ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA DUTA
A TERME EL DIA 26 DE JUNY 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
Secretari actal.:
Sr. Ramon Noche Arnau.
A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-sis de juny 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 del
sotasignat, Secretari accidental 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 29 de maig de 2017.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia número 1041 a 1199 de 2017.
Donar compte de les contractacions d’urgència.
Resolució de recurs de reposició sobre deixar sense efectes l’acord de
declaració de lesivitat de llicència per execució d’obres al carrer Itàlia, 32
Declaració de lesivitat de llicència d’obres al carrer Itàlia, 32.
Aprovació inicial de la revocació de la concessió administrativa per a l’ús
del subsòl del domini públic per aparcament.
Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de
la via pública amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues.
Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de donar-se de baixa
de l’Associació Catalana d’Agències de col·locació i empreses de
recol·locació.
Declaració de compatibilitat de treballadors municipals per l’exercici
d’una segona activitat privada
Aprovació inicial de la 7a. fase del Pla d’ordenació i ocupació de
recursos humans i modificació de la relació de llocs de treball.
Aprovació del programa de les Festes Majors del Poble Nou del Delta
2017.
Aprovació del programa d’actes taurins per a les Festes Majors
d’Amposta 2017.
Aprovació d’encàrrec de gestió a Fussmont del Servei de transport
adaptat.
Aprovació de festes locals d’Amposta per a l’any 2018.
Aprovació de les bases reguladores dels projectes per al foment de
l’autoocupació.
Proposta de rectificació anual de l’inventari municipal a 31/12/2016.
Reconeixement extrajudicial de crèdit XIII.
Atorgament de beneficis fiscals.
Anul·lació d’obligacions reconegudes per prescripció.
Moció del grup municipal de PXC per fer les grans obres amb recursos
propis.
Moció del grup municipal del PSC-CP, per rebaixar l’IBI urbà (la
contribució) com a mínim en un 25% per al proper exercici 2018.
Moció del grup municipal de PXC, per fer una campanya a escala
nacional per promoure els incentius a la contractació d’aturats
ampostins.
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 29 DE MAIG DE 2017.
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia
29 de maig de 2017.
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 1041 A 1199 DE
2017.
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia números 1041 a 1199 de l’any 2017,
restant el Ple assabentat.
3. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA.
Es dóna compte de les contractacions següents:
 R.G.I. com a auxiliar administrativa per a l’Oficina de turisme del 15 de
juny al 14 de setembre de 2017.
 J.R.V. com a auxiliar administratiu per a la realització de les tasques de
finalització del Pla d’emergència municipal del 25 de maig al 24 de juny
de 2017.
 P.B.B. com a directora del centre obert infantil del 5 de juny al 4 d’agost
de 2017.
 E.C.P. i N.S.V. com a netejadores de l’escola Miquel Granell del 14 de juny
al 31 de juliol de 2017.
 V.P.R.P. com a netejadora de l’escola Soriano Montagut del 14 de juny al
31 de juliol de 2017.
 J.A.M.P. com a Directora de les Estades “Delta Summer Camp” del 5 de
juny al 31 de juliol de 2017.
 M.T.S.B. com a Directora de les Estades del 5 al 23 de juny de 2017.
 A.M.P., com a Director de les Estades d’Estiu i Coordinador de les
Estades Plus 2017 del 5 al 23 de juny de 2017.
 M.V.F. com a Coordinadora de les Estades d’Estiu i les Estades Plusdel 5
al 23 de juny de 2017.
 A.I.S.S. com a Coordinadora de les Estades d’Estiu i les Estades Plus del 5
al 23 de juny de 2017.
 X.P.V., per donar suport al departament d’informàtica en les tasques
d’implantació de l’administració electrònica de l’1 de juliol al 30 de
setembre de 2017.
 C.S.R. com a auxiliar de les llars d’infants del 13 de juny al 12 de juliol de

2017.
 M.P.T.G. com a Coordinadora de les Estades “Delta Summer Camp” del
14 al 30 de juny de 2017.
 J.P.B. com a auxiliar de les llars d’infants del 20 de juny al 31 de juliol de
2017.
El Ple de la Corporació resta assabentat.
4. RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ SOBRE DEIXAR SENSE EFECTES
L’ACORD DE DECLARACIÓ DE LESIVITAT DE LLICÈNCIA PER EXECUCIÓ
D’OBRES AL CARRER ITÀLIA, 32.
Mitjançant Decret de l’Alcaldia número 877/2016, de 21 de juny de 2016,
s’incoà procediment per l’anul·lació de la llicència municipal atorgada per
acord de la Junta de Govern Local d’1 de febrer de 2016, per l’execució de
les obres de reforma i ampliació d’habitatge al carrer Itàlia, 32, d’acord amb
el projecte redactat per Ferran i Oscar, arquitectes associats, SLP.
El Decret esmentat es notificà als interessats (titulars de la llicència) en data
27 de juny de 2016.
Per Decret de l’Alcaldia 1661/2016, de 27 de desembre de 2016, s’amplià el
termini per la resolució del procediment en 45 dies.
En data 17 de gener de 2017 els interessats presenten escrit pel qual
argumenten la caducitat de l’expedient en haver transcorregut mes de 6
mesos des de la seva incoació.
En data 30 de gener de 2017, el Ple de la Corporació adoptà l’acord pel qual
es declarà la lesivitat de la llicència municipal.
En data 10 de març de 2017 es dicta per l’Alcaldia Decret 414/2017, pel qual
es declara la caducitat del procediment per l’anul·lació de la llicència
municipal atorgada per acord de la Junta de Govern Local d’1 de febrer de
2016, per l’execució de les obres de reforma i ampliació d’habitatge al carrer
Itàlia, 32, en haver-se ultrapassat el termini de 6 mesos des de l’inici del
procediment fins la resolució d’ampliació del termini per la seva resolució.
Decret que es notificà a l’interessat el 14 del mateix mes de març.
El mateix dia 10 de març de 2017 es dicta Decret de l’Alcaldia número
417/2017, pel qual s’incoa un nou procediment per l’anul·lació de la llicència
municipal atorgada per acord de la Junta de Govern Local d’1 de febrer de
2016, per l’execució de les obres de reforma i ampliació d’habitatge al carrer
Itàlia, 32, d’acord amb el projecte redactat per Ferran i Oscar, arquitectes
associats, SLP., en no haver prescrit el termini de 4 anys per la seva
incoació.
En data 24 d’abril de 2017, el Ple de la Corporació, adopta l’acord següent:

“PRIMER. Deixar sense efectes l’acord adoptat pel Ple de la Corporació, en sessió
del dia 30 de gener de 2017 que ha estat transcrit en els antecedents del present
acord, pel qual es va declarar lesiva als interessos municipals la llicència
municipal atorgada per la realització de les obres de reforma i ampliació
d’habitatge al carrer Itàlia, 32 per l’incompliment del POUM.
SEGON. Donar trasllat del present acord als interessats i Departament de
Secretaria.”
En data 28 d’abril de 2017, es dicten Decrets de l’Alcaldia números
840/2017, pel qual s’anul·la en Decret 417/2017, de 10 de març, d’incoació
d’un nou procediment per la declaració de lesivitat de la llicència; i número
841/2017, iniciant un nou procediment per l’anul·lació de la llicència
atorgada per acord de la Junta de Govern Local d’1 de febrer de 2016, per
l’execució de les obres de reforma i ampliació d’habitatge al carrer Itàlia, 32.
Notificat l’acord plenari de 24 d’abril de 2017 als interessats en data 3 de
maig de 2017, en data 16 de maig de 2017, es formula recurs potestatiu de
reposició contra l’acord indicat, en el qual sol·liciten l’anul·lació de l’acord
esmentat i es resolgui sobre el recurs interposat contra el decret 414/2017
procedint a la rectificació de l’error material existent en el mateix i, en
conseqüència s’acordi l’arxiu de l’expedient de declaració de lesivitat del
procediment per anul·lació de llicència municipal per haver caducat el
termini per la interposició dels recurs contenciós – administratiu, un cop
declarada la lesivitat en data 30 de gener de 2017. De forma resumida,
aquesta petició es fonamenta en que havent transcorregut més de 2 mesos
des de l’acord plenari de declaració de lesivitat sense haver-se interposat el
corresponent recurs contenciós administratiu no és procedent deixar sense
efectes l’acord, essent procedent l’arxiu del procediment.
Atenent que declarada la caducitat del procediment ha de decretar-se
l’arxiu de les actuacions i que aquesta declaració d’arxiu de les actuacions
no es va fer efectiva en el Decret 414/2017, per quant existeix un acord
plenari anterior, declarant la lesivitat de la llicència municipal, el qual ha de
deixar-se sense efectes per tal de poder declarar l’arxiu de l’expedient, si bé
en l’acord plenari impugnat no es va declarar l’arxiu de les actuacions a que
es refereix l’acord esmentat.
Atenent el que disposa l’article 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Vist l’informe jurídic, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
favorable dels 11 membres del grup d’EA – AM, l’abstenció dels 6 membres
del grup de CiU, dels 2 membres del grup del PSC – CP i del membre del
grup de PxC i el vot en contra de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz,
adopta els següents acords:

PRIMER. Acceptar en part el recurs de reposició presentat, declarant l’arxiu
de les actuacions, que deuria haver-se declarat en el mateix acord impugnat
i desestimant la resta de peticions incloses en el recurs objecte del present.
SEGON. Donar trasllat del present acord als interessats.
Intervencions dels membres:
La regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz diu que ha votat en contra,
mantenint la seva posició des d’un inici, com ja va denunciar-ho en
anteriors sessions.
5. DECLARACIÓ DE LESIVITAT DE LLICÈNCIA D’OBRES AL CARRER ITÀLIA, 32.
Atenent que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 841/2017, de 28 d’abril
de 2017, s’incoa procediment per l’anul·lació de la llicència municipal
atorgada per acord de la Junta de Govern Local d’1 de febrer de 2016, per
l’execució de les obres de reforma i ampliació d’habitatge al carrer Itàlia, 32,
d’acord amb el projecte redactat per Ferran i Oscar, arquitectes associats,
SLP.
Atenent que en la mateixa Resolució es decreta la suspensió de
l’executivitat de la llicència en aplicació del que disposa l’article 108 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Atenent que el Decret esmentat es notificà als interessats (titulars de la
llicència) en data 3 de maig de 2017.
Atenent que la incoació del procediment per l’anul·lació de la llicència
municipal es fonamentà en els informes tècnic i jurídic dels quals en resulta
que la llicència municipal que es va atorgar incompleix el POUM en els
aspectes següents:
 L’alçada de la planta baixa de la zona ampliada és de 2,09 metres, amb
la qual cosa no es compleix amb el que disposa l’article 303 del POUM
que fixa una alçada mínima per a la planta baixa en la zona d’edificació
segons alineació de vial de 3,30 metres.
 L’alçada de la planta segona de la zona ampliada és de 2,45 metres, amb
la qual cosa no es compleix amb el que disposa l’article 305 del POUM
que fixa una alçada lliure mínima per a les plantes pis en la zona
d’edificació segons alineació de vial de 2,50 metres.
Atenent que en data 16 de maig de 2017 els titulars de la llicència objecte
del present procediment presenten escrit d’al·legacions (r.e. 8287) i, alhora
presenten recurs potestatiu de reposició contra la suspensió de
l’executivitat de la llicència (r.e. 8289).
Atenent que l’escrit d’al·legacions esmentat sol·licita l’arxiu del procediment

pels motius següents:
 Considera constitueix frau de llei l’obertura de nou expedient per
l’anul·lació de la llicència ja que un cop declarada la lesivitat aquesta no
pot tornar a ser declarada com així ho deixa clar l’article 107 de l Llei
39/2015.
 Consta acceptat a l’expedient de llicència d’obres l’aportació dels plànols
modificats i s’informa favorablement sobre els mateixos, per tant la
llicència d’obres no contradiu el POUM i ha estat degudament atorgada.
Atenent que en data 16 de juny de 2017, l’Arquitecte tècnic municipal emet
informe sobre les al·legacions presentades pels titulars de la llicència
objecte del present procediment, del qual en resulta que, tot i la
interpretació del POUM realitzada en informar l’atorgament de la llicència,
les alçades de la planta baixa i de la planta segona incompleixen el POUM i
que la documentació modificada aportada va ser informada favorablement
exclusivament per la seva incorporació a l’expedient, sense que la seva
aportació suposes cap alteració respecte la llicència atorgada.
Tenint en compte els fonaments de dret següents:
I. En quant a l’anul·labilitat de la llicència, article 48 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques: “Són anul·lables els actes de l’administració que incorrin en
qualsevol infracció de l’ordenament jurídic, fins i tot la desviació de poder”.
II. En quant al procediment per l’anul·lació de la llicència municipal, en
tractar-se d’un acte administratiu declaratiu de drets per als particulars,
article 107 de la Llei 39/2015: “Les administracions públiques poden
impugnar davant l'ordre jurisdiccional contenciós - administratiu els actes
favorables per als interessats que siguin anul·lables d'acord amb el que
disposa l'article 48, prèvia la seva declaració de lesivitat per a l'interès
públic.”
La impugnació davant l’ordre jurisdiccional contenciós – administratiu es
realitzarà seguint el procediment previst a la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciós – administrativa.
III. Respecte la possibilitat d’incoar un nou procediment per declarar la
lesivitat després de declarada la caducitat d’un procediment incoat a tal
efecte, article 95.3 de la Llei 39/2015: “La caducitat no produirà per si sola la
prescripció de les accions del particular o de l'Administració, però els
procediments caducats no interrompran el termini de prescripció.
En els casos en què sigui possible la iniciació d'un nou procediment per no
haver-se produït la prescripció, podran incorporar-se a aquest els actes i
tràmits el contingut dels quals s'hauria mantingut igual de no haver-se

produït la caducitat.”
IV. Respecte els efectes de la declaració de caducitat, sentència del Tribunal
suprem de 24 de febrer de 2004: “Sabemos que la declaración de caducidad
no impide la apertura de un nuevo procedimiento sancionador en tanto en
cuanto la hipotética infracción que originó la incoación del procedimiento
caducado no haya prescrito. Así se desprende, con nitidez, del mandato legal
que se contiene en el artículo 92.3 de la Ley 30/1992 (la caducidad no producirá
por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración,
pero los procedimiento caducados no interrumpirán el plazo de prescripción).
Ahora bien, al declarar la caducidad la Administración ha de ordenar el archivo
de las actuaciones (artículo 43.4 de la Ley 30/1992 en su redacción originaria; i
artículo 44.2 de la misma Ley en le redacción ahora vigente), lo cual, rectamente
entendido, comporta:
a) Que el acuerdo de iniciar el nuevo expediente sancionador (si llega a
producirse) puede y debe fundarse en los mismos documentos que, con el valor
de denuncia, determinaron la iniciación del expediente caducado. De lo
contrario carecería de sentido aquel mandato legal. Afirmación ésta primera,
que cabe ver, entre otras, en las sentencias de esta Sala Tercera del Tribunal
Supremo de fechas 1 de octubre de 2001, 15 de octubre de 2001, 22 de octubre
de 2001 y 5 de noviembre de 2001.”
V. Respecte la suspensió de l’executivitat de la llicència, article 108 de la Llei
39/2015: “Iniciat el procediment de revisió d'ofici a què es refereixen els
articles 106 i 107, l'òrgan competent per declarar la nul·litat o lesivitat,
podrà suspendre l'execució de l'acte, quan aquesta pugui causar perjudicis
d'impossible o difícil reparació.”
VI. Respecte la modificació de la llicència atorgada, article 35 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de
la legalitat urbanística: “Obres que no s’ajusten al projecte autoritzat. Si, en
el moment de redactar el projecte d’execució a què fa referència l’article
34.3 o d’executar materialment les obres, s’aprecia la necessitat de dur a
terme obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar
sense necessitat de sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de
l’atorgada sempre que la llicència no sigui exigible per aplicació de la
legislació sobre ordenació de l’edificació, que les obres esmentades no
comportin una alteració substancial del projecte autoritzat i que s’efectuï la
comunicació prèvia corresponent d’acord amb l’article 76. S’entén que les
obres comporten una alteració substancial del projecte quan es dóna
alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2.”
L’article 33.2 del Reglament esmentat assenyala: “Ultra els supòsits a què fa

referència la legislació sobre ordenació de l’edificació, també requereixen
projecte tècnic les sol·licituds de llicència urbanística que facin referència a
altres supòsits d’implantació d’obres o d’ampliació, reforma, rehabilitació o
enderrocament total o parcial de les obres existents quan afectin:
a) Els fonaments o els elements estructurals.
b) El volum o les superfícies construïdes.
c) L’ús urbanístic.
d) El nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles
d’aprofitament privatiu independent.
e) Els elements objecte de protecció dels béns catalogats subjectes a un
règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.”
VII. Respecte la convalidació de l’acte d’atorgament de la llicència, article
52.1 de la Llei 39/2015: “L’administració podrà convalidar els actes
anul·lables, esmenant els vicis que presentin”.
VIII. Respecte l’anul·lació de llicències urbanístiques atorgades en contra del
que disposa el planejament urbanístic d’aplicació: la jurisprudència en
aquest aspecte és clara, procedeix l’anul·lació de la llicència quan aquesta
ha estat atorgada en contra del planejament d’aplicació (per totes
sentències del Tribunal Suprem de 29 de maig de 1995 i de 2 de desembre
de 2002, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número 164/2001
d’1 de març, del Tribunal Superior de Justícia de Murcia número 275/2010
de 18 març), amb independència de que la vulneració sigui més a menys
greu, com així va determinar el Tribunal Suprem en la seva sentència d’1 de
febrer de 2001 o en la de 26 de maig de 1998 en la qual textualment diu: “...
la revisión de oficio que permite el artículo 224.2 del TRLS de los actos y
acuerdos de la Entidades Locales en materia de urbanismo no exige que el
acuerdo que sea anulado sea una infracción urbanística manifiesta y grave. Que
ello es así se infiere del texto literal del artículo 224 del TRLS, que no exige la
concurrencia de esa infracción urbanística manifiesta y grave …”
Atenent que en data 19 de juny de 2017, s’emet informe jurídic, en el qual
es conclou:
1. La llicència municipal atorgada per la realització de les obres de reforma i
ampliació d’habitatge al carrer Itàlia, 32, ho va ser incomplint els
paràmetres del POUM següents:
 L’alçada de la planta baixa de la zona ampliada és de 2,09 metres, amb
la qual cosa no es compleix amb el que disposa l’article 303 del POUM
que fixa una alçada mínima per a la planta baixa en la zona d’edificació
segons alineació de vial de 3,30 metres.
 L’alçada de la planta segona de la zona ampliada és de 2,45 metres, amb

la qual cosa no es compleix amb el que disposa l’article 305 del POUM
que fixa una alçada lliure mínima per a les plantes pis en la zona
d’edificació segons alineació de vial de 2,50 metres.
Aquesta vulneració del planejament urbanístic d’aplicació comporta que
l’acte administratiu hagi de considerar-se anul·lable, d’acord amb el que
determina l’article 63 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
2. La tesis dels titulars de la llicència, de subsanació dels vicis que conté
l’acte administratiu d’atorgament de la llicència esmentada, amb la
incorporació al procediment de la documentació tècnica de modificació del
projecte, i per tant la convalidació de l’acte anul·lable ha de ser analitzada
des de diferents punts de vista:
a) En primer lloc ha de tenir-se en compte la jurisprudència esmentada en
el fonament de dret VIII del present informe que marca una línia
jurisprudencial clara respecte l’anul·lació de les llicències urbanístiques
atorgades en contra de les determinacions del planejament urbanístic
d’aplicació, amb independència de que dita vulneració sigui greu o no, per
tant d’acord amb aquesta jurisprudència, la petició no pot ser acceptada.
b) En segon lloc podria semblar que, en aplicació de l’article 35 del Decret
64/2014, de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística (transcrit al fonament legal VI del present informe),
seria possible procedir a la modificació de la llicència amb aportació del
projecte modificat, ara be el propi article impedeix que aquesta modificació
es realitzi quan comportin una alteració substancial del projecte autoritzat,
entent-se que les obres comporten una alteració substancial del projecte
quan es dóna alguna de les circumstàncies que preveu l’article 33.2 del
mateix Reglament (també transcrit en el mateix fonament legal) i que marca
com una d’aquests circumstàncies d’alteració substancial el volum o les
superfícies construïdes, essent un d’aquest el que es modificaria respecte la
llicència atorgada. Per l’anterior, la petició de convalidació tampoc pot ser
acceptada.
3. El recurs de reposició interposat contra la suspensió de l’executivitat de la
llicència, presentat en data 16 de maig de 2017, s’ha d’entendre desestimat
en aplicació dels articles 124.2 i 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, tot allò
sense perjudici de que es considera adient mantenir la suspensió de
l’executivitat de la llicència, ja que sense dita suspensió es podria haver
seguit amb l’execució de les obres podent donar lloc a perjudicis de més
difícil reparació que els que se’n poden generar amb la suspensió de

l’execució de les obres.
4. El frau de llei esgrimit pels interessats no pot ser acceptat, ja que la
incoació d’un nou procediment per la declaració de lesivitat de la llicència,
és procedent en no haver prescrit l’acció de la que disposa l’Ajuntament La
qual té un termini de 4 anys), sense que haver-se declarat la caducitat per
acord plenari de 30 de gener de 2017, suposi la impossibilitat d’iniciar un
nou procediment, ja que l’esmentat acord va deixar-se sense efectes per
acord del mateix Ple de 24 d’abril de 2017.
5. En opinió de l’informant es procedent la declaració de lesivitat de la
llicència municipal atorgada per la realització de les obres de reforma i
ampliació d’habitatge al carrer Itàlia, 32 per l’incompliment del POUM en els
paràmetres següents:
 L’alçada de la planta baixa de la zona ampliada és de 2,09 metres, amb
la qual cosa no es compleix amb el que disposa l’article 303 del POUM
que fixa una alçada mínima per a la planta baixa en la zona d’edificació
segons alineació de vial de 3,30 metres.
 L’alçada de la planta segona de la zona ampliada és de 2,45 metres, amb
la qual cosa no es compleix amb el que disposa l’article 305 del POUM
que fixa una alçada lliure mínima per a les plantes pis en la zona
d’edificació segons alineació de vial de 2,50 metres.
Per l’anterior, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels
11 membres del grup d’EA – AM, l’abstenció dels 6 membres del grup de
CiU, dels 2 membres del grup del PSC – CP i del membre del grup de PxC i el
vot en contra de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta els
següents acords:
PRIMER. Declarar lesiva als interessos municipals la llicència municipal
atorgada per la realització de les obres de reforma i ampliació d’habitatge al
carrer Itàlia, 32 per l’incompliment del POUM en els paràmetres següents:
 L’alçada de la planta baixa de la zona ampliada és de 2,09 metres, amb
la qual cosa no es compleix amb el que disposa l’article 303 del POUM
que fixa una alçada mínima per a la planta baixa en la zona d’edificació
segons alineació de vial de 3,30 metres.
 L’alçada de la planta segona de la zona ampliada és de 2,45 metres, amb
la qual cosa no es compleix amb el que disposa l’article 305 del POUM
que fixa una alçada lliure mínima per a les plantes pis en la zona
d’edificació segons alineació de vial de 2,50 metres.
SEGON. Ordenar que es procedeixi a la impugnació de l’acord municipal
d’atorgament de la llicència esmentada, concretament l’acord adoptat per la
Junta de Govern Local en sessió del dia 1 de febrer de 2016, davant la

jurisdicció contenciós – administrativa, d’acord amb el que determina la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós –
administrativa.
TERCER. Ordenar que es traslladi el present acord a tots aquells que tenen
la condició d’interessats en el procediment.
Intervencions dels membres:
La regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz diu que com en tot aquest
procediment ha votat en contra, considerant que el tema s’ha portat
malament des d’un inici i caldrà veure quin serà el cost d’aquesta mala
gestió per als ciutadans.
El regidor Sr. Miró diu que el grup del PSC – CP s’ha abstingut com en el
primer acord, preguntant-se fins quan estarem així.
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que l’abstenció del grup de CiU ha estat
com en un primer moment. Els hauria agradat que els interessats
haguessin pogut estar presents en la reunió que els grups municipals van
tenir amb la resta de veïns per conèixer totes les posicions i acaba dient
que desitgen una solució favorable per a totes les parts.
El Sr. Alcalde comparteix que el tema s’ha allargat en excés, havent-se hagut
d’adoptar diferents acords pel Ple, pel que fa al cost, dependrà de la
demanda dels propietaris, en tot cas tractant-se de responsabilitat
patrimonial hi ha una assegurança que cobreix el cost material, si bé el cost
immaterial no es pot pagar.
El regidor delegat d’obres i urbanisme, Sr. Tomàs Bertomeu diu que havent
demanat una reunió els veïns, els propietaris van demanar poder assistir
per explicar els seus plantejaments, l’equip de govern va considerar que
aquesta reunió amb totes les parts implicades no seria positiva i per aquest
motiu van citar als propietaris per una reunió amb tots els grups municipals
per tal que tots disposessin de les mateixes oportunitats, reunió que ha
estat convocada per al proper dia 4 de juliol.
6. APROVACIÓ INICIAL DE LA REVOCACIÓ DE LA CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA PER A L’ÚS DEL SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC PER
APARCAMENT.
El Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 26 d’abril de 2010 va
atorgar la concessió de l'ús privatiu del bé de domini públic format per
484,95 metres quadrats de subsòl de sòl qualificat com sistema general
viari per destinar-lo a aparcament que connectarà subterràniament les
parcel·les P-9 i P-10 de l’àmbit del Pla de millora urbana PMU-1 Cementiri a
la mercantil “Castellania d’Amposta, SL.”, per un període de 50 anys i un

cànon anual de 6.000,00 €.
Segons informe de l’Oficina de gestió tributària l’empresa titular de la
concessió demanial té pendent de pagament el cànon dels anys 2013 a
2017, per al cobrament del qual s’han portat a terme tots els tràmits i
requeriments legalment determinats.
De la informació que obra en poder d’aquest Ajuntament resulta que
l’aparcament soterrani al qual es va vincular la concessió està fora d’ús des
de fa més de 2 anys.
La clàusula divuitena del Plec regulador de la concessió estableix el règim
d’infraccions i sancions següent:
“a) Són infraccions lleus:
- El retard en el compliment de les obligacions del concessionari.
- El no sotmetiment a la inspecció dels Serveis tècnics municipals.
- No exhibició de la llicència municipal.
La sanció corresponent a les infraccions lleus serà la de multa fins a un import de
300,00 € pessetes.
b) Són infraccions greus:
- La reiteració d'actes que donen lloc a sancions lleus.
- L'actuació del concessionari que doni lloc a depreciació del domini públic,
dels locals i instal·lacions.
- L'ús anormal del domini públic.
- L'exercici d'una activitat diferent a la que ha estat objecte de la concessió.
La sanció a imposar serà la de multa fins a 1.500,00 €, podent-se imposar la
indemnització dels danys generats que no siguin conseqüència de força major.
c) Són infraccions greus:
- La reiteració de sancions greus.
- El no exercici de l'activitat o activitats.
Les sancions aplicables seran: en primer lloc una multa de fins a 3.000,00 € i el cas
de reincidència o reiteració podrà declarar-se extingida la concessió.
La imposició de sancions s'haurà de realitzar de conformitat amb la legislació
reguladora del procediment sancionador.”
La clàusula 12.a).3 del Plec regulador de la concessió estableix com una de
les obligacions del titular de la concessió la de respectar l’objecte de la
concessió.
La clàusula dinovena del Plec fixa com causes d’extinció de la concessió:
 La sanció, de conformitat amb el que es disposa en el mateix plec.
 La revocació de la concessió.
Atenent que l’article 100 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni
de les administracions públiques (el qual té caràcter de bàsic d’acord amb la

disposició final segona, apartat 5) disposa:
“Les concessions i autoritzacions demanials s'extingiran per les següents causes:
...
f) Falta de pagament del cànon o qualsevol altre incompliment greu de les
obligacions del titular de la concessió, declarats per l'òrgan que va atorgar la
concessió o autorització.
...”
Atenent el que disposa l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, respecte
el tràmit d’audiència als interessats.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorables dels 11 membres
del grup d’EA – AM i del membre del grup de PxC i l’abstenció dels 6
membres del grup de CiU, dels 2 membres del grup del PSC – CP i de la
regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents acords.
PRIMER. Aprovar inicialment la revocació de la concessió de l'ús privatiu del
bé de domini públic format per 484,95 metres quadrats de subsòl de sòl
qualificat com sistema general viari per destinar-lo a aparcament que
connectarà subterràniament les parcel·les P-9 i P-10 de l’àmbit del Pla de
millora urbana PMU-1 Cementiri atorgada a la mercantil “Castellania
d’Amposta, SL.”, pels motius següents:
 Manca de pagament del cànon.
 No respectar l’objecte de la concessió, en no destinar el bé objecte de la
mateixa a l’ús d’aparcament per al qual fou atorgada.
SEGON. Atorgar a la interessada un termini de deu dies, comptats a partir
de la recepció de la notificació del present acord per la formulació de les
al·legacions que tingui per oportunes en defensa dels seus drets, advertintli que la no presentació d’al·legacions suposarà que l’acord adoptat
esdevindrà automàticament definitiu.
TERCER. Cas que l’acord esdevingui definitiu per la no presentació
d’al·legacions per la interessada, el mateix podrà impugnar-se pel règim de
recursos legalment previstos
en via administrativa o contenciós –
administrativa.
Intervencions dels membres:
El regidor Sr. Francesc Miró diu que no s’ha explicat el motiu de la revocació
de la concessió, pregunta si l’Ajuntament ho haurà d’utilitzar o no, per tant
no veu si hi ha alguna intenció no explicada en la proposta. El Sr. Alcalde
respon que en no complir-se les condicions de la concessió, l’Ajuntament en
ús de les seves facultats, la revoca i si més endavant canvien les
circumstàncies i ha de tornar-se a donar, ja es farà. El Sr. Miró diu que el

grup del PSC – CP en no creure que la proposada sigui la millor solució s’ha
abstingut en la votació.
7. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE
L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES, CADIRES I INSTAL·LACIONS
ANÀLOGUES.
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de l’Ordenança municipal
reguladora de l’Ocupació de la via pública amb taules, cadires i instal·lacions
anàlogues.
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 favorables dels 11 membres
del grup d’EA – AM i l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU, dels 2
membres del grup del PSC – CP, del membre del grup de PxC i de la
regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de
l’Ocupació de la via pública amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues
que figura inclosa a l’expedient.
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de
trenta dies hàbils, 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.
8. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DONAR-SE
DE BAIXA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’AGÈNCIES DE COL·LOCACIÓ I
EMPRESES DE RECOL·LOCACIÓ.
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 15 de
maig de 2017, va adoptar l’acord que es transcriu a continuació:
“L'Ajuntament d'Amposta en sessió del Ple de la Corporació del dia 29 de juliol
de 2013 va adoptar l'acord incorporar-se com a membre de ple dret de
l'Associació Catalana d'Agències de Col·locació i empreses de recol·locació.
Atès que en data 11 de juliol de 2012, l'Assemblea General de l'Associació
Catalana d'Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació (ACACER) va
aprovar els Estatuts que havien de regir l'esmentada associació, aprovant-se
posteriorment per l'assemblea general extraordinària una modificació dels
mateixos en data 3 de maig de 2017.
Atès les modificacions introduïdes plantegen, entre d'altres, iniciar accions
judicials en contra del Servei Català de Col·locació i impugnar aquelles

convocatòries del SOC que tinguin alguna cosa a veure amb treballs
d'intermediació laboral.
Atès que els altres ajuntament integrats a l'ACACER tots en bloc estan d'acord en
abandonar l'associació.
Amb tot l’indicat, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
PRIMER. Sol·licitar la baixa formal com a membre de ple dret de l'Ajuntament
d'Amposta de l'Associació Catalana d'Agències de Col·locació i Empreses de
Recol·locació (ACACER).
SEGON. Facultar a l'Alcalde – President, Adam Tomàs i Roiget, per tal que en
nom i representació de l'Ajuntament signi tota la documentació necessària per a
l'efectivitat del present acord.
TERCER. Ratificar aquest acord pel proper Ple de la Corporació.
QUART. Comunicar el presenta acord a la interventora de l'Ajuntament per tal
de liquidar les quotes que hi puguin haver pendents com a soci de l'ACACER a
data d'avui i refusar qualsevol altra quota com a soci de l'Associació a partir de
la baixa de la mateixa.
CINQUÈ. Comunicar el present acord a l'l'Associació Catalana d'Agències de
Col·locació i Empreses de Recol·locació (ACACER) i a la tècnica de Polítiques
actives d'ocupació de l'Ajuntament d'Amposta.”
Atès que l’article 22.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de els bases
del règim local, estableix que correspon al Ple els acords relatius a la
participació en organitzacions supramunicipals.
Amb tot l’indicat, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local que ha estat
transcrit.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Secretaria i Tècnica de polítiques
actives d’ocupació.
9. DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DE TREBALLADORS MUNICIPALS PER
L’EXERCICI D’UNA SEGONA ACTIVITAT PRIVADA.
En data 4 de maig de 2017, amb registre d’entrada número 7546, el Sr.
A.G.C., treballador de la Corporació en règim de personal laboral indefinit
no fix, sol·licita conciliar el lloc de treball pel qual està contractat amb
l’Ajuntament d’Amposta a la piscina municipal, amb el desenvolupament
d’una activitat privada com a President de l’Associació Siloé, per supervisar
tot el relacionat amb la casa d’acollida situada al Polígon 28, Parcel·la 222
del terme municipal d’Amposta.
En la mateixa instància, el Sr. A.G.C. va especificar que aquesta segona
activitat privada es desenvoluparia fora de l’horari laboral habitual.

El 23 d’abril de 2013, es va emetre per la Secretària municipal l’Informe
4/2013, sobre el règim d’incompatibilitats aplicable al personal al servei de
la Corporació municipal.
En data 11 de maig de 2017, per la Secretària s’ha emès l’informe 13/2017.
En base el que disposa l’article 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i l’article 54.1.s) del Decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, correspon al Ple declarar les incompatibilitats del personal i
autoritzar o denegar les sol·licituds sobre compatibilitats, per la qual cosa,
el Ple municipal, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Declarar la compatibilitat del Sr. A.G.C., personal laboral indefinit
no fix de l’Ajuntament d’Amposta, per a l’exercici privat de supervisor de la
casa d’acollida de Siloé com a President de l’Associació Siloé.
SEGON. Determinar que la declaració de compatibilitat per a l’exercici privat
de l’activitat recollida en el punt primer, queda subjecta al compliment de
les següents limitacions:
a) No podrà exercir, per si o mitjançant substitució, activitats privades,
incloses les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la
dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionen
directament amb les que desenvolupi en el departament, organisme o
entitat on estigui destinat. S’exceptuen d’aquesta prohibició les
activitats particulars que, en exercici d’un dret legalment reconegut,
realitzen per si mateix directament els interessats.
b) No podrà desenvolupar activitats privades, incloses les de caràcter
professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei
d’entitats o particulars, en els assumptes en que estigui intervenint, hagi
intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc
públic. S’inclou en especial en aquesta incompatibilitat les activitats
professionals prestades a persones a que s’estigui obligat a atendre en
el desenvolupament del lloc públic.
c) No podrà pertànyer a Consells d’administració u òrgans rectors
d’empreses o entitats privades, sempre que l’activitat de les mateixes
estigui directament relacionada amb les que gestioni el departament,
organisme o entitat en que presti els seus serveis el personal afectat.
d) No podrà desenvolupar, per si mateix o persona interposada, de
càrrecs de tot ordre en empreses o societats concessionàries,
contractistes d’obres, serveis o subministraments, arrendatàries o
administradores de monopolis, o amb participació o aval del sector
públic, qualsevol que sigui la configuració jurídica d’aquella.

e) No podrà tenir una participació superior al 10% en el capital de les
empreses o societats a que es refereix l’apartat anterior.
f) Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de
treball i l’horari de l’interessat i quedaran automàticament sense efecte
en cas de canvi del lloc de treball en el sector públic.
g) No percebre complements específics constituïts pel factor
d’incompatibilitat, exclusivament o concepte equiparable ex art. 14 L
21/1987, de 26 de novembre, o percebre complements específics
constituïts pel factor d’incompatibilitat si no superen el 30% de la
retribució bàsica, exclosa l’antiguitat, de conformitat amb la
interpretació sistemàtica i conjunt del disposat a l’art. 16.4 L 53/1984, de
26 de desembre, i l’article 14 L 21/1987, de 26 de novembre.
TERCER. Realitzar la inscripció de la resolució de compatibilitat per
desenvolupar aquesta activitat privada en el registre de personal
corresponent.
QUART. Qualsevol canvi en les condicions en que s’autoritza aquesta
segona activitat al tercer, deixarà automàticament sense efecte l’acord de
Ple d’autorització de compatibilitat.
CINQUÈ. Comunicar els presents acords a l’interessat, al departament de
personal, al departament de Secretaria, a la Intervenció municipal.
10. APROVACIÓ INICIAL DE LA 7A. FASE DEL PLA D’ORDENACIÓ I OCUPACIÓ
DE RECURSOS HUMANS I MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL.
Atenent que es vol continuar amb el procés d’ordenació i d’ocupació
dels recursos humans i simultània adequació de l’estructura organitzativa
de l’ajuntament d’Amposta així com de la relació de llocs de treball amb el
mateix objectiu que fonamenta les anteriors fases, de desenvolupament
d’un marc organitzatiu i de funcionament més eficient i eficaç.
Atenent que la proposta que es presenta consisteix, fonamentalment en:
 Creació: d’un lloc de treball d’oficial de segona, adscrit a l’Àrea de
Serveis al Territori subàrea de Serveis municipals, servei brigada
d’obres, vinculada a l’amortització del lloc de treball de peó.
 Modificació: dels complements de destí i específics dels llocs de treball
de monitors/es de plàstica de les escoles així com de la seva
denominació, i dels complements de destí i específic del lloc de treball
de tècnic/a de cultura.
 Amortització: de dos llocs de treball de peons adscrits a l’Àrea de Serveis
al Territori, una vegada proveïts de forma definitiva els dos llocs de

treball d’oficial de segona, del lloc de treball de Tècnic/a d’immigració de
l’Àrea de Serveis Socials, i els tres llocs de treball de monitors/es Centres
Oberts vinculant una de les amortitzacions a la provisió definitiva de
selecció per contracte programa d’un lloc de integrador/a social.
En relació a les modificacions proposades, en primer lloc, quant als llocs de
treball amb codis 06.05.06.01, 06.05.06.02 i 06.05.06.03, anomenats
“Monitor/a arts plàstiques Col·legi Miquel Granell”, “Monitor/a arts
plàstiques Col·legi Agustí Barberà” i “Monitor/a arts plàstiques Col·legi
Soriano Montagut”, respectivament, es proposa el canvi de denominació
per “Monitor/a arts plàstiques” per a cadascun dels llocs de treball amb
l’objectiu de fomentar la seva polivalència entre els mateixos.
I, seguint amb els llocs de “Monitor/a d’arts plàstiques”, classificats al
quadre retributiu vigent de l’ajuntament com a AGP.4 “Peons especialitzats i
monitors esportius”, amb un complement de destí 11 i un complement
específic de 6.496,80€, es proposa la seva reclassificació com a AGP 3
“Algutzir i altres treballs auxiliars”, amb un complement de destí 12 i un
complement específic de 8.203,83€.
El complement de destí atén a criteris d’especialització, responsabilitat,
competència i comandament i, entenent, que als llocs de treball de
“Monitor/a d’arts Plàstiques” se’ls hi està requerint disposar d’una titulació
específica en arts, d’una especialització, la qual és d’un nivell superior al
grup de classificació en els que es troben qualificades i que la Diputació de
Tarragona en el seu estudi de Relació de Llocs de Treball determinava
aquest lloc amb un complement de destí 13, entenem que correspon
procedir al canvi proposat.
Així mateix, pel que fa al complement de destí de “Monitor/a d’arts
Plàstiques” també l’esmentat estudi de Relació de Llocs de Treball elaborat
per la Diputació de Tarragona equiparava el complement de destí d’aquests
llocs amb el d’agutzil, motiu pel qual considerem que correspon procedir al
canvi proposat.
Quant a la modificació proposada de “Tècnic/a de cultura”, amb codi
06.11.01.01, consisteix en reclassificar-lo de “A2.4.0. Tècnics mitjans resta
de serveis”, amb un complement de destí 19 i un complement específic de
5.371,06€ a “A2.3.0. Tècnics mitjans amb responsabilitat” amb un
complement de destí 20 i un complement específic de 7.050,80€ d’acord
amb el quadre retributiu vigent de l’ajuntament.
Es proposa la reclassificació del lloc de treball de “Tècnic/a de cultura” de
tècnic/a mitjans resta de serveis a tècnics mitjans amb responsabilitat atès
que es considera que el lloc de treball implica una responsabilitat de la que

no disposen altres tècnics/ques mitjans i que cal reconèixer formalment. A
més de tenir en compte que la Relació de Treball elaborada per la Diputació
de Tarragona proposava unes retribucions complementàries superiors a les
que es proposen en el present acord.
Pel que fa als llocs de treball relatius a l’Àrea de Serveis al Territori i d’acord
amb les necessitats detectades pel regidor de serveis municipals, correspon
l’amortització de dos llocs de peons, un adscrit a brigada d’obres i l’altra a
neteja viària, i la creació d’un lloc d’oficial de segona adscrit al servei de
brigada d’obres, vinculant l’amortització a la provisió definitiva del lloc
d’oficial de segona al que se li assignarà el codi 08.01.03.01.01.10 amb les
funcions que es detallen a la fitxa adjunta. En relació a l’amortització de
l’altre peó es vincula a la promoció interna que cal impulsar a un lloc de
treball d’oficial de segona adscrit a la neteja viària, ja existent a la plantilla i
a la relació de llocs de treball.
I, finalment, en relació a l’Àrea de Serveis Socials les modificacions
proposades es deuen als requeriments imposats per al Generalitat de
Catalunya, reflectits al contracte programa, quant a la organització dels
serveis socials municipals i, en especial, a l’anomenat Servei d’Intervenció
Sòcio educativa (SIS).
Atenent que quant al personal, la planificació que s’impulsa es fonamenta,
per tant, en l’article 69 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Empleat Públic, que estableix que
la planificació dels recursos humans a les Administracions Públiques tindrà
com a objectiu contribuir a la consecució de l’eficàcia en la prestació dels
serveis i de l’eficiència en l’ús dels recursos econòmics disponibles
mitjançant la dimensió adequada dels seus efectius, la seva millor
distribució, formació, promoció professional i mobilitat.
Atenent que cal tenir en compte, a més, l’article 32 del Decret legislatiu
1/1997, de 31 de juliol, d’acord amb el qual la creació, la modificació, la
refosa i la supressió de llocs de treball es realitzarà en tot cas mitjançant la
relació de llocs de treball.
Atès el que es preveu als articles 162 a 169 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
d’Hisendes locals.
Per tot això, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels
11 membres del grup d’EA – AM, l’abstenció dels 2 membres del grup del
PSC – CP i del membre del grup de PxC i el vot en contra dels 6 membres
del grup de CiU i de la regidora no adscrita, Sra. Riosa Pertegaz, adopta els
següents acords:

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla d’ordenació i d’ocupació de recursos
humans (7a fase) i simultània modificació de la relació de llocs de treball i la
plantilla municipal, en els següents termes:
A. Quant a creació de llocs de treball
 Es crea un lloc de treball d’Oficial segona, personal laboral, adscrit a
l’Àrea de serveis al territori, subàrea de serveis municipals, accés:
Restringit – promoció Interna, Grup: C2.5.1, CD: 13, Complement
específic: 6.819,19 €/bruts/anuals, amb codi 06.00.08.01.03.01.01.10,
d’acord amb la fitxa descriptiva que s’adjunta com annex al present
informe, amb al modificació sobre la mateixa que només s’exigeix el
permís de conduir B.
B. Quant a modificacions
 Modificar la denominació dels llocs de treball amb codis 06.05.06.01,
06.05.06.02 i 06.05.06.03, anomenats “Monitor/a arts plàstiques Col·legi
Miquel Granell”, “Monitor/a arts plàstiques Col·legi Agustí Barberà” i
“Monitor/a arts plàstiques Col·legi Soriano Montagut”, respectivament,
per “Monitor/a arts plàstiques” per a cadascun dels llocs de treball.
 Modificar la classificació retributiva dels llocs de treball de “Monitor/a
arts plàstiques”, amb codis 06.05.06.01, 06.05.06.02 i 06.05.06.03 en el
sentit d’establir un complement de destí 12 i un complement específic
de 8.203,83 €, d’acord amb la classificació AGP 3 del quadre de
retribucions de l’ajuntament.
 Modificar la classificació retributiva del lloc de treball de “Tècnic/a de
cultura”, amb codi 06.11.01.01 en el sentit d’establir un complement de
destí 20 i un complement específic de 7.050,80 €, d’acord amb la
classificació A2 3.0 del quadre de retribucions de l’ajuntament.
C. Quant a amortitzacions
 Amortitzar dos llocs de treball, personal laboral, de peons adscrits a
l’Àrea de serveis al territori, subàrea de serveis i manteniment, una
vegada proveït de forma definitiva el lloc de treball d’Oficial segona amb
codi 06.00. 08.01.03.01.01.10 i el lloc de treball d’oficial segona adscrit al
servei de neteja viària ja existent i vacant a la RLT i a plantilla,
respectivament.
 Amortitzar el lloc de treball de Tècnic/a d’immigració de l’Àrea de serveis
socials, servei d’immigració, personal laboral, amb codi 06.01.03.03.01.
 Amortitzar els tres llocs de treball de monitors/es Centres oberts amb
codis 06.01.06.01.02, personal laboral, vinculant una de les
amortitzacions a la provisió definitiva de selecció per contracte
programa d’un lloc de integrador/a social.

SEGON. Exposar al públic el present acord, per un termini de 15 dies hàbils,
comptats a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí oficial de la
província de Tarragona i al Tauler d’anuncis municipal, a efectes de
presentació d’al·legacions.
TERCER. Considerar definitivament aprovat el present acord en el cas que
no es presentin al·legacions.
QUART. Contra l’aprovació definitiva o contra l’acord esdevingut definitiu es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós
administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent al de la seva publicació en el BOPT. Alternativament i de forma
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la
seva publicació.
CINQUÈ. Notificar el present acord a la representació dels treballadors i
treballadores així com a les persones interessades.
Intervencions dels membres:
La regidora Sra. Rosa Prtegaz diu que ha votat en contra mantenint el seu
posicionament que ha estat en contra des de l’inici, perquè aquestes
propostes confirmen que amb la motivació política que ha anat preparant
el regidor de personal, i amb la d’avui una altra mes, no te intenció de
millorar la funcionalitat dels llocs de treball, ni de buscar l’optimització i
qualitat del servei com es vol fer creure. Un dels fets que corrobora la
forma de fer les coses, es que per exemple en els expedients sancionadors
oberts estan obligats a informar al comitè i veig que no ho fan, quins motius
hi ha per no informar-los. Acaba preguntant quantes modificacions de la rlt
més queden per aprovar i ja no pregunto per la solució que han donat al
treballador que van acomiadar, suposo que a hores d’ara encara no han
negociat res.
El Sr. Alcalde respon a la Sra. Pertegaz que si s’ha donat la informació sobre
els expedients disciplinaris al comitè i que encara tenen previstes més
modificacions, al respecte hi ha dues formes de treballar: la de l’anterior
equip de govern que van estar més de tres anys per aprovar la relació de
llocs de treball sense donar cap informació a la resta de grups municipals i
la de l’equip de govern que va aprovant les diferents modificacions quan
són necessàries, respecte el treballador pot parlar directament amb ell
sobre les ofertes que se li han presentat. La Sra. Pertegaz diu que a l’acta de
la reunió amb el comitè es diu que no tenen informació sobre els
procediments disciplinaris, responent el Sr. Alcalde que si tenen aquesta
informació, s’està sent escrupolós amb el tràmit, essent l’instructor dels

procediments qui ho fa i quan estiguin acabats es comunicarà la resolució.
11. APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE LES FESTES MAJORS DEL POBLE NOU
DEL DELTA 2017.
Atès el dictamen - proposta favorable de la Comissió de mitjans de comunicació i
festes celebrada en sessió de 21 de juny de 2017 en relació al Programa de
Festes Majors de Poble Nou del Delta del 2017
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 de la regidora no adscrita,
Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar el programa de Festes Majors de Poble Nou del Delta del 2016.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Regidoria de mitjans de
comunicació i festes i Intervenció.
12. APROVACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTES TAURINS PER A LES FESTES
MAJORS D’AMPOSTA 2017.
Havent estat confeccionat el programa d’espectacles taurins a celebrar amb
motiu de la Festa Major d’Amposta – 2017.
Atenent el que disposa la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, de regulació de les
festes tradicionals amb bous el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta
els següents acords:
PRIMER. Demanar autorització a la Delegació del Govern a les Terres de
l’Ebre per celebrar festes tradicionals amb bous amb motiu de la Festa
Major d’agost d’Amposta per a l’any 2017.
SEGON. Aprovar el programa d’espectacles taurins següents:
Data
Modalitat
Hora
Hora
Lloc
inici
final
12/08/2017 Bou embolat
00:05
00:35
C. Dos de Maig,
Cànovas, Ruiz de Alda,
Primer de Maig, Sant
Agustí, Las Navas,
Vilarreal, Migdia, Sant
Vicenç i Santa Anna.
12/08/2017 Bou embolat
00:35
01:05
C. Dos de Maig,
Cànovas, Ruiz de Alda,
Primer de Maig, Sant
Agustí, Las Navas,
Vilarreal, Migdia, Sant

12/08/2017

Bou capllaçat

07:00

07:50

12/08/2017

Bou capllaçat

07:20

08:10

12/08/2017

Bou capllaçat

11:00

11:50

12/08/2017

Bou capllaçat

11:20

12:10

13/08/2017

Bou salvatge

19:30

20:00

13/08/2017

Bou salvatge

20:00

20:30

13/08/2017

Bou embolat

22:30

23.00

13/08/2017

Bou embolat

23:00

23:30

Vicenç i Santa Anna.
Sortida: Plaça
Castellania.
Sebastià J. Arbó, Av. de
la Ràpita, Major,
Victòria, Av. Alcalde
Palau, Grau, Navarra,
Innocenci Soriano
Montagut, Amèrica,
Sebastià J. Arbó.
Final: Plaça Castellania
Només en cas que el
bou es pari al sortir i no
vulgui córrer, i es
realitzaria el mateix
recorregut.
Sortida:Plaça
Castellania.
Av.Aragonesa,
Castelar, Verge del Pilar,
Santa Bàrbara, Mercat,
Grau, Joan d'Àustria,
Verge del Pilar, Soriano
Montagut, Santa
Barbara.
Final:Plaça Castellania
Només en cas que el
bou es pari al sortir i no
vulgui córrer, i es
realitzaria el mateix
recorregut.
C. Dos de Maig i
adjacents
C. Dos de Maig i
adjacents
C. Dos de Maig i
adjacents
C. Dos de Maig i
adjacents

14/08/2017
14/08/2017
14/08/2017
14/08/2017
16/08/2017
16/08/2017
16/08/2017
16/08/2017
16/08/2017
17/08/2017
17/08/2017
17/08/2017
17/08/2017

17/08/2017
18/08/2017
18/08/2017
18/08/2017
18/08/2017
19/08/2017

Bous al
carrer
Bous a la
plaça
Bou Salvatge
Bou Embolat
Bous al
carrer
Bous a la
plaça
Bou salvatge
Bou embolat
Bou embolat
Bous al
carrer
Bous a la
plaça
Bou salvatge
Bou capllaçat

Bou embolat
Bous al
carrer
Bous a la
plaça
Vaca
embolada
Bou embolat
Bou capllaçat

12:00

13:30

C. Primer de Maig i
Cànovas i adjacents
Plaça bous

18:30

21:30

20:00
22:00
12:00

20:15
22:30
13:30

18:30

21:30

20:00
22:00
22:30
12:00

20:15
22:30
23:00
13:30

18:30

21:30

20:00
21:30

20:15
22:20

22:30
12:00

23:00
13:30

18:30

21:30

Plaça de bous
Sortida: Plaça de bous.
Antoni Gaudí, Sant
Cristòfol, Holanda,
Sebastià Joan Arbó,
Amèrica, Antoni Gaudí.
(Av. Catalunya,
Canàries)
Final: Plaça de bous.
Plaça de bous
C. Primer de Maig i
Cànovas i adjacents
Plaça de bous

22:00

22:30

Plaça de bous

22:30
08:00

23:00
08:50

Plaça de bous
Sortida: Plaça
Castellania
Recorregut: Av.
Aragonesa; Av. Josep
Tarradelles; Av.

Plaça Bous
Plaça Bous
C. Primer de Maig i
Cànovas i adjacents
Plaça de bous
Plaça de bous
Plaça de bous
Plaça de bous
C. Primer de Maig i
Cànovas i adjacents
Plaça de bous

19/08/2017

19/08/2017

Bou capllaçat

08:20

09:10

Catalunya; Sant
Cristòfol; Barcelona;
Mestre Sunyer; Carles I;
Corsini; Sant Josep;
Santa Bàrbara; Amèrica;
Sebastià J. Arbó.
Final: Plaça Castellania
Només en cas que el
bou es pari al sortir i no
vulgui córrer, i es
realitzaria el mateix
recorregut.
C. Primer de Maig i
Cànovas i adjacents
Plaça de bous
Plaça de bous
Plaça de bous
Plaça de bous
Plaça de bous
Plaça de bous
Plaça de bous
Plaça de bous
Plaça de bous
Plaça de bous
Plaça de bous
C. Primer de Maig i
Cànovas i adjacents
Plaça de bous

Bous al
12:00
13:30
carrer
19/08/2017 Bou salvatge
19:00
19:15
19/08/2017 Bou salvatge
19:20
19:35
19/08/2017 Bou salvatge
19:40
19:55
19/08/2017 Bou salvatge
20:00
20:15
19/08/2017 Bou salvatge
20:20
20:35
19/08/2017 Bou embolat
22:30
22:45
19/08/2017 Bou embolat
22:45
23:00
19/08/2017 Bou embolat
23:00
23:15
19/08/2017 Bou embolat
23:15
23:30
19/08/2017 Bou embolat
23:30
23:45
19/08/2017 Bou embolat
23:45
00:00
20/08/2017
Bous al
11:30
13:00
carrer
20/08/2017
Bous a la
18:30
21:30
plaça
20/08/2017 Bou embolat
22:00
22:30
Plaça de bous
Intervencions dels membres:
La regidora Sra. Rosa Pertegaz aprofita per recordar l’acte realitzat el passat
diumenge a Sant Jaume d’Enveja de suport a aquestes activitats tradicionals
de caràcter tauri, motivat per l’anunci de la iniciativa legislativa popular que
pretén la seva supressió, demana el compromís ferm de tots els grups
polítics per la seva defensa i ofereix la col·laboració del seu partit a tal
efecte.
13. APROVACIÓ D’ENCÀRREC DE GESTIÓ A FUSSMONT DEL SERVEI DE

TRANSPORT ADAPTAT.
Atès que l’ajuntament té la necessitat de contractar el servei de transport
adaptat, per no tenir la infraestructura ni els recursos humans propis, el Ple
de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del
grup d’EA – AM i l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU, dels 2
membres del grup del PSC – CP, del membre del grup de PxC i de la
regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda:
PRIMER. Encarregar la gestió del transport adaptat del centre de dia de la
residència de la gent gran i del centre de dia de malalties
neurodegeneratives, a FUSSMONT en els següents termes:
 FUSSMONT assumeix l’obligatorietat en al seva execució i per això haurà
de posar a disposició del servei els seus recursos propis, tant vehicles
com personal, per al transport adaptat i la seva gestió. Per això caldrà
que FUSSMONT asseguri realitzar el transport adaptat als centres
esmentats tots els dies de l’any, diferenciant per horari els laborables
dels festius i caps de setmana.
 El servei es garantirà per al nombre de persones que el necessiten en el
moment de signar aquest encàrrec de gestió i la tarifa que es pagarà,
agafant com a unitat el preu mensual per usuari, serà de 157,67 € fins a
47 persones usuàries i, un cop se superin les 47 persones transportades
de 146,40 €.
 L’ajuntament d’Amposta ostentarà sobre FUSSMONT el mateix control
que exerceix sobre els seus propis serveis, atès que el transport adaptat,
tot i ser gestionat per FUSSMONT, es considera un servei propi. Així
mateix es valorarà de FUSSMONT la seva expertesa en el territori en al
gestió de serveis vinculats a la dependència perquè té les eines per a
possibilitat a les persones ser tractades des de la globalitat de els seves
necessitats per un nombre reduït de professionals. Cal afegir amés, que
el fet de disposar de mitjans propis, garanteix un plus en el servei de
transport adaptat que possibilitarà que els usuaris dels dos centres de
dia pugui participar d’activitats de la comunitat més enllà de les pròpies,
ja que amb el mateix cost se’ls podrà traslladar en un moment donat a
activitats del municipi en el marc de les festes majors, la festa del
mercat, aquest fet augmenta el nivell de qualitat del servei així com la
seva eficiència.
 Les directrius que regiran al prestació del servei s’especifiquen al
contracte programa que l’Ajuntament signa amb el Departament de
Treball, Afers Socials i Ciutadania. Concretament marca com a objectiu
general el facilitar l’accés als serveis socials diürns d’atenció

especialitzada de la Cratera de serveis socials a les persones grans amb
dependència que presenten dificultats de mobilitat o necessitat
d’acompanyament, així com persones grans amb diagnòstic de
demència. Cal ajustar-se progressivament als criteris fixats pel model de
transport adaptat així com recollir anualment les dades sobre el
desenvolupament del servei prestat i avaluar-ne l’execució.
SEGON. Donar trasllat del present acord a FUSSMONT, Àrea de serveis
socials i Intervenció.
14. APROVACIÓ DE FESTES LOCALS D’AMPOSTA PER A L’ANY 2018.
Vista l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s’estableix el
calendari oficial de festes laborals per a l’any 2018, publicada al DOGC
número 7381, de 31 de maig de 2017.
Atès que, en compliment de l’article 2 de l’Ordre precedent, correspon als
ajuntaments fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, per a
l’any 2018.
D’acord amb la proposta de la Comissió informativa municipal de comerç i
mercat municipal, reunida en sessió del dia 21 de juny de 2017, per la qual
s’informa favorablement la fixació dels dos dies de festes locals per al
municipi d’Amposta per l’any 2018.
El Ple municipal, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar com a festes locals d’Amposta per a l’any 2018, els dies 21
de maig i 7 de desembre.
SEGON. Traslladar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials
i Família de la Generalitat de Catalunya i a la Regidoria de comerç.
15. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DELS PROJECTES PER AL
FOMENT DE L’AUTOOCUPACIÓ.
Atès que és voluntat de l’equip de govern incentivar la inserció laboral per
compte propi i establir una línia d’ajuts públics per al foment de
l’autoocupació de les persones desocupades del municipi d’Amposta.
Vistos els favorables informes de la tècnica d’indústria i empresa i
d’intervenció, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar les bases reguladores per a la concessió d’ajuts econòmics
a projectes municipals d’autoocupació.
SEGON. Publicat a la Base de datos nacional de subvenciones (BNDS) i al
Butlletí oficial d ela província de Tarragona les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per al foment de l’autoocupació de les persones
desocupades del municipi d’Amposta.

TERCER. Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el
termini d’exposició al públic no es presentin reclamacions.
Intervencions dels membres:
El regidor Sr. Francesc J. Miró explica que aquesta era una proposta del seu
grup en el programa electoral i que li va traslladar a l’alcalde quan es van
seure a negociar el pressupost de 2017. El grup del PSC sempre farà
propostes en positiu i agraeix que l’equip de govern que les hagi tingut en
compte. Saben que hi han emprenedors que s’acolliran, com també els
universitaris que han acabat els seus estudis.
16. PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ ANUAL DE L’INVENTARI MUNICIPAL A
31/12/2016.
D’acord amb l’article 222 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els
ens locals han de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de
comprendre els béns de domini públic i els patrimonials, els drets i valors
mobiliaris.
L’inventari ha d’estar objecte d’actualització continuada sens perjudici de la
seva rectificació i comprovació, que s’ha de fer cada any, en el primer cas i
cada cop que es renovi la corporació en el segon.
Correspon al Ple de la Corporació l’aprovació, rectificació i comprovació de
l’inventari, d’acord amb els articles 103 a 105 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals. Per
la seva rectificació no es requereix quòrum qualificat, atès l’article 47 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Vist l’expedient constituït per la rectificació de l’inventari, el Ple de la
Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del grup
d’EA – AM, dels 6 membres del grup de CiU i del membre del grup de PxC i
l’abstenció dels 2 membres del grup del PSC – CP i de la regidora no
adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la rectificació de l’inventari de béns de l’Ajuntament
d’Amposta, el qual compren els béns de domini públic i els patrimonials, els
drets i valors mobiliaris a 31 de desembre de 2016, amb l’import que hi
consta a l’expedient.
SEGON. Remetre certificació del present acord i una còpia del mateix a les
Administracions de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb
l’article 86 del RD 781/1986, de 18 d’abril.

17. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT XIII.
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per les
obligacions d’exercicis anteriors que consten a la relació número 384, de 26
de juny de 2017, que ascendeix a la quantia de 1.724,86 euros, i que
comença amb ISS Facility Services, per import de 1.301,36 euros, i finalitza
amb J.S.S., per import de 423,50 euros, que es tramita d’acord amb allò
establert als articles 26 i 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, i la base
20 d’execució del pressupost.
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta
comprovats per la Intervenció els requisits formals dels documents
(especialment el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es
regulen les obligacions de facturació) i les operacions aritmètiques
incorporades al mateix i constant la conformitat a la prestació del servei,
subministrament o obra per part del personal municipal responsable de
l’Àrea gestora.
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar
conseqüències lesives per a les parts, i vist el informe de Intervenció de 14
de juny de 2017.
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 de la regidora
no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz,, acorda aprovar les obligacions d’exercicis
anteriors, per import total de 1.724,86 euros.
18. ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS.
Vista la sol·licitud presentada per G.C.T. on manifesta que havent pagat la
taxa de llicència d’obres i l’ICIO pels treballs de condicionament de local
previs a l’obertura d’activitat de disseny gràfic i de tractament de la imatge
fotogràfica, vol acollir-se a la bonificació que contempla l’ordenança
reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i taxa per
llicència d’obres.
Segons les bases de les dades tributàries existents a l’Oficina de gestió
tributària, l’entitat sol·licitant ha pagat la liquidació per la taxa de la llicència
d’obres i l’ICIO pel condicionament del local per a l’obertura d’activitat de
disseny gràfic i de tractament de la imatge fotogràfica al carrer Sebastià
Juan Arbó, 69, d’Amposta, havent-se-li practicat la liquidació número
878382, per un import de 29,85 € havent-la pagat el dia 22 d’abril de 2016.
Les ordenances reguladores d’aquests tributs estableixen als articles 7è i 4t,
respectivament, amb la rúbrica bonificacions, i amb l’objecte de fomentar la

implantació de comerç i industria, la possibilitat de concedir bonificacions
fiscals aplicables a la taxa de llicència d’obres i a l’ICIO a aquelles activitats
empresarials, industrials, comercials o de serveis que se sol·liciten a
comptar de l’entrada en vigor d’aquest nou articulat aplicable a comptar del
22 de juny de 2016, i atenent a les següents característiques:
Plantilla mitjana
Bonificació fora polígons
Bonificació polígons
1 sol treballador
50,00 %
75,00 %
De 2 a 5 treballadors
68,00 %
81,75 %
De 6 a 10 treballadors

80,00 %

86,25 %

D’11 a 25 treballadors
87,00 %
88,88 %
Més de 25 treballadors
90,00 %
90,00 %
Les activitats empresarials que vagin destinades a cafeteries, pubs, bars,
encara que aquests continguin en el projecte activitats infantils, lúdiques o
altres els serà aplicable un percentatge lineal únic de subvenció d’un 10%
sobre el cost de les taxes i llicències a les que fa referència la present
ordenança que haguessin abonat efectivament en caràcter previ.
Comprovació dels requisits:
Petició de la particular interessada. A dita petició haurà d’adjuntar-se la
documentació acreditativa del compliment dels requisits previstos als
apartats anteriors, pel qual sol·licita la bonificació que, per a l’apartat
corresponent al foment d’implantació d’activitats empresarials consistirà en
la justificació de la creació dels llocs de treball.
Requisit de temporalitat. Es compleix amb el requisit de temporalitat de
petició establert per l’art. 7.4. de l’ordenança reguladora d’aquesta taxa, per
quant no ha passat el termini d’un any des del pagament o la meritació de
la mateixa (obertura efectiva de l’establiment).
Requisit de la contractació de personal. La interessada ha acreditat la
contractació de dos persones per la qual cosa té efectivitat la bonificació
aplicable a la creació de llocs de treball, situació que, atenent el que
disposen les ordenances aplicables, haurà de mantenir durant el termini
mínim de dos anys des de l’inici de l’activitat.
Requisit d’instal·lació. El requisit d’instal·lació ja ha tingut lloc en el moment
de la presentació de la sol·licitud per part del subjecte passiu segons
s’indica en l’informe de la Regidoria d’indústria i empresa.
Amb aquests antecedents i en base al següents fonaments de dret:
 Ordenança reguladora de l’ICIO: article 4 – Exempcions, bonificacions i
reduccions.
 Ordenança reguladora de la Taxa de llicència d’obres: article 7 – Exempcions

i bonificacions.
Per tot l’indicat el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta el següents
acords:
PRIMER. Acceptar concedir la bonificació pregada per la persona
interessada consistent en el 50 % de la quota liquidada pels indicats tributs.
SEGON. Aplicar la bonificació a la liquidació generada atenent al següent
detall:
Liquidació

Import

Quantitat pagada

Quantitat bonificada

878382

29,85

29,85

14,93

Quantitat a
tornar
14,93

TERCER. Procedir a practicar una bonificació sobre els tributs liquidats per
un import de 14,93 € que s’aplicarà per transferència al compte indicat per
la sol·licitant.
QUART. Advertir a la interessada que aquesta bonificació quedarà
supeditada al compliment de mantenir la plantilla mitjana declarada durant
un termini mínim de dos anys des de que es va produir l’alta de l’activitat,
en cas contrari l’Ajuntament reclamarà el reintegrament de la quantitat
indegudament pagada.
19. ANUL·LACIÓ D’OBLIGACIONS RECONEGUDES PER PRESCRIPCIÓ.
Vist l’informe de la Tresorera accidental, de data 16 de juny de 2017, en el
qual s’identifiquen les ordres de pagament que es troben pendents de
pagament, amb una antiguitat superior a quatre anys des de la data de
registre de la fase d’ordenació del pagament.
Any
2009

Núm. operació
200900037347

2012

201200038359

2012

201200033786

Factures anys 2009-2013
Tercer
Concepte
Federació catalana Pagament conveni amb la
de caça
representació territorial
TTEE de la Fed. Catalana
Caça
Construccions N.
Import factura treballs
Solé, SL
realitzats segons
certificació núm. 6 i
liquidació ESARDI - fase 2
Construccions N.
Import factura treballs
Solé, SL
realitzats segons
certificació núm. 5 i
liquidació ESARDI - fase 2
Total

Import

4.000,00 €

15.105,34 €
20.128,31 €
(1000.628,31 –
80.500,00)
39.233,65 €

Vist el favorable informe de la Intervenció municipal, de data 16 de juny de
2017.
Atenent que tal i com es determina a l’informe d’Intervenció, la competència

per l’aprovació del present expedient correspon al Ple de la Corporació,
aquest, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del grup d’EA –
AM i del membre del grup de PxC, i l’abstenció dels 6 membres del grup de
CiU, dels 2 membres del grup del PSC – CP i de la regidora no adscrita, Sra.
Rosa Pertegaz,, acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient col·lectiu per declarar per
prescripció de les ordres de pagament que es relacionen, d’acord amb allò
establert a l’article 25 de la Llei genera pressupostària.
SEGON. Exposar al públic la modificació aprovada durant el termini de 15
dies hàbils, tant als taulers d’anuncis com al Butlletí oficial de la província,
als efectes que els interessats puguin presentar les al·legacions que creguin
adients.
TERCER. Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el
termini d’exposició al públic no es formulin al·legacions.
QUART. Que per part de la Intervenció municipal es procedeixi a donar de
baixa en els comptes comptables les obligacions anul·lades.
Intervencions dels membres:
La regidora Sra. Rosa Pertegaz diu que li sobta que la representació de
l’empresa a qui es dona de baixa uns pagaments no hagi donat senyals de
vida tenint, com té deutes, amb persones de la ciutat.
20. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER FER LES GRANS OBRES AMB
RECURSOS PROPIS.
A continuació es dona lectura a la moció següent:
“Ara vindran grans inversions, grans obres per exemple: el pavelló d’esports
1,9 M. euros, sindicat 1 M euros, un edifici al barri de la vila 300.000 euros ...
L’ajuntament sempre ha tret a concurs aquestes obres.
Quins inconvenients té això:
 Que el concurs el guany una empresa de fora (quasi sempre passa).
 Que els treballadors, la seva majoria no siguin d’Amposta.
 Que el material que es compra no és a negocis d’Amposta.
 Que els diners marxen fora i no es queden i circulen per Amposta.
Avantatges:
 Que pagues i t’oblides, encara que costi més diners.
Per tot això volem fer les obres natros.
Que diu la llei?
En obres inferiors a 5 M euros, quant el 50% de l’obra es fa en recursos
propis, quan hi ha un estalvi, l’ajuntament pot fer les obres.
Aquestes inversions, aquestes obres volem que les faci gent d’Amposta, en

especial atirats. Amb tot el respecte no ens cal portar treballadors de fora,
tenim més que suficient amb al nostra gent.
El material s’ha de comprar a negocis d’Amposta, que paguen els impostos
a Amposta.
I si això comporta estar a sobre, vetllar i tenir cura de les inversions, això va
en el sou.
Qui vulgui coses fàcils, còmodes i pocs mal de caps que es quedi al sofà de
casa seva.
Per això demanem:
1. Que l’ajuntament faci aquestes grans obres, I que els diners d’Amposta es
quedin a Amposta.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el regidor Sr.
German Ciscar.
La regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz diu que s’abstindrà en la moció i
el regidor Sr. Francesc Miró manifesta el suport del grup del PSC – CP.
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que el grup de CiU estava entre l’abstenció i
el recolzament a la moció, havent-se decantat per aquesta darrera opció en
haver tingut en compte que ja s’han realitzat obres amb recursos propis, si
bé amb alguns inconvenients; però, creuen que en algunes de les previstes
es pot fer.
El Sr. Alcalde diu que comparteixen el fons de la moció sobre maximitzar
que els diners que l’Ajuntament inverteix reverteixin als contribuents. La
norma permet aquesta actuació; però, també és cert que la llei posa moltes
limitacions en la contractació del personal que es deuria destinar a
aquestes actuacions. No veuen l’aplicació de la moció en les grans obres, en
canvi sí en les petites, per aquest motiu no donaran suport a la moció; però,
adquirint el compromís de fer efectiva la petició en obres petites.
El Sr. Ciscar diu que millor és poc que res, espera que es constati en
aquestes petites obres que no és tant difícil i que s’intenti en properes
obres més grans.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el
vot en contra dels 11 membres del grup d’EA – AM, el vot favorable 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 de la regidora no adscrita, Sra. Rosa
Petegaz, acorda rebutjar la moció que ha estat transcrita.

21. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP, PER REBAIXAR L’IBI URBÀ (LA
CONTRIBUCIÓ) COM A MÍNIM EN UN 25% PER AL PROPER EXERCICI 2018.
Seguidament es dona compte de la moció que literalment transcrita diu:
“Atès que la recuperació econòmica encara no arribat a les famílies
ampostines, per tant es fa necessari ajudar a l’economia familiar rebaixant
la pressió fiscal que depèn de l’ajuntament.
Atès que Amposta en els últims anys l’IBI urbana ha augmentat més d’un
100% i es fa insostenible el pagament d’aquest impost excessivament elevat
i que tant pel que fa referència al valor del sol, com al coeficient regulat per
l’ajuntament es molt elevat.
Ates que l’IBI és un impost de titularitat municipal i l’ajuntament el pot
regular des del tipus impositiu que va del 0,4 a l’1,1 i Amposta està a la part
més alta amb un 0,94.
PROPOSTA D’ACORD:
- Reduir per al proper exercici 2018, l’IBI Urbà com a mínim en un 25% a tots
els immobles.”
Intervencions dels membres:
La moció ha estat defensada en els seus termes pel regidor Sr. Francesc J.
Miró.
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Petegaz manifesta el seu suport a la
moció en estar d’acord en rebaixar la pressió fiscal als ciutadans i que
aquesta no es faci via subvencions pel tractament que d’aquestes fa
hisenda.
El regidor Sr. German Ciscar diu que, degut al tractament que reben les
subvencions en la declaració de renda, la proposta del PSC li sembla
correcta; però, la seva proposta no és la del PSC, és d’una rebaixa del 50%
en IBI i taxa per recollida d’escombraries, per tant s’abstindrà en la votació i
ja presentarà i defensarà en el seu moment la seva proposta.
La regidora Sra. Isabel Ferré expressa que el grup de CiU no sap si la
rebaixa ha de ser del 25%, proposen que aquesta sigui igual a l’augment de
la recaptació que es preveu per la revisió cadastral. L’increment derivat de
l’anterior revisió cadastral es va fraccionar en 10 anys. Com sigui que no
saben si la rebaixa equivalent a l’increment de la recaptació serà el 25% o
un altre s’abstindran en la votació.
El Sr. Alcalde diu que tots estan d’acord en que l’IBI és alt, tots els grups
portaven en el seu programa la proposta de rebaixar la pressió fiscal, la
prova és que el seu grup només entrar en el govern van fer una rebaixa de
l’IBI del 5,6%. L’equip de govern ja ha dit que rebaixaran l’IBI, el PSC va
començar demanant una rebaixa del 10, després del 20 i ara del 25%.

Potser sí sigui millor l’opció de rebaixar que subvencionar, donada la
obligació que hi ha (a partir de l’any 2015) d’informar a hisenda de totes les
subvencions que es donen, no només les referides a l’IBI sinó qualsevol
quin sigui el motiu (rendes baixes, foment del comerç, etc) i la conseqüència
que d’elles se’n deriva en el moment de fer la declaració de renda; altra
cosa és la informació que s’ha donat des de l’Ajuntament al respecte, encara
que 30 renúncies sobre 2000 beneficiaris demostra que la fórmula no ha
estat dolenta. Respecte la moció ja van informar que rebaixarien l’IBI a
partir de la informació que sobre l’increment de la recaptació suposaria la
revisió cadastral, malgrat que la previsió d’increment de recaptació no
arriba a aquest percentatge el proper any es rebaixarà el tipus de l’IBI rústic
i urbà en un 10%, la qual cosa suposarà per a l’urbà una rebaixa que mai
s’ha donat; però, no poden fer en un any una rebaixa del 25%, han d’estar a
veure com evoluciona la recaptació, ja que són els primers interessats en
que la pressió fiscal sigui la menor possible per a ciutadà. Segons la
informació que ha facilitat BASE la revisió cadastral farà que el superàvit per
al proper any sigui de 2 milions d’euros, s’ha de tenir en compte que aquest
superàvit no està disponible per a despesa ordinària sinó que només pot
destinar-se a allò que l’Estat autoritzi; també segons la informació de
l’organisme de recaptació l’augment de recaptació anual consolidat per al
pressupost de 2018 serà de 432.000 euros en l’IBI urbà, com la rebaixa del
10% proposada suposa una disminució de 800.000 euros es deuran
minorar despeses en 400.000 euros per assumir aquesta rebaixa de l’IBI
urbà. Tot i allò la seva idea es seguir rebaixant la pressió fiscal en la mesura
que sigui possible (també en la taxa per recollida d’escombraries) com han
vingut fent en que dues rebaixes seguides no s’havia vist des de feia molt
temps, per tant conclou que una rebaixa del 25% d’un cop no es farà, es
seguirà en la mateixa línia actual, essent possible que al final del mandat
s’arribi a aquest percentatge.
El regidor Sr. Francesc Miró diu que el seu grup ha fet les estimacions i
creuen que es pot arribar sense problemes a una rebaixa del 25%, amb la
recaptació actual es podia arribar fins el 20% en 4 anys, per tant amb el
resultat de la regularització cadastral es pot arribar al percentatge que han
demanat. Pot entendre que el volum d’ingressos siguin necessaris per fer
inversió; però, els valors cadastrals s’han doblat en els darrers 10 anys el
que fa que amb els salaris actuals pagar l’IBI suposi la necessitat de
demanar el seu ajornament, el Sr. Alcalde afirma que arribaran, responent
el Sr. Miró que la ciutadania necessita els diners ara. El Sr. Alcalde respon
que el pitjor moment per la ciutadania ja ha passat, potser aquesta

proposta es deuria haver plantejat abans, el cert és que l’equip de govern
ha decidit rebaixar la pressió fiscal; però, no poden dir en quin percentatge,
van afirmar que quan sabrien els números ho farien i així ho han fet sense
malmetre les finances municipals, ja que també han de respectar la Llei
d’estabilitat pressupostària que obliga a rebaixar la despesa en cas de
renúncia voluntària a ingressos. El seu és un govern progressista, es pot
consultar per comprovar-ho l’històric dels tipus; el proper any hi haurà una
nova rebaixa, compaginada amb inversions absolutament necessàries i
coherent en la seva quantia i forma, així primer es va rebaixar un 5,6%, el
proper any un 10% i paral·lelament s’han incrementat les subvencions per
la primera vivenda (en alguns casos la rebaixa serà del 50%).
El regidor Sr. Miró diu que la mateixa coherència la té el seu grup, ja van dir
que la rebaixa del 5,6% no va arribar a tothom, podrien entrar en la
discussió sobre models diferents, el cert és que les famílies no poden
arribar a fi de mes i és una llàstima que l’increment de recaptació per la
regularització de l’IBI no arribi a tots.
El Sr. Alcalde diu que el proper dia 29 ha convocat una assemblea ciutadana
on explicarà que el motius de la regularització cadastral són perquè els que
havien de pagar i no ho feien s’havien d’incorporar al padró, ha suposat que
sobre un total de 12.000 unitats n’apareguin 1500 de noves que fins ara no
tributaven; però, no es pot vincular aquest increment puntual de recaptació
per habitatges que no tributaven amb la rebaixa anual de l’IBI, sense que
allò tregui la voluntat expressada de seguir rebaixant l’IBI en uns
percentatges que no s’havien vist des de l’any 2000. També entén que es
demani una rebaixa del 25% des d’un lloc mentre que quan s’està assegut
en un altre no es faci el mateix que es demana. Aquesta es una demanada
populista i no progressista. Respon el Sr. Miró que quan estava assegut a
un altre lloc, com ha dit el Sr. Alcalde, va rebre la mateixa carta del Cadastre
que l’Alcalde d’Amposta i va demanar que s’ajornés la revisió cadastral per
poder adoptar durant aquest període d’ajornament les mesures
necessàries per a no perjudicar els contribuents, el que no sap és que va fer
l’Alcalde d’Amposta en rebre aquesta carta. El Sr. Alcalde replica dient que sí
va rebre una carta dient que s’anava a realitzar la regularització cadastral
per incorporar al padró a aquells que havent de pagar no ho feien i va
pensar que era bo que es fes el més aviat possible, això sí, tenint prevista
l’aplicació de rebaixes del tipus de l’IBI i de bonificacions i ajuts, acaba dient
que el Sr. Miró tampoc va córrer massa en aplicar rebaixes de l’IBI i ara
demana una rebaixa d’un sol cop del 25%. Aquest respon dient que en els
dos darrers anys va rebaixar el tipus en un 9 i un 8 per 100 precisament per

minimitzar l’impacte de la revisió cadastral, en total un 17%, havent
demanat per activa i per passiva que s’adoptessin unes mesures semblants
a Amposta, cosa que no s’ha fet. El Sr. Alcalde diu que sí se n’han aplicat de
mesures, la primera una rebaixa del tipus de l’IBI urbà del 5,6% aplicat a
10.000 habitatges, i la segona la proposta de rebaixa global del 10% del
tipus per al proper any; però, mai farà propostes que no pugui complir. El
Sr. Miró diu que cadascú és responsable dels seus actes. Acaba el Sr.
Alcalde dient que faran les coses no fruit de la improvisació sinó a partir del
coneixement de l’increment de recaptació consolidat, aplicant una política
d’un govern sensible a les necessitats dels ciutadans, amb rebaixes,
increment dels ajuts a qui més ho necessita i altres mesures amb aquest
caràcter progressista, per tot això el grup d’EA – AM no donarà suport a la
moció.
Amb les intervencions que han estat ressenyades, el Ple de la Corporació,
per majoria, amb el vot en contra dels 11 membres del grup d’EA – AM,
l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU i del membre del grup de PxCm
i el vot a favor dels 2 membres del grup del PSC – CP i de la regidora no
adscrita, Sra. Rosa Petegaz, acorda no aprovar la moció que ha estat
transcrita.
22. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC, PER FER UNA CAMPANYA A
ESCALA NACIONAL PER PROMOURE ELS INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ
D’ATURATS AMPOSTINS.
Seguidament es dona compte de la moció que diu:
“El principal problema d’Amposta és l’atur. Cal trobar feina pels milers
d’aturats d’Amposta.
Volem una Amposta amb futur, per natros i en especial pels nostres fills. I
per això cal crear ocupació i atraure empreses al territori.
Tenim els incentius més atractius de tota Espanya:
 250 euros per treballador durant 18 mesos.
 300 euros per treballador durant 18 mesos si és major de 45 anys.
 350 euros per treballador durant 18 mesos si té una minusvalidesa.
Però de què serveixen aquests incentius si gairebé no es coneixen.
Cal fer la màxima publicitat possible, utilitzant totes les tecnologies al
nostre abast.
Cal anar de visita a tots els directors de recursos humans de les empreses
del territori, de Catalunya i de la resta d’Espanya. I també de les
multinacionals amb seus aquí. Cal que coneguin aquests incentius amb la
idea que si volen posar alguna fàbrica sigui al nostre territori.

No pot ser que invertim més diners a fer publicitat de les festes, que en
crear ocupació.
Per això demanem.
Fer una campanya a escala nacional per promoure els incentius per
contractar aturats ampostins.”
Intervencions dels membres:
La moció ha estat defensada en els termes en que ha estat presentada pel
regidor Sr. German Ciscar.
La regidora no adscrita, Sr. Rosa Pertegaz, el regidor Sr. Francesc Miró, en
nom del grup del PSC – CP, i la regidora Sra. Isabel Ferré, en nom del grup
de CiU, manifesten que s’abstindran en la votació.
El Sr. Alcalde exposa que el grup d’EA – AM donarà suport a la moció,
reconeix que ha fet falta haver trobat el canal (com en altres ajuts, per
exemple els ajuts a activitats noves implantades) per fer arribar aquesta
informació als possibles beneficiaris i més si es té en compte que la tasca
d’inserció de treballadors es realitza a nivell no només del municipi sinó del
territori, per tant es deurà fer una revisió dels canals d’informació.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el
vot favorable dels 11 membres del grup d’EA – AM i del membre del grup de
PxC, i l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 membres del grup
del PSC – CP i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz,, acorda prestar
la seva aprovació a la moció de la que se n’ha donat compte.
23. PRECS I PREGUNTES.
La regidora Sra. Rosa Pertegaz formula 2 precs:
1. En l’àudio gravat de la darrera sessió plenària no se sent res de la seva
intervenció en precs i preguntes, preguntant el motiu d’aquesta mancança.
2. Va demanar que en els plans d’ocupació promoguts per l’Ajuntament la
durada dels contractes foren superiors a 3 mesos, es va contestar que es
miraria de fer-ho; però, sembla que no es farà.
El Sr. Alcalde respon que en relació amb la gravació veurà que va passar, és
possible que ell amb el seu micròfon generi alguna interferència; però, no
té cap dispositiu que li permeti decidir si es grava o no alguna intervenció.
Respecte els plans d’ocupació si que va dir que serien de la major durada
possible, de fet ara se n’implanta un per 34 persones; però, de 3 mesos, els
de 6 mesos els fa la Generalitat i a l’Ajuntament la necessitat de realitzar
processos de selecció per durades de contractació superiors a 3 mesos
alenteix la finalitat dels plans d’atendre situacions d’urgència.
El regidor Sr. German Ciscar formula els precs i preguntes següents:

1. La informació que s’ha donat en les cartes enviades des de l’Ajuntament
sobre els ajuts no s’entén i ha generat dubtes entre els receptors, creu que
es podria haver fet una millor informació, evitant situacions de renúncies
als ajuts sense necessitat. Con sigui que es poden recuperar més de
400.000 euros pels contribuents d’Amposta, està disposat a oferir el seu
ajut a qui ho desitgi, considera que no s’ha fet la tasca ben feta. El Sr.
Alcalde respon que és possible que la redacció no hagi estat la més
encertada, donat el seu caràcter molt tècnic la qual cosa ha significat que
els receptors no ho hagin entès, per aquest motiu es va donar la instrucció
a un treballador de l’Oficina de gestió tributària de donar les explicacions
demanades pels contribuents. Pot haver un error en la informació; però, no
es pot dir que els 1800 ajuts que s’ha donat siguin dolents, ja que només 30
no han pogut acollir-se.
2. L’informe sobre l’auditoria del CAP que va demanar no se li ha traslladat.
3. Ha de tornar a parlar de SOREA, ara es per la sangria de diners que cobra
amb motiu de les fuites. Ha estat el pitjor negoci de la història fet per
l’Ajuntament i repeteix que han de fer fora a l’empresa d’Amposta. El Sr.
Alcalde respon que entén el prec i explica que s’està treballant en l’auditoria
del servei, coincidint amb que el servei prestat ha de ser el millor possible.
4. Felicita el Sr. Alcalde per la proposta de cedir un espai públic a la Guàrdia
civil, semblant bé la bona entesa existent. El Sr. Alcalde contesta que les
relacions amb les institucions de l’Estat espanyol són cordials i espera que
en ser un Estat independent les relacions siguin igual de cordials,
El regidor Sr. Francesc J. Miró formula el prec següent: “Senyor alcalde, quan
un veu que vostè ha de recórrer a les desqualificacions personals per
intentar fer-nos mal a l'oposició i a les nostres propostes en positiu
pensades per fer avançar Amposta, un pren consciència de què a la nostra
ciutat, vertaderament, necessita un canvi. I urgent. Permeti'm que li
respongui a les desqualificacions personals amb respecte. Un respecte
institucional i a les persones que vostè deuria de tenir. Podria entrar en el
parany del "i tu més" perquè arguments i motius n'hi ha però no ho faré
perquè sempre he entès la política, sobretot, com una exhibició de valors
ètics. Per tant, no posaré les mans al fangar de les desqualificacions. Li
prego que circumscrigui el debat polític a arguments polítics. És el que jo he
fet i faré sempre. Vostè va dir a ràdio Amposta el dia 9 d’aquest mes, a
propòsit de l’IBI, i cito textualment “la sensació que esta generant en aquest
cas sobre tot el grup del PSC és una sensació de temor i és una llàstima que
no tinguin l’alçada política per rascar 4 vots i continuar vivint de la política
perquè aquí també ho vull dir el senyor Miró porta 32 anys vivint de la

política i suposo que lo que vol es continuar fent-ho. Miri mentider, i em
refereixo a vostè, és aquella persona que conscientment diu el contrari de
lo que ell mateix sap que és veritat. I ho diu per allò del menteix que alguna
cosa quedarà. Doncs bé jo no voldria que l’alcalde de la meva ciutat fos un
mentider i, per això li dono l’oportunitat de demanar-me disculpes i,
sincerament em sorprendria si ho fes, però ja em conformo si no ho diu
més. Perquè tothom ho sàpiga des dels 16 anys que estic en política.
M’apassiona la política és una vocació que sempre he tingut, que vol que li
digui!. O és dolent tenir uns ideals! Vaig ser regidor de la meva ciutat
Amposta als 22 anys i des de llavors que tinc aquestes ganes de servir als
demés i ajudar a que tothom tingui les mateixes oportunitats. Així és com jo
entenc la política, i vostè això ho hauria de saber abans de parlar en sentit
pejoratiu. No visc de la política perquè no m’he aprofitat mai de la política.
Fins fa 10 anys sempre vaig tenir un negoci a l’avinguda Catalunya a
Amposta, davant del CAP 1 , un negoci que és el que em permetia viure, si li
vol dir així. I miri casualitats del destí començo a rebre un sou que em
permet dedicar-me en exclusiva a fer política el mateix any i el mateix mes
en que a vostè, concretament l’any 2007 el nomenen, a dit, Director dels
serveis territorials del departament d’acció social i ciutadania a les terres de
l’ebre i a mi democràticament Diputat Provincial. Jo el que si li puc
assegurar és que sempre he estat disponible al servei dels ciutadans les 24
hores del dia, els 7 dies de la setmana i els 365 dies de l’any. Tothom m’ho
reconeix perquè no he fallat mai a ningú ni he deixat d’acudir a cap lloc ni a
cap reunió per estar a casa en la família. I li prego que no faci planejar més
l’ombra de què no sóc Ampostí. No li penso tolerar a vostè ni a ningú que li
vulgui riure les gràcies. Vaig ser Alcalde de Godall i si amb molt d’orgull vaig
transformar-lo amb l’ajut de la gent perquè vaig començar amb minoria i
vaig deixar de ser-ho per voluntat pròpia amb majoria absoluta i ho vaig fer
perquè vaig tornar a viure constantment a la meva ciutat Amposta perquè
sempre he defensat que per ser alcalde hi has de viure-hi a totes hores. O
és què vostè no pensa el mateix? Vull que tingui molt present que tot i la
seva desconsideració a la nostra feina, nosaltres continuarem fent
propostes i mocions en positiu i no defallirem mai en aquesta premissa
perquè aquest és el meu tarannà.”
El Sr. Alcalde respon que en qualsevol cas han d’analitzar-se les seves
declaracions, el seu tarannà ha estat sempre el de recollir les propostes
positives i tirar-les endavant i així seguirà fent-ho; ara bé, el PSC en la
rebaixa de l’IBI li demana que jugui amb les mans lligades a l’esquena i això
no ho pot fer. Considera que també es perd el respecte en dir en un joc

polític el que s’ha de respectar i només surt a defensar-se quan s’empra la
demagògia, quan considera que les propostes que es realitzen pels altres
grups, ells mateixos saben que no es poden complir; pel que respecta a
l’elecció democràtica per ocupar un càrrec, tant ho va ser la seva designació
com Delegat territorial com la del Sr. Miró com Diputat provincial, ja que els
dos nomenaments es realitzen conseqüència d’unes eleccions
democràtiques en que el partit arran dels resultats obtinguts pot fer
aquestes designacions de no elecció directa. També diu que el Sr. Miró
coneix el joc polític, per tant també ha d’entendre que si aquest joc es fa
amb armes que no corresponen, s’ha de respondre i aquesta resposta
també pot emprar les mateixes armes, fins ara no ho havia fet; però, si
s’expliquen coses que no són veritat, jugant el mateix joc polític es pot saltar
i fer unes declaracions que fins ara no s’havien fet perquè no ho havia
cregut necessari, si bé ara si que ha hagut de fer per respondre unes
declaracions del mateix Sr. Miró.
El regidor Sr. Miró replica dient que el Sr. Alcalde no ha escoltat la seva
argumentació, no l’ha atacat personalment, la seva queixa no ha estat per
l’atac polític del Sr. Alcalde, sinó per l’atac personal que li ha fet. El Sr.
Alcalde fa política amb la superioritat de condicions que li donen els
resultats electorals; però, no tolera que li digui que és un vividor de la
política, ja que el moment en que es pot dedicar íntegrament a l’activitat
política coincideix en el temps amb el del Sr. Alcalde, per tant demana que
no es torni a repetir; formula al Sr. Alcalde, que ja que ha convocat una
assemblea ciutadana, el repta per discutir sobre l’IBI, en la mateixa
assemblea o en qualsevol altre format. Acaba dient al Sr. Alcalde que no ha
de fer planejar cap ombra de que no sigui ampostí.. Respon el Sr. Alcalde
dient que també considera atacs personals els que se li han fet a ell, tot i
allò, durant 2 anys en el càrrec no hi ha tingut cap sortida de tó i si el Sr.
Miró fa peticions, ell també demana que es mirin els arguments o
sentències que s’empren atacant la seva persona, ja que de no existir
aquestes no saltarà com ha fet en haver-se realitzat interpel·lacions no
correctes en mitjans de comunicació.
La regidor Sra. Isabel Ferré diu que tot i haver-se demanat encara no se li
ha traslladat el compte de despeses de la Festa del Mercat a la Plaça,
responent la regidora Sra. Ines Martí que la tècnica de cultura està de baixa
mèdica i que ho té en compte per traslladar-ho tant aviat el tingui.
El regidor Sr. Albert Roig manifesta que han rebut queixes per l’existència
d’establiments de venda de llavors de cànnabis prop de col·legis. El Sr.
Alcalde diu que sobre les llicències que han estat atorgades poca cosa es

pot fer, encara que s’ha de veure, i que es deurà treballar amb una
ordenança municipal per regular aquest tipus d’establiments (com ja es va
fer per exemple amb els locutoris).
El regidor Sr. Francesc Paz exposa que sobre les algues que proliferen al riu,
sabent que no és competència de l’Ajuntament, es deuria actuar, com
també es fa amb altres assumpte que tampoc són competència directe de
l’Ajuntament (neteja platges, etc.), per tant demana que es faci una
proposta d’actuació municipal o es demani que es netegi més a l’organisme
competent. El Sr. Alcalde explica que va demanar al president de l’IDCE
crear un consorci per aquest assumpte, amb l’adquisició d’una nova
màquina de neteja d’algues, de tal forma que l’Ajuntament d’Amposta, en
tant que ens consorciat, podria fer ús directe de la màquina. Comparteix
l’existència del problema i la necessitat de cercar-hi solucions, que podria
passar per poder emprar directament la màquina.
El regidor Sr. Josep Tomàs Reverté exposa que el portaveu del grup de PxC
ha exposat que en el tema de l’IBI els ciutadans no sabien a qui adreçar-se
per obtenir informació, sap que l’equip de govern ha convocat una
assemblea informativa per al proper dia 29, per tant formula el prec de que
s’escometi el compliment de la moció del passat dia 25 de gener de 2016,
de designació del Defensor del Ciutadà; Amposta, l’any 1987, va ser la
primera ciutat en crear la figura del Defensor del Ciutadà i ho va fer amb un
simple decàleg, sent exemple per moltes altres ciutats. Molta gent ha
utilitzat els serveis d’aquesta figura, que ha estat lloada per diferents
portaveus de grups politics; per tant demana que es designi la persona que
ha d’ocupar aquest càrrec. El Sr. Alcalde respon que el Sr. Revertè té raó en
la seva proposta, la portaveu del grup de CiU li va traslladar una relació de
noms per ocupar el càrrec, en compartir la necessitat de la seva designació,
adquireix el compromís de formular la proposta per a que es pugui fer la
designació per al mes de setembre.
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que en la reunió que es va mantenir amb
els veïns de l’immoble del carrer Itàlia, 32, es va dir que es presentaria una
sol·licitud de modificació del planejament, pregunta si aquesta petició s’ha
presentat, respon el regidor delegat d’obres i urbanisme, Sr. Tomàs
Bertomeu, que no en té coneixement de la seva presentació.
URGÈNCIES.
S’aprova per la unanimitat dels membres de la Junta de Govern Local, la
urgència de les qüestions no incloses en l’ordre del dia, que tot seguit es
passen a debatre, adoptant-se els següents acords:

APROVACIÓ DE CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, ELS CONSELLS
COMARCALS DEL BAIX EBRE, EL MONTSIÀ, LA RIBERA D’EBRE I LA TERRA
ALTA I ELS AJUNTAMENTS D’AMPOSTA I DE TORTOSA.
Pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
ens ha estat traslladat l’esborrany del Conveni entre el Departament de
Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, els
Consells Comarcals del Baix Ebre, el Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta, i els
ajuntaments Amposta i de Tortosa, el qual té per objecte fixar
transitòriament el marc orgànic i funcional entre les administracions
signants a fi i efecte d’articular les polítiques de mobilitat i transport públic
en l’àmbit territorial de les TTEE. Amb la fi d’assolir aquest projecte, les parts
es comprometen a elaborar i tramitar el Pla director de Mobilitat de les
Terres de l’Ebre.
En el DOGC número 7386, de 8 de juny de 2017, va sortir publicat l’acord
GOV/73/2017, de 6 de juny, pel qual s’autoritza la creació de la Taula de
Mobilitat de les Terres de l’Ebre, establint-se la composició de la Taula de
Mobilitat, entre els quals hi ha una persona en representació de
l’Ajuntament d’Amposta.
Atès que els articles 303 i següents del Reglament d'obres activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de
juny, permeten a les corporacions locals la formalització de convenis de
col·laboració per al desenvolupament de competències assignades als ens
locals, entre les quals està inclosa la de tràfic, estacionament de vehicles i
mobilitat i, transport col·lectiu urbà ( art. 25.2.g) Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de la Llei de Bases de Règim Local) en els termes establerts en la
legislació de l’Estat i de les CCAA.
Atesos els fonaments legals exposats i l’interès de l’Ajuntament d’Amposta
de participar activament en la formació de les polítiques de mobilitat i de
transport públic en l’àmbit territorial de les TTEE.
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta, amb el vot favorable dels 11
membres del grup d’EA – AM, dels 6 membres del grup de CiU i dels 2
membres del grup del PSC – CP, l’abstenció del membre del grup de PxC i el
vot en contra de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta els
següents acords:
PRIMER. Aprovar l’esborrany conveni entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, els Consells
Comarcals del Baix Ebre, el Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta, i els

ajuntaments Amposta i de Tortosa, el qual té per objecte fixar
transitòriament el marc orgànic i funcional entre les administracions
signants a fi i efecte d’articular les polítiques de mobilitat i transport públic
en l’àmbit territorial de les TTEE. Amb la fi d’assolir aquest projecte, les parts
es comprometen a elaborar i tramitar el Pla director de Mobilitat de les
Terres de l’Ebre.
SEGON. Designar al Sr. Miquel Subirats i Garriga, regidor de l’Ajuntament
d’Amposta, com a representant de l’Ajuntament d’Amposta en la Taula de
Mobilitat de les Terres de l’Ebre.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per a la
signatura de l’esborrany del conveni que ha estat aprovat.
QUART. Comunicar el present Acord al Departament de Territori i
Sostenibilitat – Serveis Territorials de les TTEE, i al Sr. Miquel Subirats.
Intervencions dels membres:
La regidora Sra. Rosa Pertegaz explica que ha votat en contra de la
proposta per considerar que aquest projecte finalment es convertirà en la
taula de mobilitat, no es tenen en compte les associacions, les plataformes i
la resta d’agents socials que s’estan mobilitzant en molt d’aspectes i
reivindicant necessitats i denunciant greuges al nostre territori. Quan
sorgeixen aquest tipus de mobilitzacions, vol dir, o que els polítics no estan
fent les coses be o no fan el que la ciutadania esperen que facin, és una
equivocació de l’alçada d’un campanar tornar a caure amb el parany de no
tenir en compte la participació de les entitats que representen el teixit
social del territori, o es que quant sortim darrera la pancarta per defensar
la gratuïtat de l’AP-7, per la manca d’infraestructures o per reivindicar viatjar
amb l’euromed cap al sud, es fa per a sortir a la foto o realment perquè ho
defensem. Creu que s’hauria de crear l’autoritat territorial de mobilitat com
tenen la resta de regions, en lloc de fer un invent que no serveix per a res i
que fa sospitar que l’objectiu sigui per a guanyar temps i no resoldre els
problemes del ciutadans. Acaba dient que no vol pensar que s’hagi creat un
nou organisme per retribuir a polítics (com el COPATE).
El regidor Sr. German Ciscar diu que el grup de PxC s’ha abstingut en la
votació per considerar que la proposta no servirà per a res, si vols que
alguna cosa no es mogui, crea una comissió.
El regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el grup del PSC – CP ha votat a favor
de la moció, tot i reconèixer que és certa la manifestació de la Sra. Pertegaz
sobre la necessària presència de les organitzacions ciutadanes, motiu pel
qual es podria presentar una moció institucional demanant la seva
incorporació.

El Sr. Alcalde explica que el grup d’EA – AM ha votat a favor de la moció, tot
i compartir que no estan representats els moviments ciutadans, encara que
existeix el compromís d’incorporar-los. L’objectiu del conveni és redactar el
pla de mobilitat, i preparar el programa per quan es creï el nou organisme
que ha de substituït les taules de mobilitat. Pel que fa a les retribucions la
participació no està remunerada.
La regidora Sra. Pertegaz diu que es deixen passar les oportunitats,
qualsevol proposta que hagi de sorgir ha d’estar avalada per les entitats
ciutadanes, per tant aquestes han de formar part de la taula de mobilitat, ja
que si no estan els interessats presents la feina pot haver-se realitzat en
contra de la ciutadania que veurà que les seves demandes no reben
resposta.
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 quinze minuts, i de tot el
que s’ha tractat es formula la present acta de la que, com a Secretari
accidental certifico.
L’ALCALDE,

EL SECRETARI ACTAL.,

