre i al moviment 
ciutadà de la “Campanya pels Sediments” per al seu coneixement i per tal 
que produeixi l’efecte oportú. També trametre aquest acord als portaveus 
dels diferents grups polítics del Parlament de Catalunya, del Congrés dels 
Diputats, del Senat i als diferents eurodiputats catalans.” 
Intervencions dels membres: 
La moció es defensada en els termes en que ha estat presentada pel Sr. 
Alcalde, indicant el suport a la mateixa del grup d’EA – AM. 
La regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz diu que donarà suport a la 
moció. 
El regidor Sr. German Ciscar manifesta el suport del grup de PxC. 
El regidor Sr. Francesc J. Miró, diu que el grup del PSC – CP també recolzarà 
la moció, quedant-se en que la solució ha de passar pel consens i el diàleg; 
també caldria instar al Govern de l’Estat i a la CEE a que aportin recursos 
econòmics per la solució del problema. 
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que el grup de CiU votarà a favor de la 
moció, si bé consideren que amb l’aportació de sediments no n’hi ha prou 
per solucionar el problema, havent-se d’aplicar altres mesures, a més ha de 
garantir-se que els sediments que es puguin aportar no estan contaminats. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat de 
tots els seus membres, acorda aprovar la moció que ha estat transcrita. 
 
15. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC, PER CREAR UN SERVEI 
MUNICIPAL PER AJUDAR ELS VEÏNS EN LES SEVES RECLAMACIONS DAVANT 



LES ENTITATS BANCÀRIES PER LA DEVOLUCIÓ DE LES CLÀUSULES TERRA I 
LES DESPESES DEL PRÉSTEC HIPOTECARI. 
Seguidament es dona compte de la moció que textualment transcrita diu: 
“La justícia ha donat la raó als ciutadans tant a les clàusules terra com en les 
despeses hipotecàries. 
El Ple del Tribunal Suprem en data 23 de desembre 2015 va declarar 
abusiva la clàusula de despeses del préstec hipotecari en virtut de l’article 
89.3 TRLGCU que qualifica de clàusules abusives tant “La transmissió al 
consumidor i usuari de les conseqüències econòmiques d’errors 
administratius o de gestió que no li siguin imputables”, com “la imposició al 
consumidor de les despeses de documentació i tramitació que per llei 
correspongui a l’empresari”. 
Hi ha ajuntaments (adj. documentació), que han creat aquest servei 
d’acompanyament al ciutadà, per vetllar que no es vulnerin els seus drets. 
El nostre propi ajuntament ja fem un acompanyament en el tema de les 
reestructuracions bancàries, que per llei els ciutadans es poden acollir. 
En definitiva es tracta de donar un servei complert als ciutadans d’Amposta, 
que en tot moment estiguin acompanyats i ben informats dels seus drets i 
si al final cal anar a judici, que sàpiguen que no estan sols davant els bancs. 
El seu ajuntament estarà al seu costat, com no podria ser d’altra manera. 
Estem parlant de milions d’euros que estan en mans de les entitats 
bancàries, degut a pràctiques abusives. Aquests diners són dels nostres 
ciutadans i no pararem fins que els hi retornin. 
Cal enviar un missatge molt clar, nosaltres estem i treballem pel nostre 
poble i no pas per les entitats bancàries. 
Acords: Crear un servei municipal per ajudar en tot el necessari als nostres 
ciutadans, per tal de recuperar els seus diners, tant en els clàusules terra, 
com en les despeses hipotecàries.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en el sentit en que ha estat presentada el regidor Sr. 
German Ciscar. 
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz  diu que recolzarà la moció, 
El regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el grup del PSC – CP donarà suport a 
la moció, considerant que aquesta seria una funció de l’oficina d’atenció al 
ciutadà que proposaven en el seu programa electoral. 
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que el grup de CiU s’abstindrà en la votació, 
considera que per fer aquest assessorament s’han de tenir coneixements 
jurídics civils que no han de tenir els serveis municipals. El Consell comarcal, 
per mig de l’oficina d’atenció al consumidor ja realitza aquesta funció. No 



considera es pugui plantejar que l’Ajuntament vagi al jutjat civil defensant 
demandes col·lectives quan cada hipoteca és diferent de les altres i, per 
tant, haurien de defensar-se individualment; a més a més les entitats 
bancàries ja han manifestat que atendran les reclamacions, per tant no 
creuen que sigui oportú aplicar les propostes de la moció, en tot cas, es 
podria acceptar fins l’assessorament, sense arribar a la reclamació judicial. 
El regidor Sr. Ciscar diu que respecta la posició manifestada; però, que el 
propi director del Banc de Sabadell manté que les clàusules sòl de les seves 
hipoteques són correctes i per tant no creu que acceptin reclamacions 
sobre aquestes, en tot cas no considera que hi hagi millor garantia per als 
ciutadans afectats que l’Ajuntament defensi als afectats i aquestos retornin 
el cost de la defensa un cop recuperats els diners. 
El Sr. Alcalde diu que comparteix la opinió de la Sra. Ferré, semblant-li 
correcte el fons de la moció, hi ha el servei del Consell comarcal i de les 
pròpies entitats bancàries, considerant que es podria crear un servei 
d’acompanyament als afectats; però, veu complicat implantar el servei 
demanat a la moció. 
El regidor Sr. Ciscar pregunta al Sr. Alcalde si realment veu complicat ajudar 
els veïns per recuperar els seus diners, responent aquest que la seva 
resposta ha estat en el sentit que no vol aprovar una moció sense tenir la 
seguretat de poder-la complir, proposant que la moció es modifiqui en el 
sentit de que s’estudiï la possibilitat d’implementar el servei a que es 
refereix. Respon el Sr. Ciscar que des de l’equip de govern es vol tornar a 
nomenar el defensor del ciutadà, que no és necessari, mentre que no vol 
contractar un professional per assumir la defensa dels interessos dels 
ciutadans, en base a que és un servei que ja realitza el sector privat. El Sr. 
Alcalde diu que no és una qüestió de recursos, sinó de garantir que la 
moció que es pugui aprovar no quedi després en paper mullar i per aquest 
motiu ha proposat el canvi del seu redactat. El Sr. Ciscar diu que és molt 
simple només cal respondre a la pregunta de si es vol fer o no? El Sr. 
Alcalde proposa que la moció es deixi damunt la mesa per tal que en la 
propera sessió plenària, un cop analitzat si el servei que es proposa pot 
realitzar-se, es prengui la decisió. 
El regidor Sr. Ciscar accepta la proposta perquè l’equip de govern decideixi 
si vol fer-ho o no, motiu pel qual aquest assumte es deixa damunt la mesa. 
 
16. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP PER INSTAR AL PLE A 
REQUERIR A L’EMPRESA HIFE, ADJUDICATÀRIA DEL TRANSPORT INTERURBÀ 
A LES TTEE, PER TAL DE RESTABLIR A AMPOSTA LA PARADA DE L’AVINGUDA 



CATALUNYA. 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els ses termes la regidor Sra. Anna Tomàs. 
E Sr. Alcalde demana la modificació de la moció presentada, en el sentit que 
la parada no hagi d’estar obligatòriament a l’Av. Catalunya sinó a algun altre 
lloc del nucli urbà. La regidora Sra. Tomàs accepta la proposta de 
modificació formulada. 
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, el regidor Sr. German Ciscar, en 
representació del grup de PxC i la regidora Sra. Isabel Ferré, en nom del 
grup de CiU, manifesten el seu suport a la moció, amb la incorporació de la 
modificació acordada. Amb les intervencions anteriors, el Ple de la 
Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la moció següent: 
“L’actual estació d’autobusos d’Amposta entrà en funcionament el 2 
desembre de 2014, posteriorment i degut a aquesta circumstància, 
entenem, van deixar de circular per l’interior de la població els autobusos 
de línea regular.  
Aquest fet ha provocat que la parada que hi havia a l’Avinguda Catalunya 
deixés d’estar en funcionament en lo que refereix a  la línea regular que hi 
ha amb altres municipis de les Terres de l’Ebre i la resta de Catalunya.  
Atès que l’entrada en funcionament de l’actual estació no tenia que haver 
suposat l’eliminació de cap parada de les anteriors existents ja que aquest 
fet ha provocat un perjudici per a la gent, al perdre un servei que teníem. 
Atès que és una demanda de la població el que torni a estar operativa 
aquesta parada de l’Avinguda Catalunya o una altra de les anteriors 
existents i així evitar grans desplaçaments a peu, perquè Amposta és una 
ciutat prou gran com per a que la gent  pugi utilitzar més d’una parada, com 
succeeix en altres municipis.   
Per tot això, el Grup Municipal dels Socialistes d’Amposta eleva al Ple de 
l’Ajuntament d’Amposta la següent proposta d’acord: 
Primer. Que l’Ajuntament inici contactes amb l’empresa HIFE adjudicatària 
del transport interurbà per tal de restablir una altra parada en el nucli urbà 
(Avinguda Catalunya o d’altres de les anteriors existents) i així d’aquesta 
manera disposaríem d’un millor servei, en lo que fa referència a línies 
regulars. D’una banda l’usuari disposaria de l’actual estació d’autobusos, i 
de  l’altra de més  parades.” 
 
17. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP PER INSTAR EL PLE A 
TRAMITAR LA INCORPORACIÓ EN EL REGLAMENT D’ÚS DELS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ MUNICIPALS D’AMPOSTA, NORMES D’ÚS EN LA WEB 



MUNICIPAL. 
Finalment es dona lectura a la moció següent: 
“Atès que la comunicació corporativa configura la projecció social d’una 
institució i resulta clau per determinar l’èxit o fracàs de totes i cadascuna de 
les seves iniciatives.  
Atès que el dret a la informació veraç és un dret constitucional. Segons 
s’indica al Capítol segon de Drets i Llibertats, Secció 1a. Dels drets 
fonamentals i de les llibertats públiques, article 20 “Es reconeixen i 
protegeixen els drets: A comunicar o rebre lliurement informació veraç per 
qualsevol mitjà de difusió”. 
Atès que la comunicació interna i externa del consistori i dels seus 
organismes dependents ha de tenir en compte l’impacte de les noves 
tecnologies i la variació en els hàbits de consum informatiu de la majoria de 
la ciutadania. Ja que no es pot obviar que les noves tecnologies, en 
permanent evolució, han alterat de manera radical i constant la forma en la 
qual ens comuniquem, qüestionant l’hegemonia dels mitjans de 
comunicació tradicionals, que avui han de conviure i adaptar-se als nous 
canals d’informació nascuts en l’entorn digital que guanyen cada dia un 
major nombre d’usuaris. 
Atès que l’Ajuntament és una representació plural de la ciutadania, més 
enllà del govern puntual i que totes les sensibilitats han de tenir veu i 
representació en la comunicació externa del consistori. 
Atès que la comunicació institucional interna és fonamental pel bon 
funcionament del consistori, necessitem establir mecanismes de bones 
pràctiques també en l’entorn de la pàgina web municipal.  
Atès que els representants polítics tenim la responsabilitat i el deure de 
vetllar pel respecte a les institucions públiques i als drets a la comunicació 
veraç i plural. 
Per tot això, el Grup Municipal dels Socialistes d’Amposta eleva al Ple de 
l’Ajuntament d’Amposta la següent, proposta d’acord: 
PRIMER.  Facilitar les eines de comunicació de les que disposa aquest 
ajuntament en igualtat de condicions per tots i totes els representants de la 
ciutadania. 
SEGON. Rebre a l’adreça de mail de cadascun dels grups polítics totes les 
notes de premsa/comunicats que surtin del gabinet de comunicació,  tots 
els possibles informes i estudis sobre opinió pública  
TERCER. Fer que la web municipal  http://www.amposta.cat/ sigui reflex de 
l’activitat municipal: notes de premsa, articles d’opinió, mocions ...  de tots 
els grups polítics,  i entitats de la ciutat, amb informació plural i 



contrastable. 
QUART. Assumir el compromís, i que així quedi reflectit en el “Reglament  
d’ús dels Mitjans de Comunicació Municipals d’Amposta” per poder incloure 
les diferents sensibilitats polítiques.” 
Intervencions dels membres: 
La moció es defensada pel regidor Sr. Francesc J. Miró, que demana s’ampliï 
la mateixa a la totalitat de les xarxes socials. 
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz diu que donarà suport a la 
moció, entenent que també podrà estar representada en el mitjans de 
comunicació. El Sr. Alcalde diu que aquesta darrera és una qüestió a 
debatre en la comissió informativa corresponent, qui deurà de valorar-ho, 
ja que el ROM només es refereix als grups municipals. La Sra. Pertegaz diu 
que el ROM també es pot modificar, a la qual cosa respon el Sr. Alcalde que 
no està segur, ja que aquesta mesura deriva de la voluntat del legislador 
d’evitar el transfuguisme, limitant els drets en aquestes situacions. 
Els portaveus dels grups de PxC i CiU diuen que votaran a favor de la moció. 
El Sr. Alcalde manifesta que el grup d’EA – AM votarà a favor de la moció; 
però tal i com ha estat presentada, sense la modificació proposada pel 
portaveu del grup del PSC – CP d’incloure les xarxes socials, ja que cap 
ajuntament ho ha incorporat en ser les xarxes socials eines d’estricta 
informació i, per tant, creu que no han de ser incloses. El regidor Sr. Miró 
diu que l’aprovació de la moció sense incorporar les xarxes socials, és un 
pas que no arriba fins allà on ells proposaven; però, és més que l’actual. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, 
acorda aprovar la moció de la que se n’ha donat compte. 
 
18. PRECS I PREGUNTES. 
La regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz formula les preguntes següents: 
- En la darrera sessió de la Fira de Mostres, l’associació de familiars de 
malats d’Alzheimer va demanar un estand, que primer havien de pagar i 
després no ho van fer, pregunta els motius. El Sr. Alcalde respon que tot 
deriva d’una problema amb l’Ordenança fiscal que només preveu 
l’exempció de  la taxa per a ONG’s i l’associació esmentada no ho és, per 
aquest motiu des dels serveis de recaptació es va generar el rebut 
automàticament en no donar-se el supòsit de l’exempció; després la Junta 
de Govern Local va eximir el pagament del rebut generat, alhora que va 
preveure modificar l’ordenança per evitar aquestes situacions en un futur. 
- Va veure que la Junta de Govern Local va contractar les assegurances per a 
l’any 2017, tenint en compte que es va signar un conveni amb una empresa 



per l’assessorament en les assegurances, demana saber si aquest 
assessorament s’ha fet i, si s’ha fet, demana se li faciliti la informació. El Sr. 
Alcalde diu que suposa que es deu referir a les assegurances dels plans 
d’ocupació. El regidor Sr. Tomàs Bertomeu explica que a finals del 2015 es 
va fer un procediment per contractar les assegurances per a l’any 2016, 
demanant oferta a tots els corredors del municipi, per a l’any 2017 es va 
decidir prorrogar les assegurances contractades amb la intenció d’enguany 
for una nova licitació. La regidora Sra. Pertegaz demana que si l’empresa 
amb la que es va signar el conveni ha facilitat la informació objecte del 
conveni i si ho ha fet, que se li traslladi. El Sr. Alcalde diu que així ho farà. 
El regidor Sr. German Ciscar formula les preguntes i precs següents: 
- L’empresa adjudicatària del contracte de neteja de diferents dependències 
municipals, va realitzar una oferta de 2.000 hores anuals de lliure disposició 
i a més d’acord amb el plec de prescripcions tècniques del contracte ha de 
realitzar la neteja de la Biblioteca amb 2 persones a jornada complerta, ha 
demanat informació per escrit sobre la neteja d’aquesta dependència i 
després d’analitzar-la considera que l’empresa adjudicatària ha estafat 
1.040 hores anuals, és a dir en 4 anys més de 4.000 hores de les 2.000 de 
lliure disposició que no han  d’anar destinades als serveis que ja es paguen 
en el contracte, havent-se d’anul·lar el modificat del contracte que 
incrementa més hores de neteja per la Biblioteca, quan a més el servei 
només es realitza per una persona i mitja enlloc de les 2 previstes al 
contacte inicial. Per allò demana que s’investigui ja que no ha de pagar-se 
dos cops per una mateixa feina, des de Secretaria es deuria realitzar 
aquesta investigació per recuperar els més de 60.000 euros pagats sense 
fer-se la feina; no es creu que el personal responsable del servei no ho 
detectés, al que es deuria expedientar: ja sigui per haver-ho permès o, si 
realment no ho va detectar, per no haver fet bé la seva feina. Acaba dient 
que el missatge que s’ha de donar és clar: si la feina es fa es paga, si no es 
fa no es paga i si s’ha pagat s’han de retornar els diners. El regidor delegat 
de serveis, Sr. Daniel Forcadell, diu que quan el Sr. Ciscar ho va detectar ho 
van parlar, comprèn que ha de realitzar la seva funció; però, també sap que 
s’està treballant sobre un contracte que quan van accedir al govern ja 
estava adjudicat, es realitza l’anàlisi del contracte i, si són lents, és perquè 
volen ser efectius, el contracte té uns punts d’ambigüitat i ara s’està 
millorant el control de qualitat sobre el compliment del contracte pels 
responsables de cada centre i també s’ha consultat a la secretària per 
analitzar jurídicament la situació i veure que està passant, sense poder ser 
tant categòric com el Sr. Ciscar, assegura que si s’ha estafat s’actuarà a fons. 



El Sr. Ciscar replica que se li retreu que ho diu a la televisió; però, fa 3 
mesos que li va dir al Sr. Forcadell i no s’ha fet res, no entén quina part no 
s’entén: no hi ha el personal, no es fan les hores, el contracte no es 
compleix i a més a més s’amplia l’horari de neteja del centre. Confia en que 
tiraran endavant la investigació demanada, es reclamaran els diners pagats 
per feina no feta i es depuraran les responsabilitats. El Sr. Alcalde acaba 
dient que recull el prec, considera lògic que s’exposi al Ple, sense perjudici 
de que també es pot fer a la comissió de serveis; pel que fa a la intervenció 
del Sr. Forcadell, ha explicat l’assumpte. 
- Fa un temps va exposar que un senyor que té llogades caselles exteriors 
del mercat tenia un deute amb l’Ajuntament de més de 20.000 € per al 
pagament del qual es va acceptar un ajornament i posteriorment se li van 
compensar els deutes amb uns crèdits reconeguts per reclamacions de 
responsabilitat patrimonial per filtracions d’aigua a les caselles, ja va dir 
llavors que s’havia fet un tracte de favor; ara torna a tenir un deute de més 
de 6.000 € i ha presentat una quarta reclamació de responsabilitat 
patrimonial per filtracions d’aigua i ja es veurà com segueix el tracte de 
favor, diu tracte de favor perquè avui mateix la Junta de Govern Local ha 
acceptat la reclamació de responsabilitat patrimonial sense que cap pèrit 
hagi comprovat els danys i, tot i això, s’accepta pagar el que reclama, ell 
personalment no hagués acceptat la reclamació i que ho reclami en un 
contenciós administratiu (sembla que sigui l’únic ciutadà que en aquests 
assumptes no ha d’acudir al recurs contenciós). Pregunta si a qualsevol 
altre ciutadà se li reconeixerà la responsabilitat patrimonial sense 
comprovar els danys al·legats i se li pagarà el que demani. Avui l’actuació ha 
recordat els millors temps del govern de Convergència, no creu que hagi 
estat una casualitat que es resolgués la reclamació avui i acaba preguntant 
quant temps més deurà de deixar de pagar per a que se’l tracti igual que a 
la resta. El Sr. Alcalde respon que no se’n fan de tractes de favor, qualsevol 
administrat que demani terminis més llargs d’ajornament de pagaments 
dels deutes se li accepten i es seguiran acceptant; no es condonen els 
deutes, en tot cas es compensen amb crèdits que tingui el deutor amb 
l’Ajuntament; respecte l’expedient de responsabilitat patrimonial que s’ha 
resolt avui, s’ha fet com amb la resta en base a una proposta del tècnic que 
instrueix el procediment.  
El Regidor Sr. Tomàs Bertomeu explica que la reclamació de responsabilitat 
patrimonial a que s’ha vingut referint el Sr. Ciscar va formular-se el mes de 
març de 2016, abans se n’havien fet altres, davant les quals els tècnics van 
informar que les filtracions derivaven de la teulada i sobre aquesta s’actuà, 



tot i això, es tornen a produir noves filtracions i davant la reclamació 
presentada el tècnic encarregat demana un nou informe tècnic del qual se’n 
dedueix que el problema podria derivar del baixant d’aigües pluvials 
(problema que apareix quan un tercer, contractat pel llogater, colla un 
tendal que causa el perjudici), en el mateix informe també es fa referència a 
un possible problema de connexió; en base als informes l’instructor del 
procediment formula la proposta de resolució, en la qual reconeix 
l’existència d’una culpa compartida i per tant d’una responsabilitat al 50%. A 
partir del moment en que es reconeix la responsabilitat sorgeix un crèdit de 
l’interessat front l’Ajuntament i el seu pagament es realitza, en primer lloc, 
compensant els deutes que aquest té amb l’Ajuntament. 
El Sr. Ciscar diu que en aquesta reclamació no es va presentar cap prova, 
directament es van presentar unes factures i tothom sap que cap 
companyia d’assegurances accepta reclamacions sense abans haver 
comprovat la certesa dels danys. Respon el Sr. Alcalde dient que desconeix 
el tràmit concret de cada reclamació; però, els tècnics comproven els danys, 
per exemple en els vehicles amb les fotografies presentades sense anar a 
veure el vehicle. En qualsevol cas l’instructor del procediment formula la 
proposta de resolució en base a les proves que se li aporten, si aquestes no 
són suficients formula proposta de desestimació de la reclamació; entén 
que en aquest cas s’ha actuat exactament igual que en la resta de 
procediments, després respecte el pagament ja actua l’OGT. Diu el Sr. Ciscar 
que en les 3 anteriors reclamacions es van comprovar els danys i en 
aquesta quarta no i pregunta quant temps més es permetrà que es segueixi 
sense pagar, responent el Sr. Alcalde que, com en tots els casos, es farà el 
que digui el servei de recaptació i si es considera que s’ha d’actuar resolent 
el lloguer, així es farà. Acaba el Sr. Ciscar dient que aposta a que es seguirà 
mantenint un tracte de favor, responent el Sr. Alcalde que de tracte de favor 
no n’hi ha hagut, com amb tothom s’intenta ajudar al màxim per poder 
pagar els deutes amb l’Ajuntament. 
El regidor Sr. Francesc J. Miró pregunta: 
- En quina situació està el tema de la concessió del lloc per la venda de flors 
a l’entrada del cementiri. 
- Com està la concessió del quiosc del Passeig del canal. 
El Sr. Alcalde respon que en relació amb la concessió del lloc per la venda 
de flors a l’entrada del cementiri, en acabar l’anterior, no hi ha ningú 
interessat, encara que no hi ha cap problema en treure-la a licitació, fins i 
tot rebaixant el cànon. Pel que fa al quiosc la darrera notícia que té és que 
la concessionària està interessada en el seu traspàs. 



La regidora Sra. Anna Tomàs formula el prec de que arran de la cessió de 
l’ús de solars sense edificar per aparcament a canvi del seu manteniment 
per l’Ajuntament, el situat al carrer Carles I està en un estat lamentable, tant 
el paviment com les voreres i demana s’arregli. El Sr. Alcalde diu que 
s’actuarà, tant en el paviment com en les voreres, definit els accessos per 
evitar l’ús indiscriminat de les voreres com accés. 
La regidora Sra. Isabel Ferré, pregunta com pot accedir a les actes de la 
sessió de la Junta de Govern en el mateix dia en que es realitza la sessió, 
com el Sr. Ciscar. El Sr. Alcalde respon que ell va fer un escrit recordant al 
personal municipal el deure de secret i diligència que han de mantenir, no 
té cap problema en que l’actuació municipal sigui transparent; però, els 
acords han d’arribar quan es traslladen a tothom. El Sr. Ciscar diu que pot 
garantir que ningú de l’equip de govern li ha dit res; però, si ets educat amb 
el pas del temps la gent li diu les coses. 
La Sra. Ferré formula els precs següents: 
- Demana que el nomenament del Defensor del Ciutadà es faci el més aviat 
possible, responent el Sr. Alcalde dient que està pendent d’una reunió dels 
dos grups. 
- Havent canviat la data de carnaval, les escoles es troben que havien 
escollit com a dia de lliure disposició el que pensaven es celebraria carnaval 
i ara resulta que no coincidiran, per aquest motiu demana si es pot canviar 
la data de lliure disposició, ni que sigui convocant una sessió del Consell 
escolar municipal, el Sr. Alcalde respon que per la regidora d’ensenyament 
es farà la consulta. 
- El diari digital llibertat.cat va fer un tractament de la notícia de la mort dels 
2 agents forestals poc encertada, alhora que les manifestacions de la 
representant d’Anima Naturalis, Aida Gascon, tampoc són acceptables, per 
la qual cosa demana es traslladi la queixa a aquesta publicació. El Sr. 
Alcalde diu que així ho farà. 
 
URGÈNCIES. 
S’aprova per la unanimitat dels membres del Ple 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 DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS I LA REGIDORA NO ADSCRITA 
D’UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DAVANT LA NECESSITAT DE RENOVAR 
EL CONTRACTE DE LA SOCIETAT AMB LA PAGESIA. 
Finalment es dona lectura a la moció que presenten tots els grups polítics 



municipals i la regidora no adscrita, que diu: 
“En el Congrés d’Unió de Pagesos celebrat a principis del 2016, el lema 
escollit va ser La Pagesia, sector clau per al futur del país. Per caminar cap a 
aquest doble objectiu , és necessari renovar el contracte d ela societat amb 
la pagesia a tots els nivells, és per això que el darrer Consell Nacional d’Unió 
de Pagesos va aprovar organitzar una marxa pagesa que conflueixi en una 
concentració  a Barcelona i també va aprovar el següent manifest que es 
transcriu literalment. 
MANIFEST: LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS PER LA DIGNITAT DE LA 
PAGESIA. 
Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres dies ha estat 
compromesa amb la lluita per l’obtenció de les llibertats democràtiques i 
nacionals de Catalunya. Avui, en l’actual conjuntura de canvi polític i social, 
el sindicat veu la necessitat de renovar el contracte de la societat amb el 
camp, de tal manera que la Catalunya pagesa sigui incardinada en el model 
de país del futur. Per aquest motiu, el sindicat agrari majoritari al camp 
català organitza la primera marxa pagesa a Barcelona per la dignitat el 28 
de gener. 
Resumim en sis eixos els reptes als quals cal fer front perquè el camp català 
contribueixi adequadament al benestar de la societat catalana. 
Primer: dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat. 
El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector 
agropecuari i forestal és estratègic. No obstant això, en la nova configuració 
política, la ciutadania ho hauria de reconèixer com a un dels seus 
fonaments, i per això considerem que s’han d’incorporar al seu text 
fonamental les funcions del sector: 
a) L’abastament segur d’aliments a la població. 
b) La conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge 
agrari i rural. 
c) L’ocupació equilibrada del territori.  
En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l’esforç i el 
compromís del sector agropecuari i forestal català sense obtenir més 
contraprestació, cas que n’hi hagi, que la prevista a la Política Agrària 
Comuna, cosa que comporta per al sector l’aportació a la societat d’un 
conjunt de béns públics que el mercat no remunera o només ho fa 
parcialment. Aquest esforç es fa per complir les majors exigències a la 
producció de la Unió Europea i que la resta de competidors mundials no 
han de respectar, ja que només han de complir la normativa concordant 
amb les regles de l’Organització Mundial del Comerç. D’altra banda, el 



coneixement del rol social de la pagesia ha de servir també perquè la 
ciutadania respecti la convivència amb les activitats agrícoles, ramaderes i 
forestals quan accedeixi i gaudeixi del medi. 
Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional 
catalana de ser representada institucionalment en més de dos terços per 
unió de pagesos. 
Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desembre del 1994), 
Unió de Pagesos de Catalunya ha obtingut el suport àmpliament majoritari 
de la pagesia professional catalana, en les darreres eleccions (febrer 2016) 
ha obtingut una representació lleugerament superior als dos terços; no 
obstant això, l’actual Govern i els que l’han precedit han desenvolupat 
polítiques i normes que han sostret i menystingut, en major o menor grau, 
la veu d’Unió de Pagesos, com a representant àmpliament majoritària de la 
pagesia professional a les institucions catalanes. 
Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia 
professional catalana es manté a les Taules sectorials i òrgans tècnics del 
Departament d’Agricultura, Departament de Territori i Sostenibilitat, Parcs 
Naturals i altres espais d’interès natural, Agència Catalana de l’Aigua, 
Agència de Residus de Catalunya, formació professional contínua i 
ocupacional, autònoms i, també, en òrgans de participació socioeconòmica 
de determinades administracions locals. 
Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia. 
La pagesia catalana suporta una davallada acumulada, en termes constants, 
del 39 % de l’anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015, bàsicament per 
l’evolució de la Política Agrària Comuna, que ha deixat de sostenir 
eficaçment els preus, tenallada per la liberalització deslleial en l’accés al 
mercat interior a la Unió Europea, i els oligopolis agroindustrials i 
comercials que ens porta a suportar en molts sectors preus ruïnosos per les 
nostres produccions. A aquests dos aspectes cal afegir l’encariment 
desmesurat de determinats costos de producció. 
El Parlament ha instat el Govern reiteradament a treballar per assegurar la 
justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels productes 
agroalimentaris, garantint els recursos humans i materials suficients per 
dur a terme, de manera coordinada i sinèrgica, una tasca, sostinguda en el 
temps i d’ampli abast, d’inspecció, control i, si escau, sanció (competència, 
comerç, consum, sanitat i fraus alimentaris) per assegurar el compliment de 
les normes que regulen el mercat, la competència i el comerç 
agroalimentaris. Així com, fins i tot per llei, a presentar al Parlament un 
paquet legislatiu que permeti la regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les 



interprofessionals, els contractes tipus, les agrupacions i organitzacions de 
productors, així com l’actualització de la regulació de les llotges i altres 
mecanismes que assegurin la transparència dels mercats. 
Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal posar 
totes les mesures que calen per assegurar l’aplicació immediata de tots els 
mecanismes a l’abast per assegurar la justícia i l’equitat en el comerç i la 
distribució dels productes agroalimentaris. 
Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament rural. 
La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Estat ha 
disminuït en un 74 % l’aportació que feia al Programa de Desenvolupament 
Rural [PDR] de Catalunya, no obstant això, la Taula Agrària i, després, el Ple 
del Parlament al debat monogràfic, van acordar unes prioritats en 
programació i execució, que l’actual Govern no ha respectat i ha comportat 
retallades en les inversions en les explotacions, mesures d’agroambient i 
clima i d’agricultura i ramaderia ecològiques i compensacions a les Zones 
amb Limitacions Naturals (muntanya i desfavorides).  
Aprofitant la pèrdua de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, cal 
revertir la desatenció de l’Estat a la modernització i sostenibilitat del sector 
agropecuari i forestal i, mitjançant una llei, cal deixar fixades les prioritats 
consensuades en programació i execució del PDR de Catalunya, així com, la 
revocació   les retallades i les reprogramacions imprescindibles per 
assegurar-ho.  
Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge. 
La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que 
s’incrementen any rere any i provoca importants pèrdues econòmiques a 
les explotacions agràries. No podem esperar més a capgirar aquesta 
situació, el Govern i el Departament d’Agricultura han de destinar els 
recursos humans i econòmics necessaris per garantir una gestió eficaç de la 
fauna en tots els espais cinegètics, públics i privats, i revertir la situació 
actual. S’han de facilitar, simplificar i habilitar les comunicacions 
electròniques per a les sol·licituds d’actuacions excepcionals. 
També exigim al Departament d’Agricultura que declari l’emergència 
cinegètica tot l’any a les zones que superen els llindars per a la declaració i 
garanteixi que l’execució de les mesures excepcionals s’apliquen de forma 
eficaç fins a reduir les poblacions de fauna per sota dels llindars 
d’emergència. A més, la Generalitat de Catalunya ha d’actuar diligentment 
quan quedi demostrada la manca d’eficàcia de les actuacions dels titulars 
dels terrenys cinegètics, per minimitzar els danys i gestionar la 
sobreabundància de l’espècie que els causa. 



Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i el voltors, cal que 
s’analitzi la capacitat del medi de mantenir-los de forma sostenible sense 
perjudicar el bestiar domèstic i, si s’escau, es prenguin les mesures 
necessàries per evitar que segueixi augmentant la població o es redueixi, es 
reforcin les mesures preventives i en cas de danys aquests s’indemnitzin. 
Cal que es prevegin les accions a emprendre davant la possible arribada 
d’espècies com el llop, les poblacions del qual estan creixent a altres zones 
de la península Ibèrica i a l’altra banda dels Pirineus i provoquen importants 
conflictes amb la ramaderia extensiva. 
És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la fauna 
salvatge a tot el territori, replantejament que s’haurà de dotar de legislació 
específica de caça i de gestió de la fauna, però, mentre no es disposa del 
nou marc legislatiu cal actuar aprofitant al màxim el marc actual. 
Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i productius. 
La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria 
d’urbanisme que està aplicant la Generalitat de Catalunya amb exigències, 
en base a criteris i procediments fora de les normes, o no autoritzant, amb 
aquests criteris espuris, construccions i/o instal·lacions imprescindibles per 
a l’activitat agropecuària i forestal. La Generalitat també està establint un 
règim sancionador en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes i altres 
fertilitzants que pretén sancionar actuacions no intencionades, que no són 
incompliments d’obligacions o d’accions comprovables. 
La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris 
protegits i productius, estudis d’impacte agrari que minimitzin els impactes 
de les infraestructures i els corregeixin, l’homogeneïtzació de les normatives 
que regulen el sòl no urbanitzable i l’establiment del Pla Sectorial Agrari. 
També necessita una definició de les noves zones amb limitacions naturals, 
desenvolupar polítiques específiques per a les zones periurbanes i la revisió 
de l’abusiva i arbitrària designació com a Zona d’Especial Protecció Aus 
(ZEPA) d’espais agraris i dels seus plans de gestió. 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d’Amposta aprova: 
1. Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat d ela 
pagesia. 
2. Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona, des del 
punt de vista logístic o facilitant el pas dels tractors pel municipi o amb 
altres fórmules de caràcter voluntari. 
3. Notificar l’aprovació d’aquesta moció a: 
 Molt honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó 
President de la Generalitat de Catalunya 



Plaça de Sant Jaume, 4 
08002 Barcelona 
 Sr. Joan Caball Subirana 
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya 
C/ Ulldecona, 21-31 2a planta 
08038 Barcelona.” 
Intervencions dels membres: 
El Sr. Alcalde explica el motiu de presentació de la moció, manifestant els 
portaveus dels grups municipals i la regidora no adscrita el seu suport a la 
mateixa. El portaveu del grup del PSC – CP fa constar que, en alguna 
mesura, tots són pagesos i per tant s’ha d’adquirir aquest compromís amb 
la pagesia. Lla portaveu del grup de CiU demana que consti la felicitació a 
Unió de Pagesos per la marxa organitzada esperant que s’escoltin les seves 
reivindicacions. 
 
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dóna per 
acabada la sessió, essent les vint-i-una hores i cinquanta-cinc minuts, i de 
tot el que s’ha tractat es formula la present acta de la que, com a Secretaria 
certifico. 
 

L’ALCALDE,                        LA SECRETÀRIA, 
 


