
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA DUTA 
A TERME EL DIA 27 DE FEBRER 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 vint-i-set de febrer 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 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 

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 

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

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. 3.- 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. 
11. Aprovació inicial modificació ordenança fiscal número 13, reguladora 

de la taxa pel cementiri municipal. 
12. Aprovació modificació de les bases reguladores dels ajuts als 

perceptors de rendes baixes i famílies amb fills a càrrec. 
13. Moció del Grup Municipal del PSC-CP contra les pràctiques abusives de 

les empreses 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. 

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

16. Moció del grup municipal de CIU, d’adhesió a la campanya casa nostra 
és casa vostra. 

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

19. 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 30 DE GENER DE 
2017. 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 
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. 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia números 1661 a 1725 de l’any 2016 
i números 1 a 285 de l’any 2017, restant el Ple assabentat. 
 
3. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 207/2017, DE 
DELEGACIÓ DE FUNCIONS D’ALCALDIA. 
Es dona compte del Decret de l’Alcaldia número 207/2017, de delegació de 
funcions de l’Alcaldia que es transcriu a continuació: 
“Atesa la possibilitat legal de substituir a l’Alcalde, en la totalitat de les seves 
funcions i per ordre del seu nomenament, pels Tinents d’Alcalde en casos 
d’absència, malaltia o impediment, mitjançant delegacions expresses. 
D’acord amb el que disposen els articles 38.d), 44.1), 44.2 i 47.2) del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
RESOLC: 
PRIMER. Delegar a favor del Sr. Miquel Subirats i Garriga, primer Tinent 
d’Alcalde, la totalitat de les funcions que corresponen a aquesta Alcaldia de 
l’Ajuntament per motius d’absència, durant els dies 11 i 12 de febrer de 
2017. 
SEGON. Publicar la present delegació de funcions en el BOPT . 
TERCER. Donar compte al Ple, en la propera sessió que se celebri, del 
contingut de la present resolució de conformitat amb la normativa.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
4. ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR DE LA CIUTAT D’AMPOSTA A LA 
UNIÓ FILHARMÒNICA. 
La Unió Filharmònica d’Amposta celebra aquest 2017 el centenari de la seva 
fundació. Al llarg de tot aquest temps, l’entitat ha exercit un paper 
dinamitzador inqüestionable en la vida social i cultural d’Amposta, exercint 
també un paper cohesiu entre generacions de la nostra ciutat. Tanmateix, 



és una de les bandes de música de referència a tot el país. I compta, a més 
a més, amb una escola des de la qual forma músics de gran nivell. 
D’acord amb les competències que l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 9 i següents del Reglament 
d’honors i distincions de l’Ajuntament d’Amposta, que diu: 
1. L'Ajuntament podrà atorgar la Medalla d'Honor de la Ciutat a les persones o 

entitats  que sobresurtin per l’ especial projecció social de la seva tasca o 
per un fet de singular rellevància per premiar mèrits extraordinaris que 
concorrin en personalitats,entitats o corporacions, siguin nacionals o 
estrangeres, per haver prestat servei o dispensat honors a la ciutat. 

2. Acordada la concessió d’aquesta distinció, la Presidència de la Corporació 
haurà d'assenyalar la data i el lloc on es reunirà per fer lliurament solemne 
a la persona o entitat designada  amb la distinció ciutadana Medalla 
d'Honor de la Ciutat. 

3. El nombre de medalles podrà ésser excedit apel·lant a l'excepcionalitat i 
prèvia aprovació del Ple Municipal, per la mateixa majoria que preveu 
aquest Reglament per a les concessions. 

En base als antecedents i fonaments de dret exposats i, un cop dictaminat 
per la Comissió informativa municipal d’ensenyament i cultura, el Ple de la 
Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Atorgar a la Unió Filharmònica d’Amposta la Medalla d’Honor de la 
Ciutat d’Amposta. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’entitat Unió Filharmònica 
d’Amposta, regidora de mitjans de comunicació i festes, Regidoria 
d’ensenyament i cultura i Intervenció. 
 
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. 
Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 
28 de novembre de 2016 el Reglament de creació i funcionament de la 
Comissió del nomenclàtor de carrers i espais públics d’Amposta. 
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 5 del dia 9 de gener de 2017 i Diari oficial de 
la Generalitat de Catalunya número 7267 del dia 15 de desembre de 2016.  
Atenent que la Comissió informativa municipal d’ensenyament i cultura ha 
formulat proposta d’incorporació sobre el Reglament inicialment aprovat de 
les dues esmenes següents: 



 A proposta de la regidora Sra. Anna Tomàs, incorporació d’un darrer 
paràgraf a l’article 9 amb el redactat següent: “Després de l’elaboració 
de l’informe de els propostes de la comissió del nomenclàtor, i abans de 
passar a la seva aprovació pel Ple, s’informarà a la comissió de cultura”. 

 A proposta de l’Àrea de cultura, eliminar l’apartat 5 de l’article 12. 
De conformitat amb el que disposen els articles 178 i següents del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i articles 60 i següents del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny, el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els 
següents acords: 
PRIMER. Acceptar les propostes de modificació del Reglament inicialment 
aprovat formulades per la Comissió informativa municipal d’ensenyament i 
cultura. 
SEGON. Aprovar definitivament el Reglament de creació i funcionament de 
la Comissió del nomenclàtor de carrers i espais públics d’Amposta. 
TERCER. Ordenar la publicació del text íntegre del Reglament aprovat en el 
Butlletí oficial de la Província i anunci en el Diari Oficial de la Generalitat fent 
referència a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de 
la seva entrada en vigor. 
 
6. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL FUNCIONAMENT 
DE L’EDIFICI DEL CASAL MUNICIPAL D’AMPOSTA COM A EQUIPAMENT CÍVIC. 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Reglament regulador del 
funcionament de l’edifici el casal municipal d’Amposta com a equipament 
cívic. 
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a 
motivació del present acord. 
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 inicialment del Reglament regulador del funcionament de 
l’edifici el casal municipal d’Amposta com a equipament cívic que figura 
inclòs a l’expedient. 
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de 
trenta dies, als efectes de la presentació d’al·legacions o suggeriments, 
mitjançant publicació d’edictes en el Butlletí oficial de la Província, Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i Tauler d’anuncis de la Corporació. 



 
7. DONAR COMPTE INFORME TRIMESTRAL MOROSITAT I PMP RELATIU AL 
4T. TRIMESTRE DE 2016. 
Es dona compte i el Ple de la Corporació resta assabentat dels llistats 
trimestrals de morositat corresponents al quart trimestre de 2016 
comunicats al Ministeri d’acord amb el que disposa l’article 4.1,b) de l’Ordre 
HAP/2015/2013, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
Tanmateix es dona compte que el període mig de pagament referit al quart 
trimestre de 2016 calculat d’acord amb allò que s’estableix al Reial Decret 
635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul 
del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques 
i les condicions i procediment de retenció de recursos dels règims de 
finançament previstos a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, és de 17,77 dies. El Ple de la 
Corporació resta assabentat. 
 
8. DONAR COMPTE INFORMACIÓ TRIMESTRAL ENVIADA AL MINHAP 
RELATIVA AL 4T. TRIMESTRE DE 2016. 
Tot seguit es dona compte de l’informe d’Intervenció que diu: 
“I.- Antecedents. 
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (endavant LOEPSF), regula el principi de 
transparència com a base del funcionament de les administracions 
públiques. A l’article 6 s’estableix l’obligació de les administracions 
públiques de subministrar tota la informació necessària per al compliment 
de les disposicions de dita llei, i de les normes i acords que s’adoptin en el 
seu desenvolupament, i garantir la coherència de les normes i 
procediments comptables, així com la integritat dels sistemes de recopilació 
i tractament de les dades. 
El Ministeri d’hisenda i administracions públiques, mitjançant la Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, ha desenvolupat les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF. Concretament, 
l’article 16 recull les obligacions trimestrals de informació de les entitats 
locals. 
Atenent a la disposició transitòria única de l’Ordre, aquest article ha entrat 
en vigor el dia 1 de gener de 2013.  
L’article 4 de l’Ordre imposa la centralització del compliment de la obligació 



de remissió i recepció de informació “En les Corporacions Locals, la 
intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions”. 
II.- Fonaments de dret. 
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 Reial decret llei 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988. 
 Ordre EHA 365/2008, de 3 de desembre, pel qual s’aprova l’estructura 

dels pressupostos de les entitats locals. 
 Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera. 
 Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei 
orgànica 2/2012. 

 Ordre HAP/2082/2014, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, 
III.- Informe. 
1. D’acord amb allò establert a l’article 4 de la LOEPSF, i el desenvolupament 
del mateix realitzat per l’Ordre HAP/2105/2012, concretament els articles 4 i 
16 de la mateixa, aquesta Interventora ha complert amb la seva obligació 
de remissió de subministrament de la informació trimestral corresponent al 
quart trimestre de 2016, en temps i forma, el darrer 31 de gener de 2017. 
Havent-se tramés la totalitat de la informació requerida pel Ministeri 
d’hisenda i administracions públiques a través de la plataforma telemàtica 
habilitada en la “Oficina Virtual de las Entidades Locales”, 
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/, s’adjunta annex al 
present informe justificant de la remissió. 
2. La informació a subministrar per donar compliment a l’obligació de 
remissió, és part de la que es recull a l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, i 
s’ha materialitzat en els formularis que ha dissenyat la Subdirección 
General de Estudios Financieros y Financiación de las Entidades Locales, 
complimentats a través de la Oficina Virtual abans citada. S’adjunta còpia 
impresa dels formularis remesos.  
Datos presupuesto actualizado y ejecución 
Resumen Clasificación Económica 
Desglose de Ingresos corrientes 
Desglose de Ingresos de capital y financieros 
Desglose de Gastos corrientes 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$CPH$F.1.1.1%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22Economica.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$CPH$F.1.1.2%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22DesgloseIG.aspx?T=I&C=15%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$CPH$F.1.1.3%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22DesgloseIG.aspx?T=I&C=69%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$CPH$F.1.1.4%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22DesgloseIG.aspx?T=G&C=15%22,%20false,%20true))


Desglose de Operaciones de capital y financieras 
Calendario y Presupuesto Tesorería 
Remanente de Tesorería 
Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre 
Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años 
Dotación de plantillas y retribuciones 
Anexos información (formularios requeridos por la IGAE) 
Ajustes Informe de evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas 

F.1.2.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles 
A1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos) 
A4 Avales de la Entidad 
A5 Flujos internos 
B1 Ventas de acciones y participaciones 
B3 Adquisición de acciones y participaciones 
B4 Operaciones atípicas 
B5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar 
Respecte l’Hospital comarcal d’Amposta, SAM: 
Actualización de estados financieros, situación de ejecución y deuda 
Balance ordinario 
Cuenta de pérdidas y ganancias ordinario 
Calendario y presupuesto tesorería 
Dotación de plantillas y retribuciones (ejecución) 
Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda 
Perfil vencimiento de la deuda a 10 años 
Capacidad/necesidad financiación calculada conforme SEC 
F.1.2.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles  
3. La informació s’ha subministrat partint de les dades vigents a 31/12/2016,  
Si bé tenint en consideració que al comptabilitat no està tancada 
definitivament i no està aprovada la liquidació del pressupost del mateix 
exercici. Conseqüentment, dita informació no deu tenir alteracions 
substancials respecte les que sorgeixin d ela liquidació, però si que pot 
variar en alguns aspectes pressupostaris. 
4. Pel que respecta a l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM, les dades i 
estimacions realitzades són les facilitades per dita societat mercantil 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$CPH$F.1.1.5%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22DesgloseIG.aspx?T=G&C=69%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$CPH$F.1.1.9%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22AnexoF_1_1_9_CalendarioPresupuestoTesoreria.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$CPH$F.1.1.8%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22Remanente.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$CPH$F.1.1.E6%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22AnexoF_1_1_E6_DeudaViva.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$CPH$F.1.1.E7%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22F1_1_E7.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$CPH$F.1.1.A3%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22AnexoF_1_1_A3DotacionPlantillasRetribuciones.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$CPH$F.1.1.B1%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22AnexoB1AjustesInformeEvaluacion.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$CPH$A1%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22AnexoA1InteresesRendimientosDevengados.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$CPH$A5%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22AnexoA5FlujosInternos.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$CPH$B5%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22AnexoB5AcreedoresOperacionesPendientes.aspx%22,%20false,%20true))


IV.- Conclusions del informe d’avaluació. 
D’acord amb les dades d’execució pressupostària existents a 31 de 
desembre de 2016, l’Ajuntament d’Amposta, en termes consolidats, 
compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la regla de la 
despesa. En referència al període mig de pagament, l’Ajuntament 
d’Amposta presenta unes dades de 17,77 i l’Hospital Comarcal d’Amposta, 
SAM, de 6,55 essent el PMP global de 14,53. Finalment, la rati del deute se 
situa en un percentatge inferior al 75%.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
9. DONAR COMPTE APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 2016. 
A continuació es dóna compte del Decret de l’Alcaldia número 287/2017, de 
22 de febrer, d’aprovació de la liquidació del pressupost de 2016, que es 
transcriu a continuació: 
“De conformitat amb l'article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, es presenta la Liquidació del Pressupost de l'any 2016 
de l'Ajuntament d'Amposta i que conté els drets pendents de cobrament i 
les obligacions reconegudes pendents de pagament, el Resultat 
Pressupostari, els Romanents de Crèdit i el Romanent de Tresoreria. 
Considerant que aquesta liquidació s'ajusta als articles 191.3 de la citada 
norma i 89 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, i vist 
l'Informe d'Intervenció de data 22 de febrer de 2017. 
RESOLC: 
Primer: Aprovar la liquidació del pressupost general de l'any 2016, segons el 
següent detall: 
 Drets pendents de cobrament: 11.997.968,21 euros. 
 Obligacions pendents pagament: 3.453.381,67 euros. 
 Romanent de tresoreria per a despeses generals = 6.034.415,98 euros.  
 Resultat pressupostari ajustat: 1.819.826,43 euros. 
 Estalvi net: 2.687.757,71 euros 
Segon: Que haurà de donar-se compte de la present resolució al Ple de 
l'Ajuntament en la primera sessió que celebri.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
10. APROVACIÓ INICIAL DEROGACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO  55 
REGULADORA DE LA TAXA PER DRETS D’EXAMEN I PARTICIPACIÓ EN 
PROVES SELECTIVES. 
La Junta de Govern Local aprovà, en data 18 de juliol de 2016, les bases 
generals dels processos selectius per a l’accés a les places vacants de 



l’Ajuntament d’Amposta. 
La base 5.2 d’aquestes bases generals de selecció estableix que gaudiran 
d’un benefici fiscal del 100% en l’import de la taxa, relativa a drets 
d’examen, les persones que presentin un certificat de l’Institut Nacional 
d’Ocupació i/o del Servei Català d’Ocupació en el qual s’acrediti la situació 
de desocupació, la finalitat d’aquest benefici fiscal fou crear una 
discriminació positiva envers les persones en situació d’atur, ajudar a 
buscar feina amb la mínima repercussió econòmica, el cobrament 
d’aquesta taxa a persones aturades afecta a la seva capacitat econòmica, 
fet que cal resoldre. 
Per tota això, vistes les seccions segona i tercera del capítol tercer del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovar provisionalment la derogació íntegra de l’ordenança fiscal 
número 55, reguladora de la taxa per drets d’examen i participació en 
proves selectives. 
SEGON. Exposar al públic el present acord, mitjançant edicte que es fixarà 
en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i Butlletí oficial de la província. Durant 
el termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació 
de l’edicte en el BOP, les persones interessades podran examinar 
l’expedient i, si s’escau, presentar-hi les oportunes reclamacions. Cas de no 
presentar-se reclamacions, l’acord provisional es considerarà elevat a 
definitiu 
Intervencions dels membres: 
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, diu que era de veure la 
derogació d’una ordenança que denotava poca sensibilitat vers les 
persones, llàstima del temps perdut pels tècnics en aprovar-la, com també 
respecte el següent punt de l’ordre del dia. El Sr. Alcalde diu que no hi ha 
hagut poca sensibilitat, el temps dels tècnics ha estat dintre del seu horari 
laboral i ara no toca discutir sobre una proposta que es retirarà de l’ordre 
del dia, derivada d’una proposta dels tècnics que en detectar-se pels 
membres del Consistori, es tira enrere, si s’hagués aprovat i la ciutadania ho 
hagués fet notar, s’hauria derogat. La Sra. Pertegaz diu que la ciutadania ja 
decidirà sobre l’actuació de l’equip de govern, responent el Sr. Alcalde que 
en el seu parer, dignifica l’equip de govern reconèixer l’error i rectificar, 
essent sensibles a la ciutadania. Acaba la Sra. Pertegaz dient que la taxa es 
va crear amb afany recaptatori. 
El regidor Sr. Miró, diu que el seu grup ja va advertir que la taxa es va crear 



a partir d’una concepció mercantilista de l’administració, sense que en el 
moment d’aprovar l’ordenança es fes cas del que el seu grup va dir sent 
l’únic grup que va votar en contra, essent una llàstima que moltes persones 
hagin hagut de pagar la taxa i d’altres no s’han pogut presentar al no tenir 
els diners per pagar els drets d’examen per la qual cosa se’ls ha produït un 
d’any irreparable.  El Sr. Alcalde diu que si la taxa s’hagués implantat amb 
afany recaptatori no s’hauria derogat; dona la raó a la intervenció del 
portaveu del grup del PSC i diu que el positiu ha estat derogar-la una taxa 
que es va crear amb l’ànim, no de recaptar 3 o 4 mil euros, sinó de limitar 
l’accés a moltes persones que es presentaven a les proves de selecció, 
simplement per fer-ho, sense haver fet cap tipus de preparació i, en 
detectar l’error s’ha rectificat. El Sr. Miró diu que la taxa s’ha derogat per 
pressió social, no havent de buscar el Sr. Alcalde altres motius o 
justificacions. 
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que no pensava fer cap valoració en estar 
satisfets per la derogació de l’ordenança; però, el que ha dit el Sr. Alcalde 
respecte la limitació de la presentació de persones a les proves li sembla 
pitjor justificació que un afany de recaptació. El Sr. Alcalde diu que ha fet la 
interpretació de les seves paraules que millor li convé, el que ell ha volgut 
dir és que la limitació ha de ser per aquelles persones que realment tenen 
interès per accedir a les places i no presentar-se perquè sí; però, com 
tothom en té dret, es retira l’ordenança. Acaba la Sra. Ferré preguntant si es 
retornarà el pagat, responent el Sr. Alcalde que no és possible legalment. 
 
11. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13, 
REGULADORA DE LA TAXA PEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia, explicant el Sr. Alcalde que la seva 
retirada deriva de les aportacions realitzades pels diferents grups 
municipals a la Comissió d’Hisenda i, amb la voluntat d’arribar a una 
proposta unànime, s’ha retirat l’assumpte de l’ordre del dia per discutir-se 
en una propera sessió plenària.  
 
12. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES DELS AJUTS ALS 
PERCEPTORS DE RENDES BAIXES I FAMÍLIES AMB FILLS A CÀRREC. 
Atesa la proposta de l’Alcaldia de modificar l’objecte pel qual s’atorguen les 
subvencions als perceptors de rendes baixes i a les famílies amb fills a 
càrrec amb una prestació no contributiva. 
A la vista dels informes d’Intervenció i Secretaria dels que es desprèn la 
necessitat d’adaptar les bases a la normativa vigent en matèria de 



subvencions. 
Atesa la voluntat de modificar el primer paràgraf de l’article 1 de les bases 
que restarà amb la redacció següent: “1. Objecte del pla. L’objecte de les 
presents bases consisteix en establir un ajut econòmic de caràcter social 
per a les persones que, per la seva capacitat econòmica i situació, que 
reunint les condicions previstes en aquest pla i, dins dels límits econòmics i 
quantitatius del mateix, ho sol·licitin, i es destinin a fer efectives despeses 
bàsiques de la llar.” 
Atès que l’article 2 de la Llei 38/2003, general de subvencions, preveu en 
l’apartat b) que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat 
objectiu, l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un 
comportament singular, ja realitzat o per desenvolupar, o la concurrència 
d’una situació, havent el beneficiari de complir les obligacions materials i 
formals que s’hagueren establert. 
Per l’anterior, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Aprovat inicialment la modificació de les bases específiques per a 
l’atorgament d’ajuts a les persones perceptores de prestacions baixes i a 
famílies amb fills a càrrec que percebin prestacions no contributives. 
SEGON. Ordenar l’exposició pública de la modificació inicialment aprovada 
per un termini de vint dies, mitjançant la publicació d’anuncis en el Butlletí 
oficial de la província i Tauler d’anuncis de la Corporació. 
Intervencions dels membres: 
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz diu que ha votat a favor per 
considerar la proposta un benefici social. 
El regidor Sr. German Ciscar demana si és possible donar més informació i 
més entenedora, responent el Sr. Alcalde que és cert que la que es facilitat 
ara és poc entenedora i es farà aquesta major informació. 
El regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el grup del PSC – CP considera bo que 
tothom que ho demani pugui accedir als ajuts. 
 
13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP CONTRA LES PRÀCTIQUES 
ABUSIVES DE LES EMPRESES DEL SECTOR ELÈCTRIC, LA QUALITAT DEL 
SUBMINISTRAMENT, PER UNA MILLORA DE LA INVERSIÓ A LA XARXA I PEL 
COMPLIMENT DEL PROTOCOL DE POBRESA ENERGÈTICA. 
Intervencions dels membres: 
La regidora Sra. Anna Tomàs defensa la moció en els termes en que ha 
estat presentada. 
La regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz diu que donarà suport a la moció 
i manifesta que la problemàtica deriva de la mala gestió dels partits 



majoritaris que han ostentat el govern central, en especial sobre les 
renovables i la permissivitat de que les empreses energètiques utilitzin el 
seu poder per anar contra els ciutadans. 
El regidor Sr. German Ciscar diu que recolza la moció i que li encantaria que 
donés resultat. 
La regidora Sra. Isabel Ferré manifesta el suport del grup de CiU. 
El Sr. Alcalde diu que el grup d’EA – AM votarà a favor de la moció, 
l’argumentació de la qual és impecable, felicitant el grup del PSC – CP; però, 
creu que el acords proposats resten desfasats respecte l’argumentació. És 
veritat que es planta cara a les companyies subministradores, que se’ls 
exigeix la modernització de la xarxa i la retirada dels pals de molts carrers, 
que es critiquen els beneficis i les subhastes del preu que perjudica a 
moltes famílies; però, és més important denunciar que el prohibitiu preu de 
la llum es deu a una permissivitat de l’estat que acaba utilitzant portes 
giratòries i grans sous en les cúpules de les elèctriques, mentre s’empobreix 
a les famílies i les empreses. Tenim una de les llums més cares d’Europa i 
sota la tutela i protecció del govern amb polítiques com l’increment del preu 
de la llum, l’impost al Sol o la penalització a les renovables. Troben a faltar 
més acords i en proposa la incorporació de 3 més (reducció d’IVA, fi a la 
formula de subhasta per fixar el preu de l’electricitat i instar l’aposta per les 
energies renovables), així com comunicar la moció aprovada als governs de 
l’Estat i de la Generalitat de Catalunya. La regidora Sra. Tomàss accepta la 
proposta del Sr. Alcalde, sempre que es mantingui l’ordre dels acords de la 
moció i els que s’incorporin ho facin a continuació. 
Amb les intervencions ressenyades, el Ple de al Corporació, per unanimitat 
de tots els seus membres, acorda prestar la seva aprovació a la moció 
següent: 
“LES TARIFES ELÈCTRIQUES  
La Llei 24/2013, de 26 de desembre, diu que la seva finalitat bàsica és 
establir la regulació del sector elèctric garantint el seu subministrament 
amb els nivells necessaris de qualitat i al mínim cost possible, assegurar la 
sostenibilitat econòmica i financera del sistema i permetre un nivell de 
competència efectiva en el sector elèctric, basat en els principis de protecció 
mediambiental d’una societat moderna.  
També estableix que “el principi de sostenibilitat econòmica i financera del 
sistema elèctric serà un principi rector de les actuacions de les Administracions 
Públiques i demés subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei”  
Durant els darrers dies, i coincidint amb una baixada generalitzada de les 
temperatures, assistim a un fet històric: el preu rècord de l’energia elèctrica 



al nostre país. Aquest fet, que ara arriba al seu punt més àlgid, és el resultat 
d’un procés en el que intervenen diversos factors.  
Així mateix, la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric estableix 
que el subministrament d’energia elèctrica és essencial pel funcionament 
de la nostra societat. La llei apunta que se l’ha de garantir, amb qualitat i al 
menor cost possible.  
Les companyies no poden beneficiar-se a costa dels consumidors. Es parla 
de guanys milionaris degut a les desmesurades pujades de les tarifes. Des 
de l’any 2008 han pujat un 73% i en els últims 6 mesos un 25%.  
Però, per què s'incrementa el preu de la llum quan més la necessitem? 
Aquesta pregunta conté alguna paradoxa que no respon a cap lògica 
econòmica de bon govern, si no únicament a la concentració d’empreses, a 
una manipulació del mercat i a la llei de l’oferta i la demanda, d’un sistema 
de regulació ineficient i que té com a conseqüència que siguem el país amb 
el preu més alt del sector domèstic.  
El preu de l’electricitat al sector domèstic ha augmentat un 24% als darrers 
sis anys; la factura de les famílies s’ha disparat en 1.400 milions d’euros 
anuals, mentre que el consum ha caigut un 30%, segons dades de l’INE. 
Aquesta situació contradiu les afirmacions actuals que fan servir les 
companyies (més demanda, més preu) i és resultat de l’actual sistema de 
regulació del mercat nacional que té com a conseqüència que siguem el 
tercer país amb el preu més alt per al sector domèstic. Tot plegat, un 
esquinçament per a les butxaques de les famílies i uns grans beneficis per a 
les companyies. Les tres principals companyies (Endesa, Iberdrola i Gas 
Natural-Fenosa), van superar el 5.000 milions de beneficis el 2015.  
La causa dels preus abusius de l’electricitat es deriven del sistema espanyol 
de tarifació. En aquest sistema hi ha tres actors: productors, distribuïdors i 
comercialitzadors, en mans de les grans corporacions esmentades, amb el 
suport secundari del transport a càrrec de Red Eléctrica Española.  
A conseqüència d’aquests abusos per les pujades desmesurades que fan les 
companyies, la Fiscalia de la Sala Civil del Suprem està investigant “el 
aumento de los precios de la luz en defensa de los intereses de los 
consumidores y en caso de apreciar irregularidades en la fijación de las tarifas, 
la fiscalía podría interponer una demanda contra las compañías eléctricas”.  
A l’actuació de la Fiscalia hem d’afegir la sol·licitud de l’eurodiputat del grup 
socialista Javi López que ha demanat a la CE que investigui aquesta pujada 
de preus. L’europarlamentari ha adreçat una carta a la Comissària europea 
de la  Competència, Margrethe Vestager, sobre aquesta qüestió. López s’ha 



interessat també per la investigació que la Comissió va iniciar al gener de 
2007 sobre les tarifes elèctriques al mercat majorista espanyol.  
En aquest sistema, hora a hora, les comercialitzadores presenten les seves 
comandes perquè les serveixin les productores. Els productors ofereixen un 
preu que és l’agregació de tres, en funció de l’origen de l’energia: nuclear, 
renovable (eòlica, solar o hidràulica) i finalment centrals de carbó o gas. En 
primer lloc el sistema tira de les instal·lacions que no es poden apagar en 
funció de la demanda, després de les renovables i, si és necessari, de 
l’electricitat que generen els combustibles fòssils. En aquesta cistella del 
preu final les renovables pràcticament no l’afecten, ja que és el preu més 
baix, mentre que la més cara -les que cremen gas i derivats del petroli- 
marca el preu final.  
Tant la Comissió Nacional del Mercat de la Competència com les 
organitzacions de consumidors critiquen aquest sistema. Les empreses que 
exploten centrals nuclears i hidroelèctriques obtenen grans beneficis 
perquè tenen amortitzades completament les seves instal·lacions gràcies a 
l’arrossegament de preus marcat per les que cremen combustibles fòssils.  
I això pel que fa al preu de la energia consumida; ara bé, no hem d’oblidar 
que el consum directe no representa ni el 30% de la factura. Tenim, per 
exemple, el gravamen del peatge d’accés, el de la potència contractada, 
ajuts al carbó i renovables, la moratòria nuclear o el cost de compensar les 
comunitats insulars i un IVA del 21%. Tot això ho marca el govern.  
La promoció i dinamització de la producció i ús de les energies renovables 
ha estat absolutament oblidada i maltractada per l’actual govern central. 
Una nova legislació sobre l’ús d’aquest tipus d’energia contribuiria, sens 
dubte, a baixar el preu final a les famílies, si reduïm la part que fa referència 
a la crema de combustibles fòssils.  
Es fa del tot necessari poder accedir a energies renovables i autoconsum, 
malgrat que la legislació que el Govern ha promulgat va clarament en 
contra d’aquesta estratègia. Aquesta normativa no contribueix a pal·liar la 
pobresa energètica ni a la lluita contra el canvi climàtic. 
Per això cal fomentar les energies renovables, cal solucionar la pobresa 
energètica, millorar el confort de les famílies, la seva situació econòmica i 
també la lluita contra el canvi climàtic perquè en qualsevol cas és necessari 
baixar el consum energètic i les emissions de gasos d’efecte hivernacle.  
LA POBRESA ENERGÈTICA  
La Unió Europea a través de les seves normes, obliga a garantir els 
subministraments bàsics a les persones vulnerables, prohibint els talls 
d’energia. Fins ara, les grans companyies no han fet cas a la normativa 



europea o nacional ni als acords sobre pobresa energètica aprovats pel 
Parlament de Catalunya. Malauradament hem hagut de lamentar la mort 
d’una persona gran a Reus perquè la situació arribés a un punt d’inflexió.  
Quan es parla de pobresa energètica estem parlant d’una conseqüència 
més de la greu crisi social i econòmica en què estem immersos. A 
Catalunya, masses persones estan en el llindar de la pobresa i no poden 
mantenir la seva llar a una temperatura adequada ni pagar les factures de 
llum i gas. L’any 2015, un 19,6% dels i les catalanes manifestaven tenir 
dificultats per pagar les despeses de l’habitatge on residia i el 10,9% de les 
llars catalanes declaraven no poder mantenir l’habitatge a una temperatura 
adequada, més del doble respecte al 2008.  
No podem obviar que les causes de la pobresa energètica també van més 
enllà de la crisi econòmica,esdevenint un fenomen estructural que respon 
principalment a l’increment dels preus dels subministraments bàsics.  
El passat 19 de gener es va presentar un text de conveni entre la 
Generalitat i les companyies amb l'objectiu de concertar mesures de suport 
a unitats familiars en situació de pobresa energètica. Aquest conveni ha 
estat consensuat entre la Generalitat, les Diputacions, la FMC i l’AMC. És el 
torn ara de la Generalitat, que haurà de signar amb les companyies aquest 
compromís que assumeixin el 50% de les despeses generades per aquest 
tipus de pobresa, percentatge que segurament és insuficient. L'objectiu és 
evitar els talls de subministrament i un repartiment del cost entre totes les 
parts implicades.  
El protocol estableix que les companyies subministradores hauran 
d'informar dels drets que tenen les famílies en tots els avisos per manca de 
pagament. Abans d'interrompre qualsevol subministrament, les empreses 
subministradores hauran de sol·licitar als serveis socials un informe que 
acrediti si la persona es troba en situació de "risc d'exclusió residencial".  
El procediment estableix que l’Ajuntament haurà d'enviar un informe a 
l'empresa en un termini de 15 dies. En cas de no enviar-lo, s'entendrà que 
la persona o la família es troben en una situació de risc d'exclusió 
residencial. També haurem d'informar a aquestes famílies dels ajuts de què 
disposen. Un cop s'hagi fet aquest procediment, les empreses 
subministradores hauran de mantenir el subministrament mentre duri 
aquesta situació de risc. 
 LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT: VOLEM INVERSIONS!  
També exigim una auditoria per saber el valor real de la producció elèctrica 
i reclamar els nostres drets.  



La ciutadania i les administracions no ens podem quedar de braços creuats 
davant els talls intermitents de les companyies, que en els últims anys es 
produeixen massa sovint. No admetrem com a excusa un suposat mal ús 
de l’energia per part del consumidor per justificar els continus talls en el 
subministrament. Cal requerir un pla d’inversions per al sanejament i 
millora de la xarxa elèctrica a la nostra ciutat. És necessària una 
modernització i reforç de les instal·lacions.  
També cal reclamar un pla d’inversions per a la retirada de pals que fan de 
les voreres de la nostra ciutat un veritable problema, doncs no permeten 
transitar amb llibertat pes carrers de la ciutat i incompleixen clarament la 
legislació en accessibilitat. Les companyies no inverteixen en la retirada 
d’aquests pals que ocupen la via pública de manera indiscriminada.  
Per tot l’exposat proposem en aquest Ple municipal els següents ACORDS:  
1. Instar a les companyies subministradores a que signin de manera 
immediata el conveni elaborat per les institucions locals i la Generalitat per 
evitar els talls de subministrament i l’assumpció per part de les companyies 
del 50% dels costos derivats.  
2. Instar a les companyies elèctriques al sanejament i modernització de les 
instal·lacions elèctriques a la nostra ciutat, contribuint així a la millora de la 
qualitat del servei.  
3. Instar a les companyies elèctriques a què realitzin un pla d’inversions per 
a la retirada de pals que existeixen en molts carrers de la nostra ciutat, que 
las fan intransitables i que no compleixen amb la llei d’accessibilitat.  
4. Introduir clàusules en els plecs dels contractes de subministrament 
municipal perquè es tingui en compte l’energia renovable, així com, els 
tipus de taxes i impostos per l’ús del domini públic que fan les companyies.  
5. Instar el Govern de l’Estat a la reducció de l’IVA de la factura elèctrica: 
considerem l’electricitat un bé de primera necessitat, i cal passar l’actual 
gravamen del 21% al tipus superreduït del 4%. 
6. Instar al Govern de l’Estat que posi d’una vegada per totes fi al sistema de 
subhasta actual que serveis per fixar els preus abusius de l’electricitat. 
Preus que generen uns grans beneficis a l’oligopoli d’empreses operadores, 
i que en definitiva deixa en mans d’aquestes les decisions energètiques de 
l’estat i el sistema d’accés de la ciutadania a un servei essencial. 
7. Instar el Govern de l’Estat a tornar a apostar per les energies de fonts 
renovables i a restituir les primes a aquestes fonts d’energia, pels beneficis 
econòmics, socials i mediambientals que aquest fet suposa al conjunta de la 
societat. 



8. Enviar aquesta moció al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Síndic de Greuges, a les Organitzacions de Consum de 
Catalunya, Associacions de Veïnat, Sindicats i Companyies subministradores 
que operen a  Amposta i a les entitats socials de la ciutat.” 
 
14. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC, PER A TREURE A CONCURS EL 
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC D’AMPOSTA. 
A continuació es dona lectura a la moció que es transcriu: 
“Amposta, mitjançant l’associació catalana de municipis fa una compra 
agregada d’electricitat cada any. 
Això es feia, vull pensar, amb la creença que sortiria millor de preu si 
compràvem  676 ens locals junts, que fer-ho per separat. 
Això és fals: 
Després de consultar diverses comercialitzadores d’energia he pogut 
comprovar que els preus que estem pagant Amposta estan molt inflats, són 
caríssims. 
Si compréssim directament a la subhasta com fa Fecsa/Endesa, obtindríem 
millors preus i uns estalvis d’entre el 15% i el 20% (adj. propostes). 
Aquestes comercialitzadores, que són competidors de les grans empreses 
tenen tan clar els preus caríssims que ens cobren que poden garantir per 
escrit, que vagi com vagi la subhasta, mai pagarem més del que pagàvem 
amb Fecsa/Endesa cada any. 
Quan coneixes una mica el mercat et dones compte de com d’enganyats 
hem estat respecte a aquestes companyies elèctriques i dels preus que ens 
cobraven, com s’omplien les butxaques a costelles nostres cobrant-nos 
caríssima l’energia. 
Ara hem obert els ulls i treballarem per obtenir el millor preu de mercat i en 
comptes de regalar centenars de milers d’euros a les grans companyies 
elèctriques, ens estalviarem aquests diners. Diners que podrem destinar a 
rebaixar impostos, millorar serveis o crear de nous pels nostres ciutadans. 
Jo, ni ningú que formi part del meu projecte tenim, ni tindrem amiguets als 
consells d’administració d’aquestes companyies. No li devem res a 
Fecsa/Endesa, Gas natural... 
Nosaltres defensem el millor per Amposta 
Per això demanem: 
1. Treure a concurs el subministrament d’energia elèctrica per aconseguir el 
millor preu de mercat.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el regidor Sr. 



German Ciscar. 
La regidora Sra. Rosa Pertegaz diu que s’abstindrà en la votació. 
El regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el grup del PSC – CP recolzarà la 
moció entenent que tot estalvi per destinar-lo a polítiques socials és positiu 
i demana que mitjançant el COPATE es pugui liderar aquesta licitació. 
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que no creu que hagués cap estafa, el 
primer any es van estalviar 70.000 euros, altra cosa serà que anar al mercat 
lliure suposi un benefici, encara que també podria ser que més de 600 
municipis estiguin equivocats. El Sr. Ciscar respon que és cert que no hi ha 
estafa quan es fixa un preu i aquest es paga, explica que l’actual sistema de 
subhasta suposa pagar l’electricitat al preu més alt. La regidora Sra. Ferré 
diu que no entén perquè les comercialitzadores que fan ofertes no es 
presenten a la licitació pública a la qual es va acollir l’Ajuntament, en tot cas 
ja es veurà el resultat. 
El Sr. Alcalde  diu que moltes coses estan canviant i l’Ajuntament no es pot 
quedar quiet, han de buscar-se estalvis, com ja es fa amb la substitució de 
l’enllumenat públic o la compra en alta, per això donaran suport a la moció, 
anant el temps per a la seva aplicació en funció del canvi, per tant hauran 
de buscar una fórmula en tractar-se d’una licitació força complicada. El Sr. 
Ciscar diu que el canvi d’enllumenat suposa un estalvi en consum, el que ell 
proposa és un estalvi en el preu de l’energia. 
Amb les intervencions anteriors, 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 aprovar la moció que ha estat transcrita. 
 
15. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC, PER ESTUDIAR LA CREACIÓ D’UN 
SERVEI MUNICIPAL PER COMBATRE EL BULLYING. 
Seguidament es dóna compte de la moció següent: 
Bullying. D’on ve? 
Bullying és un terme encunyat per Olweus al 1980 i es defineix com una 
forma específica de maltractament entre iguals. Si l’assetjament fos entre 
un mestre i un alumne, no es consideraria bullying. Les conductes de 
maltractament han existit sempre, també en l’àmbit escolar, ja sigui en 
forma d’insult, d’exclusió o d’agressió. 
L’assetjament escolar es caracteritza per ser intencionat i reiteratiu, mai 
fortuït. A l’estat espanyol aquest fenomen es va mediatitzar arran del suïcidi 
de l’adolescent basc Jokin Cabeiro el 2004. Estava a punt de fer 14 anys. 



Algunes xifres a Catalunya, “un 20% dels joves catalans han estat víctimes 
d’assetjament escolar”. D’aquests, un 25% també han patit ciberassetjament 
en algun moment. 
Sabem que no és competència municipal, ni tenim finançament per part del 
govern. Com molts altres serveis que donem, que no són competència 
nostra, i amb els recursos del poble els hem de tirar endavant. Els recursos 
actuals d’Amposta, per combatre el Bullying són del tot insuficients. Només 
un psicòleg per tota Amposta i per donar servei a un munt de 
problemàtiques. La gent té una visita un cop al mes en el millor dels casos. I 
les famílies que els seus fills pateixen Bullying i els han de portar cada 
setmana, s’ho han de pagar de la seva butxaca, els que poden, i els que no 
tenen diners, veuen amb desesperació el no poder ajudar el seu fill. 
Tenim també una sola persona per atendre als joves, per donar resposta a 
totes les problemàtiques, del tot insuficients. I a més amb les noves 
tecnologies, que són molt utilitzades per dur a terme el bullying 
(ciberbullying s’anomena). 
Unes converses de caràcter informal a les escoles i amb pares, ens posa 
sobre la taula més de 100 casos, en menor o major grau, a Amposta ens 
diuen que els no denunciats podrien ser un nombre igual o superior. 
Calen recursos. Cal personal que es dediqui en exclusiva a combatre el 
Bullying. 
L’ajuntament amb aquest servei, junt amb el pares, tots els pares i el 
personal docent tenim la responsabilitat d’unir-nos per fer de les escoles i 
de les vides dels nostres fills un espai lliure de violència i bullying. 
Per això demanem 
1. Estudiar la creació d’un servei municipal per combatre el Bullying.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seus termes el regidor Sr. German Ciscar. 
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, diu que en demanar-se un 
estudi s’abstindrà en la votació. 
El regidor Sr. Francesc J. Miró, diu que com no pot ser d’altra forma el grup 
del PSC – CP recolzarà la moció, creuen que ha de fer-se el més aviat 
possible. 
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que el grup de CiU votarà a favor de la 
moció, encara que cal tenir en compte que si el cas es dona dintre del 
centre educatiu l’actuació es deuria realitzar conjuntament amb el servei 
que el Departament d’Ensenyament disposa per atendre aquests casos. 
El Sr. Alcalde manifesta el suport a la moció del grup d’EA – AM, tot dient 
que si és competència de l’Ajuntament, com tot allò que passa a la Ciutat i 



que comparteix la visió del grup del PSC de que ha de realitzar-se en el 
mínim temps possible. 
Amb les intervencions transcrites, el Ple de la Corporació, per majoria, amb 
el vot favorable dels 11 membres del grup d’EA – AM, dels 6 membres del 
grup de CiU, dels 2 membres del grup del PSC – CP i del membre del grup 
de PxC i l’abstenció i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda 
aprovar la moció de la que s’ha donat compte. 
 
16. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU, D’ADHESIÓ A LA CAMPANYA CASA 
NOSTRA ÉS CASA VOSTRA. 
Tot seguit es dona lectura a la moció següent: 
“Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a 
conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones 
que escapen de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna. 
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han 
mostrat la seva predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no 
disposar de les competències d’asil, i han dedicat recursos per ajudar-les 
mitjançant la campanya d’emergència del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament per ajudar a les persones que cerquen refugi a Europa, i 
sensibilitzar sobre la situació en que viuen i les causes que han provocat la 
seva fugida. 
Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions 
internacionals i de la Unió Europea han incomplert els acords signats sobre 
refugi i asil, mentre la societat civil catalana reaccionava mostrant la seva 
solidaritat activa, tot mobilitzant-se a l’hora de demanar a les institucions 
competents que obrissin vies segures per poder acollir persones 
refugiades. 
En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És 
Casa Vostra, conformada per milers de persones a títol individual, 
col·lectius i moviments socials, ONG i empreses del sector cultural, amb 
l’objectiu de denunciar la situació que viuen les persones refugiades i 
migrants, aconseguir la sensibilització i mobilització de la ciutadania i 
demanar polítiques d’acollida reals i efectives a les institucions, sota el lema 
“volem acollir”. 
Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya 
Casa Nostra És Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local 
mantingui i reforci el seu compromís actiu ajudant les persones que 
necessiten protecció internacional, i es sumi a la seva iniciativa. 



Per tot l’anteriorment exposat, el Grup de Convergència Democràtica de 
Catalunya proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS: 
Primer. Declarar la ciutat d’Amposta municipi adherit a la campanya “Casa 
Nostra Casa Vostra”.  
Segon. Demanar a l'Ajuntament que faciliti, en la mesura de les seves 
possibilitats, l'organització d'actes de suport a la campanya “Casa Nostra 
Casa Vostra”. 
Tercer. Refermar el compromís de l’Ajuntament d’Amposta d’oferir acollida 
i protecció, adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats 
especials de les persones sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en 
família i la seva integració. 
Quart. Expressar la defensa d’aquest Ajuntament al dret a la lliure 
circulació de les persones, tal com queda recollit a l’article 13 de la 
Declaració Universal dels Drets Humans. 
Cinquè. Treballar des dels recursos i mitjans d’aquesta corporació local per 
eradicar les causes d’injustícia, violència estructural, guerra i vulneració dels 
drets humans en origen que són l’arrel dels moviments forçats o no 
desitjats de població. I en aquest sentit, fomentar la cultura de pau. 
Sisè. Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Govern espanyol al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a 
l’ACM, la FMC, als impulsors de la campanya “Casa nostra, casa vostra”, així 
com a les ONG’s del municipi; i també fer difusió del present acord als 
ciutadans del municipi a través de l’espai web, les publicacions i les xarxes 
socials de l’Ajuntament.” 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la moció transcrita. 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seus termes el regidor Sr. Josep Tomàs Reverté. 
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz diu que Demòcrates de 
Catalunya ja s’ha adherit a la campanya. 
El regidor Sr. Francesc J. Miró explica que tot els partits representats donen 
suport a la campanya i més en un país en que amb motiu d’una guerra 
injusta, va veure com van haver de marxar molt ciutadans. 
El Sr. Alcalde diu que algunes de les accions ja s’estan realitzant, en especial 
la preparació per l’acollida demanada per la Generalitat. 
 
17. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU, A FAVOR DE LA REFORMA 
HORÀRIA. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la moció següent: 



“La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels 
vells horaris fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement 
econòmic durant el franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels 
anys de creixement desordenat, especialment del sector dels serveis, i 
també sovint, de la cultura del presencialisme al treball, o bé per la 
necessitat de realitzar llargues jornades de treball per assolir salaris 
adequats al cost real de la vida. 
Aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la 
producció empresarial, en l’augment de riscos psicosocials de les persones 
treballadores, la persistència de la divisió sexual del treball amb el 
manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes de salut derivats 
de la manca de son en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la 
manca de temps familiar i personal per al lleure i la cultura, l’activisme 
social i en una disminució del benestar de la societat en general. 
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els 
estudis dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent 
desfer-se de la rèmora que representa la desorganització horària actual 
incapaç de fer front a la complexitat del moment present. A gairebé tota 
Europa, l'horari laboral és de 8-9h a 17-18h, parant un màxim d'una hora 
per dinar a meitat de la jornada. A l'Estat espanyol (i per tant a Catalunya), 
però, és habitual que la població treballadora s’aturi dues hores per dinar -a 
l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral s’allargui fins a les 
19h o les 20h del vespre, o més enllà.  
Aquesta jornada poc compactada provoca sopar a partir de les 21h en el 
millor dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la 
participació cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura 
i per descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions. El prime time 
televisiu s’acomoda a horaris que fan reduir les hores de son. En definitiva 
se solapa el temps personal i el temps de descans. A més, aquesta 
organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en el clima, un mite 
que es desmunta tot sol comprovant que, a països com Portugal, Marroc, 
Itàlia o Grècia se sopa a les 19-20h del vespre. 
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la 
substitució dels horaris nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i 
flexibles a les necessitats d’igualtat i productivitat i participació de la 
ciutadania, i diversos estudis de la Fundació Europea per a la Millora de les 
Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren 
que estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats 
segons els models adoptats. 



Al nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren 
consciència de manera més àmplia en un context de crisi en què cal trobar 
fórmules d’optimització dels recursos escassos, però sobretot, en què cal 
proposar estils de vida no determinats exclusivament per una compulsió 
productivista i consumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la 
flexibilitat individualitzada l’excepció en tots els àmbits. Establir un horari 
racional generalitzat, hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits 
socials i econòmics, públics i privats, sense perjudici de que es reconeguin 
després determinades situacions de flexibilització horària, i per tant, 
excepcions a les normes generals, per atendre determinades situacions 
personals o de determinats col·lectius. 
En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma 
horària- Ara és l’hora, reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya 
com a la plataforma interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental 
és impulsar uns horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la 
ciutadania.  
El nostre Grup, creu en la importància de la unitat familiar, que viu en un 
entorn d’horaris interminables. Cal que els pares i mares puguin gaudir 
d’una manera més sostenible de l’educació dels seus fills, o bé de més 
descans o més oci i cultura.  
Cal, en definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que 
s’adaptin a les necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, 
amb més complexitat social i augment progressiu de les desigualtats. 
Donat que l’ACM i la FMC han instat al món local a reformar els horaris 
col·lectius, i què a més hi veiem avantatges sostenibles, ecològiques, però 
sobretot socials i familiars.  
Per tant, d’acord amb tot l’exposat, i amb l’objectiu d’adoptar i donar suport 
a mesures que així ho facin possible, el Grup de Convergència Democràtica 
de Catalunya proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS: 
Primer. Adherir-se a la “Iniciativa per la Reforma Horària”, reconeguda pel 
Govern de la Generalitat de Catalunya com a plataforma interlocutora en 
aquesta qüestió.  
Segon. Mostrar el suport de l’Ajuntament d’Amposta a l’actual campanya 
endegada pel Govern de la Generalitat “Trobarem temps dins del temps”, així 
com en les altres campanyes que tingui previst endegar en el marc de la 
Iniciativa de la Reforma Horària. 
Tercer. Començar la transició cap a la reforma horària formulada, dins de 
l’Ajuntament, i les societats i fundacions que se’n deriven. Així com crear la 



Taula d’Avaluació del Temps de l’Ajuntament i fixar uns terminis assolibles 
per començar a ser una ciutat adaptada a uns horaris més europeus. 
Quart. Donar trasllat de l’adopció d’aquests acords al Parlament Europeu, 
al Govern Espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’ACM, la 
FMC i a la Iniciativa per la Reforma Horària.” 
 
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). 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seus termes el regidor Sr. Francesc J. Miró. 
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz diu que estan a favor de la 
moció en considerar-la de justícia. 
El regidor Sr. German Ciscar diu que es tracta d’un tema complex, els preus 
han baixat; però, no han de fer-se il·lusions en que la gent pugui recuperar 
el que han pagat. Es pot modificar; però, sense retroactivitat i ajudar els 
ciutadans seria pagar per anar en contra dels interessos municipals, per allò 
demana es torni a mirar si hi ha fórmules que permetin retornar el que s’ha 
pagat, ja que el cost seria assumible. Tot i el que ha dit, recolzarà la moció, 
per intentar que no quedi. El regidor Sr. Miró diu que la Llei d’hisendes 
locals és clara, la gent ha de presentar recurs, el qual tindrà efectes en 
quant a la devolució per als 4 darrers anys, per tant d’acord amb la 
sentència del Tribunal Constitucional aconsella als interessats que 
presentin recurs el més aviat possible. El regidor Sr. Ciscar diu que 
l’interessat deurà recórrer i precisa d’advocat i procurador, responent el Sr. 
Miró que no ho considera necessari en aplicar la sentència esmentada. 
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que els acords són els que es proposen a la 
moció, segons el Tribunal Constitucional els interessats podran presentar 
demanda davant el Jutjat. Estan d’acord amb que l’Ajuntament ha de donar 
informació; però, l’impost és el que és i al seu respecte el Tribunal 
Constitucional ha dit que sense increment de valor les liquidacions no són 
correctes, ara bé, allò no suposa que l’Ajuntament hagi d’acceptar 
automàticament les reclamacions, els interessats han d’acudir als Jutjats per 
aconseguir la devolució, per aquest motiu diu que donaran suport a la 
moció si en aquesta s’inclou un punt concret que digui que l’Ajuntament 
donarà servei d’assessorament per tal que els interessats puguin presentar 
les seves reclamacions davant el mateix Ajuntament. El regidor Sr. Miró diu 
que no tenen cap problema en acceptar les aportacions dels diferents 
grups municipals. L’important és que la gent presenti la reclamació i 



l’Ajuntament els hi faciliti la tramitació de la devolució en cas d’un 
cobrament indegut sense necessitat d’anar a cap litigi alhora que ha 
d’adreçar-se a l’Estat per demanar modificar la regulació de l’Impost, així 
com una compensació per la davallada de la recaptació que allò suposarà 
(igual que va fer-se amb la modificació de l’IAE). 
El Sr. Alcalde diu que el grup d’EA – AM votarà a favor de la moció, es tracta 
d’un impost que ha estat ben cobrat per l’Ajuntament; però, que en haver 
estat correctament tramitat, podrà suposar que s’hagi de retornar la 
recaptació dels darrers 4 anys; la responsabilitat és de l’Estat, per tant es 
deuria instar a l’Estat a crear un fons de compensació per ajudar els 
ajuntaments a fer front a les possibles devolucions derivades d’un impost 
mal regulat i des d’aquí agrairia el partits de l’oposició a l’Estat que 
demanessin la creació d’aquest fons estatal. El regidor Sr. Francesc J. Miró li 
contesta que el PSOE ha presentat una proposició no de llei en aquest 
sentit i que espera tots els partits li facin costat, així mateix diu que està 
d’acord en incorporar les modificacions proposades pels grups de CiU i EA – 
AM. 
Després de les intervencions transcrites, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, acorda aprovar la moció següent: 
“El passat 17 de febrer s’ha conegut una sentencia del Tribunal 
Constitucional (TC) de la que es deriva la necessitat de modificar l’actual 
Impost sobre l’Increment  del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 
(IIVTNU). D’acord amb aquesta sentencia, amb l’actual regulació, es 
sotmeten a gravamen situacions en les que no es produeix un increment 
del valor dels terrenys, donat que al calcular l’import  de la quota que ha 
d’abonar el contribuent es segueix un procediment que no té en 
consideració l’augment real o potencial d’aquest valor. Resulta, en 
conseqüència, necessari portar a terme “les modificacions o adaptacions 
pertinents en el règim legal de l’impost que permetin arbitrar la manera de no 
sotmetre a tributació les situacions d’inexistència d’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana” (FJ7) 
D’aquesta manera, la sentencia estima parcialment la qüestió 
d’inconstitucionalitat plantejada pel Jutjat del Contencios Administratiu 
número 3 de San Sebastian, en relació amb diversos articles de la Norma 
Foral 16/1989, de 5 de juliol. L’estimació es parcial perque el TC no anul·la 
l’impost, sols es pronuncia en contra de la seva aplicació automàtica, i sense 
admetre  prova en contra, en els supòsits en que no hagi tingut lloc un 
increment de valor susceptible de gravamen en el moment de la 
transmissió d’un terreny pel sol fet d’haver-lo mantingut el titular en el seu 



patrimoni durant un interval temporal. I tot i que no es directament 
aplicable a les situacions que puguin produir-se en tots els municipis 
d’Espanya, el fet de que s’hagin plantejat recursos similars amb respecte a 
la normativa estatal, que estableix una forma de càlcul de la quota 
tributaria molt pareguda, pot portar-nos a  concloure que, quan el Tribunal 
Constitucional es pronunciï, ho farà en un sentit similar. 
Avui en dia, aquest tribut es una de les principals fons d’ingressos dels 
ajuntaments espanyols. Així que la modificació de les normes que 
defineixen l’impost, per a deixar de sotmetre a gravamen els casos en que 
no s’hagi produït un increment de valor i permetre als contribuents que 
acrediten que aquest no s’hagi produït, tindrà un impacte molt notable, tant 
sobre la seva situació econòmica-financera com sobre la forma en que 
s’han d’organitzar els procediments administratius dels seus òrgans de 
recaptació. 
Per tot això, entenem que el govern no ha d’esperar a que es produeixi la 
sentencia de la resta  de recursos pendents i ha de començar a negociar,  
quan abans millor, les modificacions legals necessàries, per a adaptar les 
nomes als principis que estableix la decisió del Tribunal Constitucional i 
assegurar, al mateix temps, que els ajuntaments disposin de la capacitat 
econòmica i l’autonomia financera necessària para continuar oferint  els 
serveis  que presten. 
Per tot l’exposat proposem que aquest Ple municipal insti al Govern de 
l’Estat Espanyol a:  
1. Acordar amb els ajuntaments les adaptacions necessàries de la 

normativa estatal de l’impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana, a fi d’evitar l’aplicació automàtica del  mateix en 
els supòsits en que no s’hagi produït l’Increment de valor que 
constitueix el fet imposable del mateix. 

2. Així mateix, acordar, en el marc de la revisió de la financiació local, una 
reforma global de l’impost que permeti que la forma de càlcul de la 
quota tributaria reflexi d’una manera més fidel el verdader increment 
de valor dels terrenys, tenint en compte, per exemple, l’any en que 
s’estableix el valor cadastral o indicadors que reflexin d’una forma 
adequada l’evolució real del valor dels terrenys on es troben els 
immobles. 

3. Col·laborar amb els ajuntaments para establir mecanismes que 
permetin atendre les reclamacions dels contribuents de la manera més 
eficaç possible posant  en marxa formules que evitin la judicialització 



dels procediments, provocant un allau de casos que podrien acabar 
saturant els tribunals. 

4. Crear un fons de garantia estatal per  rescatar els ajuntaments davant 
les reclamacions per l’aplicació d’una norma estatal en el cas de ser 
declarada inconstitucional. 

5. L’Ajuntament facilitarà, al tributant, la feina a fer en el cas que presenti     
reclamacions per un cobrament indegut, a la vista de la sentència del 
Tribunal Constitucional.” 

 
19. PRECS I PREGUNTES. 
La regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz formula les preguntes següents: 
- Diu que li han fet arribar un malestar per la notícia de que a la propera 
edició de la Festa del Mercat a la Plaça no es farà la sarsuela, acte de 
participació popular, i demana si serà així. Respon la regidora delegada de 
cultura, Sra. Ines Martí dient que és cert, explica que van fer una reunió 
amb les persones implicades en aquest acte i es van explicar els motius de 
fer un parèntesi aquest any, en acabar la darrera edició de la Festa va 
realitzar-se una avaluació en base a un seguit d’enquestes i, concretament 
sobre la sarsuela, es van detectar coses que no funcionaven, decidint-se 
deixar l’activitat en stand by durant la propera edició de la Festa per veure 
com millorar per a futures edicions. La regidora Sra. Pertegaz diu que creu 
que s’equivoquen i que encara tenen temps per fer enrere solucionant els 
problemes interns. 
- Amb motiu de la darrera ventada al carrer Josep Tarradellas, a l’alçada del 
parc de Xiribecs, van caure arbres damunt de vehicles aparcats, com no s’ha 
informat a la comissió de serveis pregunta si es van posar mitjans a 
disposició dels afectats i si hi ha altres zones amb risc semblant. El regidor 
delegat de serveis, Sr. Daniel Forcadell explica que si no s’ha informat a la 
comissió ha estat per descuit, ja que el Coordinador dels serves al territori 
segur que n’estava assabentat dels fets, a la zona on es van produir els fets 
el terra és feble i per la magnitud dels arbres i el fort vent, en van haver 3 
que van caure; assabentada dels fets, la policia local va informar els 
propietaris dels vehicles afectats dels tràmits a realitzar per reclamar els 
danys; per tal d’evitar noves situacions d’aquest tipus s’ha realitzat una 
poda important dels arbres a la zona. 
El regidor Sr. German Ciscar formula les preguntes i precs següents: 
- Pregunta al regidor delegat de mitjans de comunicació si seria possible 
que les sessions del Ple foren retransmeses en directe per televisió, respon 
el regidor Sr. Ramon Bel que deuria esbrinar la voluntat de les televisions i 



assumir el cost de retransmissió que estaria al voltant de 700 euros per 
sessió, de moment s’està avançant per que es pugui veure en directe per la 
pàgina web. El regidor Sr. Ciscar diu que si es pot arribar a un acord amb les 
televisions, el cost no és desproporcionat, responent el Sr. Bel que seria un 
cost de 1.400 € per sessió, de totes formes primer s’ha de parlar amb les 
televisions per veure la seva disponibilitat, ratificant que s’està treballant 
per l’emissió en directe per streaming. El Sr. Alcalde intervé dient que de 
totes formes hi ha molt seguiment de les sessions del Ple, malgrat no es faci 
en directe. 
- Prec, donada la poca il·luminació al carrer Agustina d’Aragó, demana si n’hi 
pot haver més, així com més vigilància de la Policia Local, respon el Sr. 
Alcalde que la il·luminació es pot modular i que en prenen nota els regidors 
de serveis i governació. 
La regidora Sra. Anna Tomàs formula els precs i preguntes següents: 
- En la discussió sobre la moció referent a les companyies elèctriques que 
ha presentat el seu grup, han hagut membres del Consistori que han 
manifestat que no es pot fer res contra aquestes empreses, considera que 
és obligació de tots els membres del Consistori defensar els ciutadans i els 
seus drets, amb independència de contra qui. La regidora Sra. Rosa 
Pertegaz, diu que el que ha dit és que en la situació actual és difícil, mai que 
no es pot actuar contra les injustícies de l ’Estat. Per la seva part el regidor 
Sr. German Ciscar diu que en la seva intervenció ha dit que considerava que 
la moció del grup del PSC – CP no tindrà utilitat pràctica, potser seria millor 
del que partit socialista truques als membres del seu partit que formen part 
dels consell d’administració de les empreses elèctriques, responent-li el 
regidor Sr. Francesc J. Miró que aquesta darrera referència als membres del 
partit socialista sobrava perquè mai el seu partit ha estat a favor dels 
poderosos i dient que si que deu ser efectiva l’actuació quan hi ha un 
conveni sobre pobresa energètica que no és una entelèquia a punt de 
signar-se. 
- En relació amb les obres d’arranjament del clavegueram del carrer Sant 
Just, explica que es va fer una actuació d’urgència; però, encara no s’ha 
acabat, pregunta si es farà i quan. El Sr. Alcalde respon que no li pot dir, 
després de licitar la borsa d’arranjament de clavegueres s’està actuant allà 
on és més urgent, concretament ara s’està arranjant el carrer Agustina 
d’Aragó, quan l’Estat concreti en que es pot gastar el superàvit de 4 milions, 
es tornarà a licitar una nova borsa d’arranjament de clavegueres, pensa que 
en funció de la urgència, es podrà actuar dintre d’aquest any. El regidor Sr. 
Daniel Foradell explica que no és només obrir la rasa i canviar el tub, sinó 



que l’actuació és més complexa. 
El regidor Sr. Francesc J, Miró, realitza les preguntes i precs següents: 
- A l’estació de bus urbà de la urbanització Favaret no hi ha marquesina, 
tenint constància de que hi ha una empresa disposada a sufragar el seu 
cost, pregunta en quina situació està l’assumpte. El regidor delegat de 
governació, Sr. Miquel Subirats diu que es tracta d’una negociació entre un 
veí i l’associació de veïns de la urbanització, quan hagin arribat a un acord, 
el compromís de l’Ajuntament és que realitzarà la instal·lació de la 
marquesina. 
- La Junta de Govern Local, va adoptar l’acord de renovar el lloguer del local 
del carrer Logroño, pregunta quina és la intenció de l’equip de govern sobre 
els immobles recuperats, com ara l’antiga residència de gent gran o altres, i 
el lloguer de locals i demana que es passi aquesta informació al Ple. El Sr. 
Alcalde respon que la intenció es reduir al màxim els locals en lloguer, el 
local esmentat és un dels pocs que encara queden llogats en ell està 
ubicada la seu de l’Agència de protecció de la salut que també es té la 
intenció de traslladar. D’altra banda s’està en negociacions per adquirir 
locals per l’ampliació de l’hotel d’entitats; però, ha sorgit un problema en 
quant a la propietat d’un dels locals sobre la solució del qual s’està 
treballant. La informació demanada es traslladarà als grups municipals. 
La regidora Sra. Isabel Ferré formula els precs i preguntes següents: 
- Pregunta si les bonificacions de l’IBI per a les famílies nombroses s’haurà 
de demanar, si és així, demana que s’informi als interessats, respon el Sr. 
Alcalde que la durada de la bonificació és igual a la de la condició de família 
nombrosa i, per tant, és lògic que hagi de renovar-se. La regidora Sra. Ferré 
diu que essent així ho haurà de fer tothom. La Sra. Interventora diu que 
d’acord amb l’ordenança es deurà fer cada 2 anys o cada cop que hi hagi un 
canvi respecte la condició familiar, per tant, la bonificació no s’aplicarà de 
forma automàtica. Acaba la Sra. Ferré dient que com fins ara s’aplicava de 
forma automàtica i ara no serà així, demana s’informi a tots els interessats, 
a la qual cosa el Sr. Alcalde respon que es farà. 
- Demana que es formuli una reclamació a la Generalitat de Catalunya per 
la pavimentació de l’Av. de Sant Jaume que ha deixat una bassa, responent 
que amb el contracte de la borsa d’asfalt adjudicat l’any passat està previst 
aquest arranjament. 
- Davant l’acabament del contracte del tècnic de joventut pregunta si la 
nova contractació serà a jornada sencera enlloc de la jornada reduïda 
actual. Respon el Sr. Alcalde que la convocatòria per a cobrir temporalment 
aquest lloc de treball serà a jornada complerta, havent-se de modificar la 



plantilla. 
- Pregunta si es saben els motius dels talls de subministrament elèctric que 
s’estan produint habitualment a la zona del Grau, responent el Sr. Alcalde 
que si foren en dies laborables podria ser per les obres de substitució de 
l’enllumenat; però, ja conformarà el motiu. 
 
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 DEL GRUP 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 
A la vista de la moció presentada pel grup de PxC que es va deixar damunt 
la mesa en l’anterior sessió plenària 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, el Sr. 
Alcalde diu que han parlat amb un assessor que realitzarà aquesta funció, 
per tant, es crearà el servei demanat a la moció. 
El regidor Sr. German Ciscar demana que la moció vagi més enllà de 
l’assessorament i també inclogui que les persones reclamants sense 
recursos tinguin advocat i procurador a càrrec de l’Ajuntament, responent 
el Sr. Alcalde que aquest compromís no es pot adquirir i replicant el Sr. 
Ciscar que si no hi ha aquest compromís no servirà de res el servei que es 
creï. El Sr. Alcalde diu que no consideren necessari arribar fins aquest punt, 
ja que el servei consistirà en fer l’assessorament i l’acompanyament del 
reclamant davant l’entitat bancària i fins el servei de justícia gratuïta. 
El regidor Sr. Ciscar diu que no cal el servei amb la proposta del Sr. Alcalde, 
responent aquest que oferiran el servei fins on es poden comprometre, 
mirant cas per cas per veure si es pot aconseguir la devolució i si les 
gestions davant l’entitat bancària no donen fruit, acompanyant l’interessat 
fins el servei de justícia gratuïta; aquest servei ja l’està oferint l’Ajuntament. 
El Sr. Ciscar diu que ja sap com funciona la justícia gratuïta, si no hi ha 
compromís del servei d’advocat i procurador per tramitar la reclamació 
judicial i que les entitats bancàries ho sàpiguen no se’n traurà res; 
l’Ajuntament es gasta diners en coses poc importants i no pot posar-los en 
ajudar els veïns a recuperar el  que han pagat incorrectament. El Sr. Alcalde 



li respon que no pot adquirir el compromís de pagar allò que no pot pagar, 
per tant si el Sr. Ciscar està d’acord amb el servei que arribarà fins el màxim 
on poden arribar, perfecte, ells ho faran de totes formes; però, de cap 
manera pot dir que farà alguna cosa que després es demostri que no es pot 
fer. El Sr. Ciscar diu que és una qüestió de voluntat, no de populisme, la 
realitat és que és molt trist que per una misèria de diners no es pugui oferir 
el servei que ell proposa. 
La regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz, diu que votarà a favor de la 
moció. 
El Regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el grup del PSC – CP recolzarà la 
moció. 
La regidora Sra. Isabel Feré diu que el grup de CiU, com ja va raonar en 
l’anterior sessió plenària, s’abstindrà en la votació. 
El Sr. Alcalde manifesta que el grup d’EA – AM s’abstindrà en la votació, amb 
la qual cosa aprovada la moció, l’Ajuntament complirà amb el que es pot 
complir de la mateixa. Davant la manifestació del regidor Sr. Ciscar de que 
l’abstenció del grup d’EA – AM suposa l’aprovació de la moció, el Sr. Alcalde 
diu que el seu grup votarà a favor de la moció per tal que sigui aprovada en 
els termes en que ha estat presentada, sense acceptar cap tipus de 
modificació sobre la mateixa que suposi acceptar el pagament dels serveis 
d’advocat i procurador com demana el Sr. Ciscar, podent, en tot cas, si així 
ho desitja presentar una nova moció més concreta. 
El regidor Sr. Ciscar diu que si no s’aprova la moció amb la modificació que 
proposa sobre la incorporació dels servei d’advocat i procurador, retira la 
moció, respon el Sr. Alcalde que el servei es muntarà per arribar fins el 
màxim possible, però, no és possible garantir el servei d’advocat i 
procurador per a tothom. Replica el Sr. Ciscar que no entén perquè l’equip 
de govern no vol ajudar a aquesta gent, a la qual cosa el Sr. Alcalde diu que 
ell el que no entén és que el Sr. Ciscar de la seva proposta que aprova la 
moció com textualment ha estat presentada; aquest darrer diu que no 
entén com un govern que es diu d’esquerres no accepti la seva proposta, 
responent el Sr. Alcalde que l’acord amb la seva proposta està implícit en 
l’aprovació de la moció. Acaba el Sr. Ciscar dient que si l’acord amb la seva 
proposta està implícit en l’aprovació de la moció, no entén perquè la 
recança en posar per escrit que es garanteix el servei d’advocat i 
procurador, per la qual cosa si no es recull expressament retira la moció i 
que l’equip de govern faci allò que li sembli més oportú. 
Amb les intervencions anteriors, la moció es retira de la discussió plenària 
per la seva aprovació. 



 
MODIFICACIÓ I REORGANITZACIÓ D’ATRIBUCIONS – COMPETÈNCIES DE 
COMISSIONS INFORMATIVES MUNICIPALS DE CARÀCTER PERMANENT. 
Atès que en data 29 de juny de 2015 es va aprovar en sessió extraordinària 
del Ple municipal la creació de les comissions informatives de caràcter 
permanent, la funció de les quals és estudiar, informar o consultar en les 
seves respectives esferes de competència, aquells assumptes la resolució 
dels quals correspongui al Ple i de la Junta de Govern Local, quan aquesta 
última actuï en exercici de competències del Ple, tret quan haguessin 
d’adoptar-se acords declarats urgents; i totes aquelles altres que se li 
encarreguin expressament per la Junta de Govern Local i l’Alcaldia, 
formulant els corresponents dictàmens. 
Atès que en la mateixa sessió plenària es va determinar el número de 
Comissions informatives municipals, la seva composició i les funcions 
assignades a cadascuna d’elles. Determinant-se en concret, per a la 
Comissió de noves tecnologies, transparència i eficiència i sostenibilitat 
energètica, la Comissió de governació i la Comissió de serveis municipals, 
pagesia i medi natural, les següents competències que a continuació 
s’indiquen: 
COMISSIÓ DE NOVES TECNOLOGIES, TRANSPARÈNCIA I EFICIÈNCIA I 
SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA: Estudi i proposta dels següents assumptes: 
informatització d’oficines i serveis, implantació del sistema GIS, tots els 
assumptes relatius a la modernització de l’Administració mitjançant el foment 
de l’ús de les noves tecnologies, administració electrònica. Portal de la 
transparència i aplicació de la normativa sobre transparència en l’activitat 
municipal. Aplicació de mesures d’eficiència i sostenibilitat energètica en edificis, 
instal·lacions, equipaments i serveis municipals i foment de l’eficiència i 
sostenibilitat energètica pels particulars. 
COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ: Estudi i proposta dels assumptes següents: policia 
local, trànsit i seguretat ciutadana, protecció civil, policia de la via pública, 
transports públics i col·lectius: taxis i vehicles de lloguer, així com qualsevol altre 
assumpte que incideixi directament en matèries de governació. 
COMISSIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS, PAGESIA I MEDI NATURAL: Estudi i proposta 
dels assumptes següents: vigilància i manteniment d'edificis i serveis municipals, 
abastament d'aigua potable, clavegueram, enllumenat públic, neteja viària, 
recollida i tractament d'escombraries, escorxador, mercats, extinció d'incendis, 
cementeri i policia mortuòria i tots aquells altres assumptes directament 
relacionats amb els serveis municipals i el seu manteniment. Recollida d’animals 
abandonats. Agricultura, ramaderia, pesca i riquesa forestal, cadastre rústic i 



aquells altres assumptes relacionats amb les activitats del sector primari; lluita 
contra la contaminació, defensa de la qualitat de vida, defensa dels espais 
naturals, neteja de platges i tots aquells altres que tinguin especial incidència en 
el medi natural. 
Atès que la Comissió informativa de serveis municipals, pagesia i medi 
natural té assignades un seguit de competències que es desenvolupen per 
altres regidories de l’Ajuntament d’Amposta. 
Atès que l’article 45 del Reglament orgànic municipal i els articles 38, 123 i 
següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de els 
corporacions locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, faculten la modificació i redistribució de les atribucions de cada 
Comissió informativa. 
Amb tot, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 
membres de 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 una modificació i reorganització de la composició i 
atribucions de cadascuna de les tres Comissions informatives indicades 
anteriorment, de manera que quedaria redactat de la forma següent: 
COMISSIÓ DE NOVES TECNOLOGIES, TRANSPARÈNCIA I EFICIÈNCIA I 
SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA: Estudi i proposta dels següents assumptes: 
informatització d’oficines i serveis, implantació del sistema GIS, tots els 
assumptes relatius a la modernització de l’Administració mitjançant el foment 
de l’ús de les noves tecnologies, administració electrònica. Portal de la 
transparència i aplicació de la normativa sobre transparència en l’activitat 
municipal. Aplicació de mesures d’eficiència i sostenibilitat energètica en edificis, 
instal·lacions, equipaments i serveis municipals i foment de l’eficiència i 
sostenibilitat energètica pels particulars. Lluita contra la contaminació i defensa 
de la qualitat de vida. Recollida i tractament d'escombraries. 
COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ: Estudi i proposta dels assumptes següents: policia 
local, trànsit i seguretat ciutadana, protecció civil, policia de la via pública, 
transports públics i col·lectius: taxis i vehicles de lloguer, recollida d’animals 
abandonats, gestió dels expedients administratius relacionats amb animals,  
extinció d'incendis, inspecció de solars, així com qualsevol altre assumpte que 
incideixi directament en matèries de governació. 
COMISSIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS, PAGESIA I MEDI NATURAL: Estudi i proposta 
dels assumptes següents: vigilància i manteniment d'edificis i serveis municipals, 
abastament d'aigua potable, clavegueram, enllumenat públic, neteja viària, 
escorxador, cementeri i policia mortuòria i tots aquells altres assumptes 



directament relacionats amb els serveis municipals i el seu manteniment. 
Agricultura, ramaderia, pesca i riquesa forestal, cadastre rústic i aquells altres 
assumptes relacionats amb les activitats del sector primari, defensa dels espais 
naturals, neteja de platges i tots aquells altres que tinguin especial incidència en 
el medi natural. 
SEGON. Comunicar el present acord a les Regidories de noves tecnologies, 
transparència i eficiència i sostenibilitat energètica, de governació i de 
serveis municipals, pagesia i medi natural, 
 
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 43 DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL: “AMPLIACIÓ DEL SISTEMA 
D’EQUIPAMENTS ESCOLARS (CLAU 3A) A L’ÀMBIT DEL CEIP CONSOL FERRÉ” 
Vista la proposta de modificació puntual número 43 del Pla d’ordenació 
urbanística municipal: “Ampliació del sistema d’equipaments escolars (clau 
3a) a l’àmbit del CEIP Consol Ferré”, redactada per l'Arquitecte municipal 
Jaume Castellví Miralles. 
Vist l'informe de Secretaria, el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta 
els següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual número 43 del Pla 
d’ordenació urbanística municipal: “Ampliació del sistema d’equipaments 
escolars (clau 3a) a l’àmbit del CEIP Consol Ferré”, redactada per l'Arquitecte 
municipal Jaume Castellví Miralles. 
SEGON. Donar trasllat de la proposta inicialment aprovada a l’Oficina de 
Medi Ambient de les Terres de l’Ebre, per tal que, de conformitat amb el 
que determina l’article 7.2 de la Llei 6/2009,  procedeix 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. 
 
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dóna per 



acabada la sessió, essent les vint-i-dues hores i deu 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, 
 


