
 

RESUM DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA DUTA A TERME EL DIA 27 DE FEBRER DE 2017 

VOTACIÓ PER GRUPS MUNICIPALS 

PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA 

NO 
ADSCRITS 

(1) 

PxC 

 (1) 
PSC-CP 

(2) 

CIU  

(6) 
EA-AM 

(11) 

RESULTAT 
VOTACIÓ 

1 Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 30 de gener de 2017       

2 
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia número 1661 a 1725 de 2016 i, del número 1 a
285 de 2017.       

3 
Donar compte del Decret d’Alcaldia número 207/2017, de delegació de funcions
d’alcaldia       

4 Atorgament de la Medalla d’honor de la ciutat d’Amposta a la Unió Filharmònica + + + + + Aprovada 

5 
Resolució d’esmenes i aprovació definitiva del Reglament  de creació i funcionament de
la Comissió del Nomenclàtor de carrers i espais públics d’Amposta + + + + + Aprovada 

6 
Aprovació inicial del Reglament regulador del funcionament de l’edifici del casal
municipal d’Amposta com a equipament cívic 0 0 + 0 + Aprovada 

7 Donar compte informe trimestral morositat i PMP relatiu al 4trimestre 2016.       

8 Donar compte informació trimestral enviada al MINHAP relativa al 4trimestre 2016.       

9 Donar compte aprovació liquidació pressupost municipal 2016.       

10 
Aprovació inicial derogació ordenança fiscal número  55 reguladora de la taxa per drets 
d’examen i participació en proves selectives. + + + + + Aprovada 

11 
Aprovació inicial modificació ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa pel
cementiri municipal. 

EN LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA 

12 
Aprovació modificació de les bases reguladores dels ajuts als perceptors de rendes 
baixes i famílies amb fills a càrrec. + + + + + Aprovada 

13 Moció del Grup Municipal del PSC-CP contra les pràctiques abusives de les empreses + + + + + Aprovada 



del sector elèctric, la qualitat del subministrament, per una millora de la inversió a la 
xarxa i pel compliment del protocol de pobresa energètica. 

14 
Moció del grup municipal de PXC, per a treure a concurs el subministrament elèctric
d’Amposta. 0 + + 0 + Aprovada 

15 
Moció del Grup Municipal de PXC, per estudiar la creació d’un servei municipal per 
combatre el Bullying. 0 + + + + Aprovada 

16 
Moció conjunta de tots els grups municipals, d’adhesió a la campanya casa nostra és 
casa vostra. + + + + + Aprovada 

17 Moció del grup municipal de CIU, a favor de la reforma horària. + + + + + Aprovada 

18 
Moció del grup municipal de PSC-CP, per instar al Govern Espanyol per la reforma de
l’Impost de l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana ( plusvàlua ). + + + + + Aprovada 

19 Precs i preguntes.       

20 Urgències       

 

20.1. Moció del Grup 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. + + + 0 + Aprovada 

 
20.2. Modificació i reorganització d’atribucions – competències de Comissions
Informatives Municipals de caràcter permanent.  0 + + 0 + Aprovada 

 

20.3. Aprovació inicial de la modificació puntual número 43 del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal: “Ampliació del sistema d’equipaments escolars (Clau 3A) en
l’àmbit del CEIP Consol Ferré”.  + + + + + Aprovada 

 

‐  vot en contra. 

+  vot a favor.  

0  abstenció. 

 


