
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA DUTA 
A TERME EL DIA 31 DE JULIOL DE 2017. 
 
 SENYORS ASSISTENTS 

Sr. Alcalde-President: 
Sr. Adam Tomàs i Roiget. 

Regidors membres: 
Sr. Miquel Subirats i Garriga  

Sra. Inés Martí i Herrero 
Sr. Ramon Bel i Serrat 

Sr. Marc Fornós i Monllau  
Sr. Tomàs Bertomeu i Balart 
Sra. Susanna Sancho i Maigí 

Sra. Joanna Isabel Estévez i González 
Sr. Daniel Forcadell i Ferreres 

Sr. Pau Cid i Espelta 
Sra. Júlia Barberà i Manrique 

Sra. Manuela Cid i Espuny 
Sr. Francesc Paz i Belmonte 

Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal 
Sra. Isabel Ferré i Roca 

Sra. Maria del Mar Panisello i Rodera 
Sr. Albert Roig i Cervera 

Sr. Francesc Josep Miró i Melich 
Sra. Anna Maria Tomàs i Talarn 

Sra. Rosa Pertegaz i Lafont 
Sr. Germán Ciscar i Pastor 

Secretària: 
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri. 

 
A la ciutat d'Amposta, el dia trenta-un de juliol de dos mil disset. 
 
Essent les vint hores es constitueixen en aquesta Casa Consistorial els Srs. 
membres de l'Ajuntament Ple, que s’expressen a l'encapçalament, sota la 
Presidència del Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, assistit de la 
sotasignat, Secretària general de la Corporació, estant també present la 
Interventora, Maria del Mar Medall González, a l'objecte de dur a terme la 
sessió ordinària convocada per al dia de la data, amb el següent ordre del dia: 



1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 26 de juny de 2017. 
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia número 1200 a  1489 de 2017. 
3. Donar compte de les contractacions d’urgència. 
4. Donar compte al Ple del nomenament del Cap de premsa i protocol 

substitut per baixa maternal. 
5. Aprovació provisional de la modificació puntual número 47 del POUM: 

“Canvi de qualificació a sistema d’equipaments a l’àmbit de la planta 
baixa, dels sòls compresos entre els carrers Sant Roc, Sant Isidre i 
Travessia Sant Isidre”. 

6. Aprovació Inicial de la modificació puntual número 48 del POUM: 
“Establiment de la Disposició transitòria vuitena, per tal de regular les 
condicions d’edificació a les parcel·les de sòl urbà que no assoleixen els 
paràmetres de parcel·la i/o façana mínima”. 

7. Aprovació Inicial del Document únic de protecció civil municipal 
(DUPROCIM) d’Amposta. 

8. Resolució del recurs de reposició contra l’acord de Ple de 29 de maig de 
2017, pel qual es declarà lesiu per als interessos municipals l’acord de la 
JGL de 17 d’octubre de 2016. 

9. Acceptació del retorn de la possessió del local situat al carrer Barcelona, 
71 – 83 baixos. 

10. Aprovació inicial de la derogació de l’Ordenança municipal sobre 
activitats. 

11. Aprovació Inicial de l’Ordenança d’intervenció municipal d’activitats. 
12. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de fitosanitaris 

en àmbits no agraris. Tancament de terrenys i solars en sòl no urbà. 
13. Ratificació del document del Front Institucional del Delta de l’Ebre. 
14. Creació de la comissió municipal de delimitació d’Amposta i designació 

dels seus representants. 
15. Declaració de comptabilitat de treballadors municipals per a l’exercici 

d’una segona activitat en el sector privat. 
16. Resolució d’expedients sancionadors en matèria de gossos perillosos 
17. Aprovació del Programa de Festes Majors d’Amposta 2017. 
18. Aprovació de l’expedient número 14 de reconeixement extrajudicial de 

crèdit. 
19. Aprovació de l’expedient número 15 de reconeixement extrajudicial de 

crèdit. 
20. Aprovació de la modificació pressupostària número 17 per suplements 

de crèdit i crèdit extraordinari. 
21. Atorgament de beneficis fiscals. 



22. Moció del grup municipal de PXC per demanar la dimissió del regidor de 
personal. 

23. Moció del grup municipal del PSC-CP per la millora de la carretera del 
Poble Nou a Sant Carles de la Ràpita. 

24. Moció conjunta dels grups municipals d’EA-AM, CIU, PSC-CP, PXC i de la 
Regidora no adscrita, Rosita Pertegaz, per “Obtenir un acord de 
convivència i unitat entre els Ajuntaments i l’Agrupació de Penyes i 
Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre a favor de la Festa dels 
Bous“. 

25. 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 26 DE JUNY DE 2017. 
El regidor del grup municipal de PXC, el Sr. Germán Ciscar, demana que en 
l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 26 de juny de 
2017, en concret en la moció que va presentar el grup municipal del PSC-CP, 
s’incorpori la puntualització de que “ ell respectava la seva opinió, però que 
jo donava la meva “. 
 
Així doncs, per la unanimitat dels membres del Ple, s’aprova l’esborrany de 
l’acta de la sessió ordinària del dia 26 de juny de 2017, amb la incorporació 
de l’esmena realitzada pel regidor del grup municipal de PXC. 
 
 
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 1200 A  1489 DE 
2017. 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia números 1200 a  1489 de l’any 2017, 
restant el Ple assabentat. 
 
3. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA. 
Es dóna compte de les contractacions següents: 
 R.A.C.D. com a auxiliar administrativa del 29 de juny al 28 de setembre 

de 2017. 
 J.E.M. com a auxiliar administratiu del 3 de juliol al 30 de setembre de 

2017. 
 M.B. com a peó de neteja viària, del 27 de juny al 31 de juliol de 2017. 



 J.F.F., com a xòfer de la brigada municipal del 27 de juny al 31 d’agost de 
2017. 

 Les persones que es diran a continuació, amb motiu de les Estades 
d’Estiu 2017: 

M.P. A. Director 26/06/2017 11/08/2017 
S.B. M. T. Sotsdirectora 26/06/2017 11/08/2017 
S.B. A.I. Coordinadora 26/06/2017 11/08/2017 
V.F. M. Coordinadora 26/06/2017 11/08/2017 
M.R. S. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
C.R. S. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
O.R. E. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
P.F. L. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
R. J.L. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
P.C. M. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
M.V. E. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
F.C. M. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
V.R. A. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
E.L. F. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
E.F. L. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
H.G. A. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
A.H. E. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
C.N. M. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
M.N. T. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
L.B. X. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
V.P. G. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
T.M. J. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
S.P. G. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
G.B. F. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
N.S. I. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
M.F. N. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
L.M. C. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
F.S. P. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
H.E. M. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
B.C. A. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
M.M. S. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
B.F. N. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
R.F. J. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
R.M. M. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
N.T. A. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
G.G. N. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
T.G. S. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
A.R. A.G. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 



A.M. I. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
G.S. I. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
R.P. I. Monitor/a 26/06/2017 10/08/2017 
L.C. L. Pers. Neteja 29/06/2017 18/08/2017 
C.D. A. Pers. Neteja 29/06/2017 18/08/2017 
B.D. Y. Pers. Neteja 29/06/2017 18/08/2017 
 Persones que es diran a continuació per a les Estades Plus 2017: 
S.B. M.T. Directora 21/08/2017 08/09/2017 
M.P. A. Sotsdirector 21/08/2017 08/09/2017 
S.S. A.I. Coordinadora 21/08/2017 08/09/2017 
V.F. M. Coordinadora 21/08/2017 08/09/2017 
 Persones que es diran a continuació, per al Delta Summer Camp 2017: 
G.D. A. Coordinadora 01/07/2017 31/07/2017 
G.T. M.P. Coordinadora 01/07/2017 31/07/2017 
M.F. A. Monitor/a 01/07/2017 31/07/2017 
F.F. N. Monitor/a 01/07/2017 31/07/2017 
M.C. G. Monitor/a 01/07/2017 31/07/2017 
V.S. R. Monitor/a 01/07/2017 31/07/2017 
G,V, S. Monitor/a 01/07/2017 31/07/2017 
G,B, A. Monitor/a 01/07/2017 31/07/2017 
D.G. M. Monitor/a 01/07/2017 31/07/2017 
C.A. C. Monitor/a 01/07/2017 31/07/2017 
L.F. J. Monitor/a 01/07/2017 31/07/2017 
C. V. Monitor/a 01/07/2017 31/07/2017 
C. G. Monitor/a 01/07/2017 31/07/2017 
S.M. S. Pers. Neteja 03/07/2017 31/07/2017 
 C.S.A., S.F.N. i  N.S.L. com a monitores de menjador per a les Estades 

d’Estiu 2017 del 26 de juny al 10 d’agost de 2017. 
 E.M.B. com a peó per a la realització de les tasques de manteniment a 

Poble Nou del Delta del 5 al 31 de juliol de 2017. 
 J.A.R. com a auxiliar administratiu de reforç per a l’Oficina de gestió 

tributària del 6 de juliol al 5 d’agost de 2017. 
 C.C.F. com a auxiliar administratiu de reforç per a l’Oficina de gestió 

tributària del 10 de juliol al 9 d’octubre de 2017. 
 P.O.M. com a administratiu per a l’àrea d’empresa i promoció econòmica 

del 4 de juliol al 3 de setembre de 2017. 
 D.E.G.G. com a auxiliar administratiu del 5 de juliol al 30 d’agost de 2017. 
 R.S.  com a auxiliar administrativa del 17 de juliol al 16 de setembre de 

2017. 
 A.E.S. com a auxiliar administratiu del 17 de juliol al 16 d’octubre de 

2017. 



 Persones que es diran a continuació segons acord relatiu a la 
contractació de persones en situació d’atur: 

Cognoms i  Nom Finalitat Inici Finalització 
F.A.A. Peó d'obra pública 12/07/2017 11/10/2017 

J.M.A.B. Peó d'obra pública 12/07/2017 11/10/2017 
J.A.C. Peó neteja equipaments 12/07/2017 11/10/2017 
V.A. Peó neteja viària 12/07/2017 11/10/2017 
J.B.S. Serralleria i Pintura 12/07/2017 11/10/2017 

J.A.C.R. Serralleria i Pintura 12/07/2017 11/10/2017 
A.G.G. Peó d'obra pública 12/07/2017 11/10/2017 

F.J.M.O. Peó d'obra pública 12/07/2017 11/10/2017 
R.M.R. Peó d'obra pública 12/07/2017 11/10/2017 
A.M.L. Peó d'obra pública 12/07/2017 11/10/2017 
G.M.M. Peó neteja viària 12/07/2017 11/10/2017 
J.N.G. Peó neteja viària 12/07/2017 11/10/2017 
A.O. Serralleria i Pintura 12/07/2017 11/10/2017 

N.P.M. Serralleria i Pintura 12/07/2017 11/10/2017 
J.D.P.R. Peó neteja viària 12/07/2017 11/10/2017 
R.P.M. Serralleria i Pintura 12/07/2017 11/10/2017 
F.Q.B. Peó d'obra pública 12/07/2017 11/10/2017 
E.R.G. Serralleria i Pintura 12/07/2017 11/10/2017 
D.S.F. Peó d'obra pública 12/07/2017 11/10/2017 

B.D.S.C. Peó neteja viària 12/07/2017 11/10/2017 
J.S.D. Peó d'obra pública 12/07/2017 11/10/2017 
E.S.A. Serralleria i Pintura 12/07/2017 11/10/2017 

M.C.T.M. Serralleria i Pintura 12/07/2017 11/10/2017 
V.M.V.R. Serralleria i Pintura 12/07/2017 11/10/2017 

I.D.G. Agent Cívic 31/07/2017 30/10/2017 
G.P.F. Agent Cívic 31/07/2017 30/10/2017 
C.F.R. Conserge 01/09/2017 30/11/2017 
L.L.H. Conserge 01/09/2017 30/11/2017 
S.M.R. Conserge 01/09/2017 30/11/2017 

M.C.M.F. Peó neteja equipaments 01/09/2017 30/11/2017 
S.R. Peó neteja equipaments 01/09/2017 30/11/2017 

C.O.G.E. Peó neteja equipaments 29/09/2017 28/12/2017 
M.M.P.A. Peó neteja equipaments 29/09/2017 28/12/2017 

C.V.G. Peó neteja equipaments 29/09/2017 28/12/2017 
 D.C.M. com a conserge del Museu de les Terres de l’Ebre del 18 de juliol 

de 2017 al 17 d egener de 2018. 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 



4. DONAR COMPTE AL PLE DEL NOMENAMENT DEL CAP DE PREMSA I 
PROTOCOL SUBSTITUT PER BAIXA MATERNAL. 
Tot seguit es dona compte del Decret de l’Alcaldia que diu: 
“ASSUMPTE: Nomenament de substitut de Cap de premsa i protocol per 
baixa maternal. 
ANTECEDENTS: 
Per Decret de l’Alcaldia de 25 de juliol de 3017, es va nomenar a la Sra. 
Vanesa Adell Ferré Cap de Premsa i Protocol de l'Ajuntament d'Amposta, 
corresponent a una plaça de personal eventual de confiança de 
l’Ajuntament d’Amposta. 
La Sra. Vanesa Adell Ferré està en situació de baixa laboral per maternitat, 
essent necessària la seva substitució. 
FONAMENTS LEGALS: 
I. L’article 104.1 L7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases de 
Règim Local, a l’Alcalde li correspon el nomenament i cessament del 
personal eventual el qual és lliure. Aquest personal cessa automàticament 
en tot cas quan es produeixi el cessament o expiri el mandat de l’autoritat a 
la que presten la funció de confiança o d’assessorament. 
II. L’article 104.2 L7/85, disposa que el nomenament del personal eventual, 
el règim de les seves retribucions i la seva dedicació es publicaran en el 
BOPT i, en el seu cas, en el propi de la Corporació. I d’acord amb l’article 
304.3 DL 2/2003, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de Règim Local de Catalunya, també és preceptiva la seva 
publicació en el DOGC. 
III. D’acord amb l’article 10.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del Personal de les Entitats Locals de Catalunya, el 
nomenament d’aquest personal es realitzarà per decret, el qual se n’haurà 
de donar compte al Ple municipal. 
Per l’anterior, RESOLC: 
PRIMER. Nomenar al Sr. J.S.P., com a Cap de Premsa i Protocol de 
l'Ajuntament d'Amposta, corresponent a una plaça de personal eventual de 
confiança de l’Ajuntament d’Amposta, amb efectes del dia 11 de juliol de 
2017 i fins la reincorporació de la Sra. V.A.F., amb una jornada laboral 
complerta, equivalent a 37,5 hores setmanals i amb unes retribucions 
anuals totals de 25.000 € bruts. 
SEGON. Publicar els presents acords al BOPT i al DOGC. 
TERCER.  Donar compte del present Decret de nomenament de personal 
eventual de confiança a la propera sessió plenària municipal.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 



 
5. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 47 
DEL POUM: “CANVI DE QUALIFICACIÓ A SISTEMA D’EQUIPAMENTS A L’ÀMBIT 
DE LA PLANTA BAIXA, DELS SÒLS COMPRESOS ENTRE ELS CARRERS SANT 
ROC, SANT ISIDRE I TRAVESSIA SANT ISIDRE”. 
Vist l’expedient instruït per l’aprovació de la proposta de modificació 
puntual número 47 del POUM: “Canvi de qualificació a sistema 
d’equipaments a l’àmbit de la planta baixa, dels sòls compresos entre els 
carrers Sant Ros, Sant Isidre i Travessia Sant Isidre”, redactada per 
l'Arquitecte municipal, J.C.M.. 
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 29 de 
maig de 2017 va aprovar inicialment la proposta de modificació puntual, la 
qual ha estat exposada al públic mitjançant anuncis publicats en el Butlletí 
oficial de la província de Tarragona número 112 del dia 12 de juny de 2017 i 
Diari El Punt Avui del dia 3 de juny de 2017. 
S’ha donat compliment a l’obligació que estableix l’article 10.2 del Decret 
Llei 1/2007, de 26 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística 
consistent en donar publicitat per mitjans telemàtics (pàgina web de 
l’Ajuntament) de la modificació puntual esmentada. 
Sobre la modificació puntual esmentada s'ha donat audiència als 
Ajuntament dels municipis el terme municipal dels quals confronta amb el 
d'Amposta, havent emès informe favorable l’Ajuntament de Sant Carles de 
la Ràpita. 
S’ha sol·licitat a l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre la 
declaració de no subjecció de la proposta de modificació a avaluació 
ambiental, qui, en data 27 de juny de 2017 ha emès informe en el qual es 
conclou que la proposta de modificació no és supòsit d’avaluació ambiental 
estratègica d’acord amb la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental 
de plans i programes i per tant resta subjecta a les consideracions i 
determinacions que estableixi l’òrgan substantiu. 
Durant el termini d'exposició pública no s'ha presentat cap al·legació. 
D’acord amb el que disposen els articles 85 i 96 del Text refós de la Llei 
d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, amb el vot favorable dels 11 membres 
del grup municipal d’EA-AM, dels 6 membres del grup municipal de CIU, dels 2 
membres del grup municipal de PSC-CP, del membre del grup municipal de 
PXC i, de la regidora no adscrita, la Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual 



número 47 del POUM: “Canvi de qualificació a sistema d’equipaments a 
l’àmbit de la planta baixa, dels sòls compresos entre els carrers Sant Ros, 
Sant Isidre i Travessia Sant Isidre”, redactada per l'Arquitecte municipal, 
J.C.M. 
SEGON. Donar trasllat de la proposta de modificació provisionalment 
aprovada a la Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre 
instant la seva definitiva aprovació. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per a la 
signatura de la documentació per a l’efectivitat del present acord. 
 
6. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 48 DEL 
POUM: “ESTABLIMENT DE LA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA VUITENA, PER TAL 
DE REGULAR LES CONDICIONS D’EDIFICACIÓ A LES PARCEL·LES DE SÒL 
URBÀ QUE NO ASSOLEIXEN ELS PARÀMETRES DE PARCEL·LA I/O FAÇANA 
MÍNIMA”. 
Vista la proposta de modificació puntual número 48 del POUM: 
“Establiment de la disposició transitòria vuitena per tal de regular les 
condicions d’edificació a les parcel·les de sòl urbà que no assoleixen els 
paràmetres mínims de parcel·la i/o façana mínima”,  redactada per 
l'Arquitecte municipal Jaume Castellví Miralles. 
Vist l'informe de Secretaria. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots favorables dels 11 membres 
del grup municipal d’EA-AM i el vot favorable del membre del grup municipal 
de PXC, i; amb l’abstenció dels 6 membres del grup municipal de CIU, dels 2 
membres del grup municipal del PSC-CP i de la regidora no adscrita, la Sra. 
Rosa Pertegaz, acorda: 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual número 48 del POUM: 
“Establiment de la disposició transitòria vuitena per tal de regular les 
condicions d’edificació a les parcel·les de sòl urbà que no assoleixen els 
paràmetres mínims de parcel·la i/o façana mínima”, redactada per 
l'Arquitecte municipal Jaume Castellví Miralles. 
SEGON. Donar trasllat de la proposta inicialment aprovada a l’Oficina de 
medi ambient de les Terres de l’Ebre, per tal que, de conformitat amb el que 
determina l’article 7.2 de la Llei 6/2009,  procedeixi a la declaració de no 
subjecció de la proposta de modificació a avaluació ambiental, per quant 
resta exclosa dels supòsits de subjecció a dita avaluació previstos a l’apartat 
1 del propi article. 
TERCER. Sotmetre a informació pública l’expedient, pel termini d’un mes, 
mitjançant la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí oficial de la 



Província i un dels diaris de major circulació de la Província, als efectes de la 
presentació d’al·legacions o reclamacions. 
QUART. Donar audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals 
confini amb el del municipi d’Amposta. 
CINQUÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per tal de 
dictar les disposicions necessàries en ordre a l’execució dels presents 
acords. 
 
7. APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL 
MUNICIPAL (DUPROCIM) D’AMPOSTA. 
Atès que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, 
disposa, a l’article 15.1, que els plans de protecció civil poden ser 
territorials, especials i d’autoprotecció, i s’han d’aprovar i homologar d’acord 
amb la legislació vigent. Així mateix, a l’article 20.1 s’estableix que els plans 
de protecció civil han de ser elaborats segons una estructura de contingut 
homogènia, a l’efecte de la seva integració, i alhora fixa el contingut mínim 
d’informació i les previsions que han de contenir; d’acord amb l’apartat 2 
d’aquest precepte correspon al Govern determinar per reglament 
l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de 
protecció civil municipals, com són els plans bàsics d’emergència municipal, 
els plans d’actuació municipals i els plans específics municipals. 
Atès que el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el 
contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció 
civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació 
conjunta, estableix al seu article 1.1 fixa que el seu objecte és aprovar 
l’estructura del contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans 
de protecció civil municipals com són els plans bàsics d’emergència, els 
plans d’actuació municipal i els plans específics municipals, mitjançant el 
Document únic de protecció civil municipal. 
Atès que els municipis de més de 20.000 habitants han d’elaborar els plans 
de protecció civil, havent de redactar el Document únic de protecció civil 
municipal, per la qual cosa l’Ajuntament d’Amposta ha de procedir a 
l’aprovació del Document únic de protecció civil que incorpora els plans de 
protecció civil municipals i posterior homologació. 
Atès que l’article 3 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, determina que 
els municipis que han d’elaborar plans de protecció civil d’acord amb 
l’article 2 han de redactar el Document únic de protecció civil municipal, per 
a la planificació de la protecció civil en l’àmbit del municipi en el qual 



s’incloguin tots els riscos que afectin el municipi d’acord amb els diferents 
plans i sobre la base de l’estructura establerta a l’annex d’aquest Decret. 
Vist el Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) d’Amposta, 
que inclou la planificació de la protecció civil en l’àmbit del municipi sobre 
els riscos següents: 
 Riscos territorials: 

 Emergències per ventades. 
 Emergències per concentració de persones. 

 Riscos especials: 
 Risc incendi forestal. 
 Risc per nevades. 
 Risc sísmic. 
 Risc químic en el transport. 
 Risc d’inundacions. 
 Risc contaminació accidental de els aigües marines. 

 Riscos específics: 
 Emergències per episodis de contaminació a l’Ebre aigües avall de 

l’embassament de Flix. 
Atès que l’apartat 1 de l’article 4 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, 
els plens dels ajuntaments han d’aprovar els plans de protecció civil 
municipals mitjançant el Document únic de protecció civil municipal  i que, 
l’apartat 2 del mateix article determina que el Document únic de protecció 
civil municipal s’ha de trametre a la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya, per a l’homologació dels plans que pugui contenir, d’acord amb 
el que estableixen la legislació en matèria de protecció civil. 
Vist l’informe de Secretaria, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot 
favorable dels 11 membres del grup municipal d’EA-AM, dels 6 membres del 
grup municipal de CIU, dels 2 membres dels grup municipal del PSC-CP i de la 
regidora no adscrita, la Sra. Rosa Pertegaz i; amb l’abstenció del membre del 
grup municipal de PXC, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar el Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) 
d’Amposta, que inclou la planificació de la protecció civil en l’àmbit del 
municipi sobre els riscos que poden afectar el municipi. 
SEGON. Ordenar l’exposició pública del Document aprovat per un termini 
de trenta dies, mitjançant la publicació d’edictes en el Butlletí oficial de la 
província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i Tauler d’anuncis. 
TERCER. Determinar que el Document restarà definitivament aprovat si en 
el termini d’exposició pública no es presenten al·legacions o reclamacions. 



QUART. Un cop definitivament aprovat el Document únic de protecció civil 
municipal (DUPROCIM) d’Amposta, ordenar que el mateix es trameti a la 
Comissió de Protecció Civil de Catalunya, per a l’homologació dels plans que 
incorpora d’acord amb el que estableixen la legislació en matèria de 
protecció civil. 
 
8. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L’ACORD DE PLE DE 29 
DE MAIG DE 2017, PEL QUAL ES DECLARÀ LESIU PER ALS INTERESSOS 
MUNICIPALS L’ACORD DE LA JGL DE 17 D’OCTUBRE DE 2016. 
Vits el  recurs de reposició presentat per ISS Facility Services contra l’acord 
adoptat pel Ple de la Corporació en sessió duta a terme el dia de 29 de maig 
de 2017, declarant lesiu per als interessos municipals l’acord de la Junta de 
Govern Local, de 17 d’octubre de 2016 per qual es va aprovar la modificació 
del contracte per la prestació del servei de neteja de diverses dependències 
municipals, exclusivament en el que respecta a l’increment d’horari per la 
neteja de la Biblioteca comarcal “Sebastià Juan Arbó” en 15 hores setmanals, 
amb un import de 849,05 € + IVA mensuals. 
Atenent que l’acord impugnat fou notificat a l’empresa adjudicatària del 
contracte, ISS Facility Services en data 7 de juny de 2017. 
Atenent que la notificació de l’acord anterior, erròniament, va incorporar el 
règim de recursos corresponent a un acord que posa fi a la via administrativa: 
recurs contencions administratiu en el termini de 2 mesos amb la possibilitat 
d’interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’1 mes. 
Atenent el que disposen: 
 L’article 107.2, segon paràgraf de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques: “Sense 
perjudici del seu examen com a pressupost processal d'admissibilitat de l'acció 
en el procés judicial corresponent, la declaració de lesivitat no és susceptible de 
recurs, si bé podrà notificar-se als interessats als mers efectes informatius.” 

 L’article 123.1 de la Llei 39/2015: “Els actes administratius que posin fi a la via 
administrativa podran ser recorreguts potestativament en reposició davant del 
mateix òrgan que els hagués dictat o ser impugnats directament davant l'ordre 
jurisdiccional contenciós - administratiu.” 

Vist l’informe de Secretaria, del qual es conclou: 
“PRIMER. El recurs de reposició interposat és improcedent en haver estat formulat 
contra un acte no susceptible de recurs per disposar-ho així l’article 107.2 de la 
Llei 39/2015. Per aquest motiu ha de procedir-se a la seva desestimació sense 
entrar en el seu contingut, reconeixent la existència d’una errada en la notificació 
de l’acord impugnat i indicant a la interessada que la declaració de lesivitat va ser 



notificada a efectes purament informatius i que qualsevol al·legació que pugui 
formular en defensa dels seus interessos podrà ser examinada que aquest mateix 
Ajuntament d’Amposta impugni l’acte administratiu davant la jurisdicció 
contenciós – administrativa per la seva anul·lació. 
SEGON. L’òrgan competent per conèixer del present recurs és el mateix que va 
dictar l’acte impugnat, per tant el Ple de la Corporació.” 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorables dels 11 membres 
del grup municipal d’EA-AM, dels dos membres del grup municipal del PSC-CP, 
del membre del grup municipal de PXC i, de la regidora no adscrita, la Sra. 
Rosa Pertegaz i; amb l’abstenció dels 6 membres del grup municipal de CIU, 
acorda: 
PRIMER. Desestimar sense entrar en el seu contingut el  recurs de reposició 
presentat per ISS Facility Services contra l’acord adoptat pel Ple de la 
Corporació en sessió duta a terme el dia de 29 de maig de 2017, declarant 
lesiu per als interessos municipals l’acord de la Junta de Govern Local, de 17 
d’octubre de 2016,  per improcedent en haver estat formulat contra un acte 
no susceptible de recurs per disposar-ho així l’article 107.2 de la Llei 39/2015. 
SEGON. Informar a la recurrent que la declaració de lesivitat va ser notificada 
a efectes purament informatius i que qualsevol al·legació que pugui formular 
en defensa dels seus interessos podrà ser examinada que aquest mateix 
Ajuntament d’Amposta impugni l’acte administratiu davant la jurisdicció 
contenciós – administrativa per la seva anul·lació. 
TERCER. Ordenar la notificació del present acord a la interessada als efectes 
legalment previstos. 
 
Intervencions dels membres: 
El regidor del grup municipal de PXC, el Sr. Ciscar, recorda que va ser ell qui 
va denunciar l’empresa, que va demanar que es retornés per part d’aquesta 
60.000€ que l’Ajuntament ha pagat i que es tornessin les hores de la bossa 
d’hores. Demana saber qui ha estat el responsable del repartiment 
d’aquesta bossa d’hores. 
 
9. ACCEPTACIÓ DEL RETORN DE LA POSSESSIÓ DEL LOCAL SITUAT AL 
CARRER BARCELONA, 71 – 83 BAIXOS. 
El Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 23 de febrer de 2009, 
va adoptar l’acord d’encarregar a l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM com a 
societat mercantil de capital íntegrament municipal, la gestió del Centre de 
dia d’atenció especialitzada (malalties neurodegeneratives) d’Amposta, en 



qual està ubicat en el local de propietat municipal situat al carrer Barcelona, 
71-83, baixos. 
El Consell d’administració d’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM, en sessió 
del dia 2 de març de 2009 va acordar que la gestió del Centre de dia 
esmentat fora realitzada per la Fundació provada de serveis socials del 
Montsià (FUSSMONT). 
En data 19 d’abril de 2017 FUSSMONT comunica a aquest Ajuntament que 
l’activitat de Centre de dia d’atenció especialitzada (malalties 
neurodegeneratives) es presta a la nova residència per a la gent gran 
d’Amposta situada al carrer Sant Cristòfol, 278-280, motiu pel qual retornen 
la possessió del local fins ara destinat a aquest servei situat al carrer 
Barcelona 71-83. 
En base a l’anterior, el Ple de la Corporació, per unanimitat, amb el vot 
favorable dels 11 membres del grup municipal d’EA-AM, dels 6 membres del 
grup municipal de CIU, dels 2 membres del grup municipal del PSC-CP, del 
membre del grup municipal de PXC i de la regidora no adscrita, la Sra. Rosa 
Pertegaz, adopta els següents acords: 
PRIMER. Acceptar el retorn de la possessió del local ubicat al carrer 
Barcelona 71-83 realitzat en favor d’aquest Ajuntament d’Amposta. 
SEGON. Donar trasllat del present acord al Departament de secretaria. 
 
10. APROVACIÓ INICIAL DE LA DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE ACTIVITATS. 
Vist l’expedient instruït per a la derogació de l’Ordenança municipal sobre 
activitats. 
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 els vots favorables dels 11 membres 
del grup municipal d’EA-AM, dels 6 membres del grup municipal de CIU i dels 
2 membres del grup municipal del PSC-CP i; amb l’abstenció del membre del 
grup municipal de PXC i de la regidora no adscrita, la Sra. Rosa Pertegaz, 
acorda: 
PRIMER. Aprovar inicialment la derogació de l’Ordenança municipal sobre 
activitats. 
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial de la derogació per 
un termini de trenta dies, als efectes de la presentació d’al·legacions o 
suggeriments, mitjançant publicació d’edictes en el Butlletí oficial de la 
Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i Tauler d’anuncis de la 
Corporació. 



TERCER. Determinar que en cas de no presentació d’al·legacions o 
suggeriments en el termini d’exposició pública, l’aprovació inicial esdevindrà 
automàticament definitiva, ordenant en aquest cas que es procedeixi a la 
publicació de l’anunci de derogació de l’ordenança en el Butlletí oficial de la 
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
11. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL 
D’ACTIVITATS. 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de l’Ordenança d’intervenció 
municipal d’activitats. 
Vistos els informe de l’Enginyer municipal i de Secretaria emesos al respecte 
que restaran incorporats com a motivació del present acord. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots favorables dels 11 membres 
del grup municipal d’EA-AM, dels 2 membres del grup municipal del PSC-CP i 
del membre del grup municipal de PXC; i amb l’abstenció dels 6 membres del 
grup municipal de CIU i de la regidora no adscrita, la Sra. Rosa Pertegaz, 
adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança d’intervenció municipal d’activitats 
que figura inclosa a l’expedient. 
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de 
trenta dies, als efectes de la presentació d’al·legacions o suggeriments, 
mitjançant publicació d’edictes en el Butlletí oficial de la província, Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i Tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
12. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE 
FITOSANITARIS EN ÀMBITS NO AGRARIS. TANCAMENT DE TERRENYS I 
SOLARS EN SÒL NO URBÀ. 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de l’Ordenança municipal 
reguladora de fitosanitaris en àmbits no agraris. Tancament de terrenys i 
solars en sòl no urbà. 
Vist l’informe de Secretaria número 20/2017, de 19 de juliol, emès al 
respecte que restarà incorporat com a motivació del present acord. 
En base a les competències que l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de la Llei reguladora de les bases del règim local, atribueix al Ple 
de l’Ajuntament. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots favorables dels 11 membres 
del grup municipal d’EA-AM i del membre del grup municipal de PXC i; amb 
l’abstenció, dels 6  membres del grup municipal de CIU, dels 2 membres del 



grup municipal del PSC-CP i de la regidora no adscrita, la Sra. Rosa Pertegaz, 
adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de 
fitosanitaris en àmbits no agraris. Tancament de terrenys i solars en sòl no 
urbà 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. 
 
Intervenció dels membres: 
La regidora del grup municipal de CIU, Sra. Isabel Ferré explica que 
presentaran les al·legacions que considerin oportunes en el període 
d’exposició pública de l’Ordenança, amb la fi de que es reculli en la redacció 
d’aquesta el que el seu grup va demanar en la Moció que en el seu dia van 
presentar en el Ple, com per exemple, el de llistar els productes de 
tractament o donar publicitat als tractaments que es facin a cada lloc. 
 
El regidor del grup municipal d’EA-AM, el Sr. Daniel Forcadell li respon que 
cap inconvenient d’incorporar-ho en la redacció de l’Ordenança i que el 
moment idoni, és ara precisament en la fase d’exposició pública. 
 
13. RATIFICACIÓ DEL DOCUMENT DEL FRONT INSTITUCIONAL DEL DELTA DE 
L’EBRE. 
Es dóna compte del document del Front institucional del Delta de l’Ebre que 
es transcriu a continuació: 
“El passat 8 de febrer ens vam reunir els alcaldes dels Ajuntaments i Entitats 
Municipals Descentralitzades del Delta de l’Ebre (La Ràpita, Amposta, Els 
Muntells, Sant Jaume d’Enveja, Deltebre, l’Aldea, Camarles i l’Ampolla) i el 
president i la presidenta dels Consells Comarcals del Baix Ebre i el Montsià. 
Els motius de la reunió van ser posar en comú, debatre i reivindicar 
solucions als greus problemes de regressió, subsidència, salinització i 
increment del nivell del mar que està patint des de ja fa anys el Delta de 
l’Ebre. Problemes que s’han fet encara més evidents durant els darrers 
temporals de llevant que han patit les nostres costes en els darrers mesos 
de desembre i gener. 



Els alcaldes i presidents dels Consells Comarcals, molt preocupats per la 
situació actual del Delta i el seu futur, vam aprovar els següents 
plantejaments: 
1. Defensar el manteniment de la morfologia actual del Delta de l’Ebre, 

tenint en compte els seus canvis i dinamisme en un estat de creixement 
natural i, si més no, de contenció de la línia de costa.                            

2. Demanar la redacció d’un Pla de Gestió Integral dels embassaments de 
la Conca de l’Ebre pel que fa al cabal mínim del riu i als sediments que 
aquest ha de transportar per contrarestar l’enfonsament de la plana 
deltaica i la seva salinització.  

3. Conscients que els efectes positius de l’aportació de sediments es 
produiran a llarg termini, de manera urgent es defineixi un pla d’acció 
amb actuacions puntuals (provisionals o no) per frenar la greu regressió 
que estan patint determinades zones de la costa del Delta i la 
salinització de les seves finques de conreu terra endins. En aquest 
sentit, reclamar de forma preeminent i urgent les mesures per pal·liar 
els efectes dels temporals, restaurant platges, camins, conreus, 
desaigües i altres instal·lacions afectades.  

4. Crear un front comú, inicialment amb els Ajuntaments i Consells 
Comarcals esmentats, i invitant a totes aquelles administracions locals, 
institucions, entitats públiques i privades, associacions i organismes que 
s’hi vulguin sumar per tal de traslladar aquestes reivindicacions i exigir 
solucions immediates als problemes del Delta de l’Ebre. 

5. Continuar mantenint reunions del citat Front Institucional del Delta de 
l’Ebre per tal de fer un seguiment dels plantejaments fets, demanar 
totes aquelles reunions que s’escaiguin per solucionar els problemes 
comuns del Delta i fer públics aquests acords per tal de fer gran aquest 
Front Comú pel futur del Delta de l’Ebre. 

6. Trametre aquests acords i demanar que es consideri un tema prioritari 
al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya; al President del Govern de la Generalitat de Catalunya; a la 
Delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre; al Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient; al President del Govern de 
l’Estat; a la Subdelegació del Govern de l’Estat i al Servei de Costes de 
Tarragona; i al President de la Comissió Europea. També fer tramesa 
d’aquests acords als diferents portaveus dels grups polítics de la 
Diputació de Tarragona, al Parlament de Catalunya, a les Corts Generals 
i als diferents eurodiputats catalans.” 



El Ple de la Corporació, per unanimitat, amb el vot favorable dels 11 
membres del grup municipal d’EA-AM, dels 6 membres del grup municipal 
de CIU, dels 2 membres del grup municipal del PSC-CP, del membre del 
grup municipal de PXC i de la regidora no adscrita, la Sra. Rosa Pertegaz, 
acorda ratificar el document que ha estat transcrit. 
 
Intervencions dels membres: 
El regidor del grup municipal del PSC-CP, el Sr. Francesc Miró diu que és 
important que tot el territori estigui d’acord pel tema dels sediments, la 
regressió i la salinització. Manifesta que està molt content i els felicita pel 
fet d’arribar tots plegats a un acord.  
 
14. CREACIÓ DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ D’AMPOSTA I 
DESIGNACIÓ DELS SEUS REPRESENTANTS. 
En data 23 de juny de 2017, amb registre d’entrada número 10775, s’ha 
rebut per part de la Direcció general d’Administració Local la comunicació 
de la Resolució, de data 16 de maig de 2017, per la qual s’inicia l’expedient 
de delimitació del terme d’Amposta amb els municipis limítrofs que s’hi 
relacionen, d’acord amb allò establert a l’article 28.1 Decret 244/2007, de 6 
de novembre, per la qual es regula la constitució i la demarcació territorial 
dels municipis, de les EMD i de les mancomunitats de Catalunya, modificat 
pel Decret 209/2015, de 22 de setembre. 
Així mateix, en aquest escrit insta a l’Ajuntament d’Amposta, tal i com es 
preveu a l’article 28.2 de l’esmentat Decret, a que adopti en un termini 
màxim de dos mesos a comptar des de la data de recepció d’aquest escrit, 
el corresponent acord plenari de nomenament de la nostra comissió 
municipal de delimitació, la qual ha d’estar formada per l’Alcalde, per dos 
regidors/es, un/a tècnic/a, i la Secretària de l’Ajuntament.  
D’acord amb l’article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, per la 
qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les 
entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya i; 
atès el que disposa l’article 38 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals que disposa que l'Alcalde convocarà les sessions 
extraordinàries necessàries per resoldre entre altres, nomenaments de 
representants de la Corporació en òrgans col·legiat, que siguin competència 
del Ple. 
En base als antecedents i els fonaments de dret exposats, el Ple municipal, 
per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del grup municipal d’EA-



AM i del membre del grup municipal de PXC i; amb l’abstenció dels 6 
membres del grup municipal de CIU, dels 2 membres del grup municipal del 
PSC-CP i del regidora no adscrita, la Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Aprovar la creació de la Comissió municipal de delimitació 
d’Amposta. 
SEGON. Designar com a membres de la Comissió municipal de delimitació 
d’Amposta a: el Sr. Adam Tomàs i Roiget (Alcalde), el Sr. Miquel Subirats i 
Garriga (Regidor), el Sr. Daniel Forcadell i Ferreres (Regidor), la Sra. Susanna 
Vallès i Raventós (Tècnica) i, la Sra. Maria Cinta Vidal i Bayarri (Secretària). 
TERCER.- Comunicar els presents acords a totes les persones designades 
com a membres de la Comissió municipal de delimitació d’Amposta i a la 
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
 
Intervenció dels membres: 
El regidor membre del grup municipal del PSC-CP, el Sr. Francesc Miró, diu 
que el grup municipal del PSC-CP està conforme en que es creï una 
Comissió, si bé, atès que el seu grup no ha participat en la proposta de 
designació dels membres que la composen, és aquest fet el que motiva 
l’abstenció del grup del PSC-CP. 
 
15. DECLARACIÓ DE COMPTABILITAT DE TREBALLADORS MUNICIPALS PER A 
L’EXERCICI D’UNA SEGONA ACTIVITAT EN EL SECTOR PRIVAT. 
En data 17 de juliol de 2017, amb registre d’entrada número 12193, la Sra. 
S.N.F., treballadora de la Corporació en règim de personal laboral temporal 
per circumstàncies de la producció com a enginyera tècnica d’obres 
públiques, el contracte de la qual finalitza el 3 d’octubre de 2017, sol·licita 
conciliar el lloc de treball pel qual està contractat amb l’Ajuntament 
d’Amposta a l’Àrea de serveis al territori, amb el desenvolupament d’una 
activitat privada com a professional autònom per a desenvolupar les 
activitats de: 
- Enginyera tècnica a les obres públiques. 
- Professional de publicitat i relacions públiques.  
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 24 de juliol de 2017, s’ha emès per la Secretària l’informe jurídic 
21/2017. 



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 de la Corporació, per majoria, amb els vots favorables dels 11 
membres del grup municipal d’EA-AM, dels 6 membres del grup municipal 
de CIU, dels 2 membres del grup municipal del PSC-CP i del membre del 
grup municipal de PXC i; amb el vot en contra de la regidora no adscrita, la 
Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents acords: 
PRIMER. Declarar la compatibilitat de la Sra. S.N.F., personal laboral 
temporal contractada per l’Ajuntament d’Amposta per circumstàncies de la 
producció com a enginyera tècnica d’obres públiques, adscrita a l’Àrea de 
serveis al territori de l’Ajuntament, per a l’exercici de la realització d’una 
segona activitat en el sector privat com a professional autònoma per a 
desenvolupar les activitats de: enginyera tècnica d’obres públiques i 
professional de publicitat i relacions públiques a realitzar-se amb una 
dedicació màxima de 3 hores diàries de dilluns a dissabte, subjecta a les 
condicions i limitacions que es recullen en els acords següents. 
SEGON. Determinar que la declaració de compatibilitat per a l’exercici privat 
de la segona activitat a desenvolupar-se en el sector privat, detallat en 
l’acord primer, queda subjecta al compliment de les següents limitacions i 
condicions: 
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 podrà 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. 

h) D’acord amb l’article 11 de la Llei 53/1984 d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques i l’article 11.6 del 
Reial Decret 598/1985 sobre Incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de l’Estat, de la Seguretat Social i de les Entitats, 
Organismes i Empreses dependents, no podrà realitzar activitats les 
quals estiguin sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda financera 
o control del Departament, Organisme, Entitat o Empresa a la que 
estiguin destinats o adscrits.  

i) Sense perjudici de l’establert a l’article 12.1 L21/1987, en cap cas la 
suma de les jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada 
podrà superar la jornada ordinària de l’administració incrementada en 
un 50%. 

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. 



 
En data 21 de juliol de 2017, amb Registre d’Entrada número 12535, el Sr. 
M.R.F., treballador de la Corporació en règim de personal laboral fix  com a 
auxiliar administratiu, sol·licita conciliar el lloc de treball pel qual està 
contractat a l’Ajuntament d’Amposta al Departament de mitjans de 
comunicació, amb el desenvolupament d’una activitat privada com a 
col·laborador en un programa debat de la Televisió Canal Terres de l’Ebre, 
titulat Ebre al dia, els dilluns i dimecres de 17.30 a 19 hores, fora del seu 
horari laboral.  
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 25 de juliol de 2017, s’ha emès per la Secretària l’informe jurídic 
22/2017. 
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 de la Corporació, per unanimitat, amb els vots favorables dels 11 
membres del grup municipal d’EA-AM, dels 6 membres del grup municipal 
de CIU, dels 2 membres del grup municipal del PSC-CP, del membre del 
grup municipal de PXC i de la regidora no adscrita, la Sra. Rosa Pertegaz 
adopta els següents acords: 
PRIMER.- Declarar la compatibilitat del Sr. M.R.F., treballador de la 
Corporació en règim de personal laboral fix  com a auxiliar administratiu, 
adscrit al Departament de mitjans de comunicació  de l’Ajuntament, per a 
l’exercici de la realització d’una segona activitat en el sector privat com a 
col·laborador en un programa debat de la Televisió Canal Terres de l’Ebre, 
titulat Ebre al dia, els dilluns i dimecres de 17.30 a 19 hores, fora del seu 
horari laboral, subjecta a les condicions i limitacions que es recullen en els 
acords següents. 
SEGON. Determinar que la declaració de compatibilitat per a l’exercici privat 
de la segona activitat a desenvolupar-se en el sector privat, detallat en 
l’acord primer, queda subjecta al compliment de les següents limitacions i 
condicions: 
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 podrà 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. 

h) D’acord amb l’article 11 de la Llei 53/1984 d’Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques i l’article 11.6 del 
Reial Decret 598/1985 sobre Incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de l’Estat, de la Seguretat Social i de les Entitats, 
Organismes i Empreses dependents, no podrà realitzar activitats les 
quals estiguin sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda financera 



o control del Departament, Organisme, Entitat o Empresa a la que 
estiguin destinats o adscrits.  

i) Sense perjudici de l’establert a l’article 12.1 L21/1987, en cap cas la 
suma de les jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada 
podrà superar la jornada ordinària de l’administració incrementada en 
un 50%. 

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. 
 
Intervenció dels membres: 
La regidora no adscrita, la Sra. Rosa Pertegaz demana poder votar per 
separat les dues sol·licituds de treballadors municipals; manifestant que 
vota a favor de la sol·licitud de compatibilitat de l’auxiliar dels mitjans de 
comunicacions i, en contra, de la sol·licitud efectuada per la tècnica del 
departament d’obres. 
 
El regidor del grup municipal del PSC-CP, el Sr. Francesc Miró, diu que en 
tant els informes emesos per la Secretària són favorables subjectes al 
compliments dels requisits que es detallen, el grup del PSC-CP votarà a 
favor d’ambdues sol·licituds de compatibilitat. 
 
16. RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE GOSSOS 
PERILLOSOS. 
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret de l’Alcaldia número 
203/2017 de 9 de febrer de 2017, per la infracció dels  articles 3 apartat 1 i 
4, i article 2 apartats 1 i 2 de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos, i article 4  i  article 3  del 
Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos, consistent respectivament en  portar 
el gos sense certificat del cens municipal, no tenir contractada l’assegurança 
de responsabilitat civil, portar el gos sense morrió a la via pública, no tenir 
senyalitzat el recinte que alberga el gos i no complir les instal·lacions les 
mesures de seguretat, posseir el gos sense que estigui identificat amb el 



microxip, i portar el gos sense llicència municipal, segons denúncia 
efectuada pels agents de la policia local el dia  16 de novembre de 2016 a 
les  13:17 hores, essent responsable de la mateixa el Sr. D.M.M. 
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  9 de febrer de 2017 va 
formular-se acord d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els 
fets imputats, concedint-se un termini de deu dies per a formular 
al·legacions, no havent-se evacuat aquest tràmit dintre del termini concedit 
a l'efecte. 
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents 
per a l'aclariment del fet, restant de manifest que s'han vulnerat els articles 
3 apartat 1 i 4, i article 2 apartats 1 i 2 de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, 
sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i article 4  i  
article 3  del Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos. 
Atenent el que disposen: 
 Article 3 apartat 1 i 4, i article 2 apartat 1 i 2 de la Llei  10/1999, de 30 de 

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

 Article 7 apartats 1 a) i b) i  3 a), b) i  e) de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, 
sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 

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

 Article 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 Article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol de mesures fiscals i 
administratives. 

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

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

El Ple de la Corporació, per unanimitat, amb el vot favorable dels 11 
membres del grup municipal d’EA-AM, dels 6 membres del grup municipal de 
CIU, dels 2 membres del grup municipal de PSC-CP, del membre del grup 
municipal de PXC i, de la regidora no adscrita, la Sra. Rosa Pertegaz, acorda: 
PRIMER. Considerar que per part del Sr. D.M.M., s’han comés infraccions 
dels articles 3 apartat 1 i 4, i article 2 apartats 1 i 2 de la Llei  10/1999, de 30 
de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i 
article 4  i  article 3  del Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en 



matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
SEGON.   Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de  lleus i 
greus. 
TERCER. Imposar a l’infractor una multa  per import de  150,25 euros, 
d’acord amb el que disposa l’art 11.1  de la Llei  10/1999 de 30, que deurà 
ingressar a l'Oficina de gestió tributària d'aquest Ajuntament en els terminis 
determinats a l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de desembre de 2003, 
concretament: si rep la notificació de la present entre els dies 1 i 15 fins el 
dia 20 del mes següent i si la rep entre els dies 16 i últim del mes fins el dia 
5 del segon mes següent. 
 
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret de l’Alcaldia número 
415/2017 de 10 de març de 2017, per la infracció dels  articles 3 apartat 1, 2 
i 4, i article 2 apartat 2 de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos, i article 4  i  article 3  del 
Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos, consistent respectivament en  portar 
el gos sense certificat del cens municipal, no tenir contractada l’assegurança 
de responsabilitat civil, no tenir senyalitzat el recinte que alberga el gos i no 
complir les instal·lacions les mesures de seguretat, posseir el gos sense que 
estigui identificat amb el microxip, i portar el gos sense llicència municipal, 
segons denúncia efectuada pels agents dels mossos d’esquadra el dia 12 de 
maig de 2016 a les  12,00 hores, essent responsable de la mateixa el Sr. 
E.M.H.. 
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  10 de març de 2017 va 
formular-se acord d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els 
fets imputats, concedint-se un termini de deu dies per a formular 
al·legacions, no havent-se evacuat aquest tràmit dintre del termini concedit 
a l'efecte. 
Resultant que s'han practicat les actuacions que s'han estimat pertinents 
per a l'aclariment del fet, restant de manifest que s'han vulnerat els articles 
3 apartat 1, 2 i 4, i article 2 apartat 2 de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, 
sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i article 4  i  
article 3  del Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos. 
Atenent el que disposen: 
 Article 3 apartat 1 i 4, i article 2 apartat 1 i 2 de la Llei  10/1999, de 30 de 

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



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

sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 Article 11.1 de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 

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

matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
 Article 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el 

text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 Article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol de mesures fiscals i 

administratives. 
 Article 34 de la llei 39/2015,  d’1 d‘octubre del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques. 
 Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 

d'aplicació als àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, amb el vot favorable dels 11 
membres del grup municipal d’EA-AM, dels 6 membres del grup municipal de 
CIU, dels 2 membres del grup municipal de PSC-CP, del membre del grup 
municipal de PXC i, de la regidora no adscrita, la Sra. Rosa Pertegaz, acorda: 
PRIMER. Considerar que per part del Sr. E.M.H., s’han comés infraccions 
dels articles 3 apartat 1, 2 i 4, i article 2 apartat 2 de la Llei  10/1999, de 30 
de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i 
article 4  i  article 3  del Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en 
matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
SEGON.   Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de greus. 
TERCER. Imposar a l’infractor una multa  per import de  150,25 euros, 
d’acord amb el que disposa l’art 11.1  de la Llei  10/1999 de 30, que deurà 
ingressar a l'Oficina de gestió tributària d'aquest Ajuntament en els terminis 
determinats a l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de desembre de 2003, 
concretament: si rep la notificació de la present entre els dies 1 i 15 fins el 
dia 20 del mes següent i si la rep entre els dies 16 i últim del mes fins el dia 
5 del segon mes següent. 
 
17. APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE FESTES MAJORS D’AMPOSTA 2017. 
Atès el dictamen - proposta favorable de la Comissió de Mitjans de 
Comunicació i Festes  celebrada en sessió de 18 de juliol de 2017 en relació 
al Programa de Festes Majors del municipi d’Amposta del 2017.  
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 
del grup municipal d’EA-AM, dels 2 membres del grup municipal del PSC-CP 



i del membre del grup municipal de PXC i; amb l’abstenció dels 6 membres 
del grup municipal de CIU i de la regidora no adscrita, la Sra. Rosa Pertegaz, 
adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar el programa de Festes Majors del municipi d’Amposta del 
2017. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Regidoria de Mitjans de 
Comunicació i Festes i Intervenció.    
 
Intervenció dels membres: 
El regidor del grup municipal de PXC, el Sr. Germán Ciscar diu que si 
finalment s’aconsegueix reduir la despesa de les festes, felicitarà al regidor. 
 
La regidora del grup municipal de CIU, la Sra. Isabel Ferré, diu que és el 
programa de Festes Majors de l’equip de govern, que estan d’acord en gran 
part de la programació, si bé, no gastarien tant. Al seu grup municipal  li 
agrada la recuperació de les actuacions gratuïtes a la Plaça de l’Ajuntament. 
No els agrada tant en canvi, el cost de la festa jove si es compara amb el 
cost de les entrades de les actuacions per a les persones més grans. És 
veritat que  També els agrada que la plaça de bous sigui més petita, tot i 
que han hagut als inconvenients en adaptar-se, esperant que hi hagin 
bones tardes de bous aquestes festes. 
 
18. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 14 DE RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per la 
obligació de l’exercici anterior que consta a la relació número 505, de 31 de 
juliol de 2017, amb l’Associació de venedors del mercat municipal 
d’Amposta, que ascendeix a 1.871,04 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 la factura tramitada 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 26 



de juliol de 2017. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots favorables dels 11 
membres del grup municipal d’EA-AM, dels 6 membres del grup municipal 
de CIU, dels 2 membres del grup municipal del PSC-CP, del membre del 
grup municipal de PXC i; amb l’abstenció, de la regidora no adscrita, la Sra. 
Rosa Pertegaz, acorda aprovar la obligació de l’exercici anterior, per import 
total de 1.871,04 euros. 
 
19. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 15 DE RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per la 
obligació de l’exercici anterior que consta a la relació número 504, de 31 de 
juliol de 2017, que ascendeix a 510,07 euros, amb l’Associació de Venedors 
del mercat municipal d’Amposta. 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 la factura tramitada per a la seva aprovació, una volta 
comprovat 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 no obstant el informe de Intervenció 
de 26 de juliol de 2017. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots favorables dels 11 
membres del grup municipal d’EA-AM i; l’abstenció dels 6 membres del grup 
municipal de CIU, dels 2 membres del grup municipal del PSC-CP, del 
membre del grup municipal de PXC i de la regidora no adscrita, la Sra. Rosa 
Pertega, acorda: 
PRIMER. Convalidació administrativa de l’expedient que origina la factura 
inclosa a la relació. 
SEGON. Aprovar la obligació de l’exercici anterior, per import total de 510,07 
euros. 
 
 
 



20. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚMERO 17 PER 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI. 
Des de l'aprovació del pressupost de l’exercici 2017 el passat 28 de desembre 
de 2016, ha sorgit la necessitat de realitzar les següents despeses que no 
poden demorar-se fins el pròxim exercici, per a les quals no existeix crèdit o 
el pressupostat resulta insuficient: 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
01/3321/15000 Incentiu productivitat biblioteca 5,54 
03/3421/15000 Incentiu productivitat piscina 4,72 
04/420/15000 Incentiu productivitat indústria i empresa 5,86 

05/2312/15000 Incentiu productivitat Aux. UBASP 11,19 
06/130/15000 Incentiu productivitat adm. Policia 9,43 
07/150/15000 Incentiu productivitat dept. Obres i urbanisme 49,05 

07/9201/15000 Incentiu productivtat RRHH 154,79 
09/1533/15000 Incentiu productivitat coordinador serveis generals 27,30 
12/4311/15000 Incentiu productivitat fires 4,71 
12/432/15000 Incentiu productivitat turisme 3,77 
13/430/15000 Incentiu productivitat comerç 5,86 
09/160/61902 Treballs substitució clavegueram 200.000,00 

03/3423/62200 Tancament pistes futbol sala 234.000,00 
07439/22602 Mitjans comunicació 32.000,00 

08/4911/22612 Despeses generals emissora ràdio 3.000,00 
06/1330/22199 Senyals tràfics i guals 8.000,00 
13/4310/22611 Despeses promoció comercial 21.000,00 
13/4311/22611 Mercat Sta llúcia i cicle de nadal 10.000,00 
05/230/22799 Servei Intervenció Socioeducativa no resid, infants 24.000,00 

05/2314/22799 Treballs externs Transport Adaptat 40.000,00 
02/3231/21200 Conservació edifici Miquel Granell 10.000,00 
09/1533/22199 Material brigada i altres 12.000,00 
09/1532/21000 Conservació vies públiques 48.000,00 
14/3370/22609 Activitats juvenils 20.000,00 
01/330/46700 Aportació Museu TTEE 6.000,00 

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT 668.282,22 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

01/330/12009 Increment 1% retribucions cultura 3.379,23 € 
02/3230/13101 Increment 1% retribucions ensenyament 14.982,08 € 
03/340/12009 Increment 1% retribucions esports 2.915,72 € 

04/2410/13101 Increment 1% retribucions polítiques ocupació 3.051,46 € 
04/3260/13101 Increment 1% retribucions juventut 606,98 € 
04/420/12009 Increment 1% retribucions indústria i empresa 373,02 € 

05/2310/12009 Increment 1% retribucions serveis socials 8.375,26 € 
06/130/12009 Increment 1% retribucions policia local 17.785,66 € 
07/150/12009 Increment 1% retribucions dept. Obres i urbanisme 3.743,76 € 

07/4912/13101 Increment 1% retribucions Telecentre 116,96 € 
07/9200/12009 Increment 1% retribucions adm. General 11.765,59 € 
08/4911/13101 Increment 1% retribucions emissora ràdio 765,92 € 



09/1532/12009 Increment 1% retribucions àrea serveis 10.204,14 € 
09/9204/13101 Increment 1% retribucions personal neteja ajunt 493,52 € 
12/4311/12009 Increment 1% retribucions fires i turisme 1.072,79 € 
13/430/12009 Increment 1% retribucions comerç i mercat 667,91 € 

14/3375/13101 Increment 1% retribucions El Casal 109,95 € 
14/924/13101 Increment 1% retribucions participcació ciutadana 432,40 € 

03/3420/62500 Material tècnic inventariable àrea esports 10.000,00 € 
02/3238/63200 Adequació i millora centres escolars 61.000,00 € 
09/165/62903 Pla estratègic enlllumenat públic 2a fase 756.000,00 € 
09/160/61904 Substitució pou bombeig aigües Pluvials P.Xiribecs 12.000,00 € 
09/160/61903 Substitució bombes xarxa aigües residuals Poble Nou 15.000,00 € 
01/336/63200 Instal·lació parallamps patrimoni artístic 8.789,05 € 

09/1532/60905 Eliminació barreres arquitectòniques vials 60.427,40 € 
09/1532/60906 Adequació i pavimentació carrer frança 115.575,24 € 
09/1532/60907 Adequació i millora carrer sant cristòfol 185.546,39 € 
09/1532/61903 Repavimentació i urbanització carrers municipals 260.000,00 € 

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 1.565.180,43 
Aquest expedient té per objecte les següents finalitats específiques: 
a) Finançament increment 1% en les retribucions del personal al servei 
d’aquest Ajuntament. D’acord amb l’article 18. Dos de la Llei 3/2017, de 27 
de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per 2017: “En el año 2017, las 
retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar 
un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de 
diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la 
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la 
antigüedad del mismo.” Al Pressupost Municipal aprovat en sessió plenària 
de 28 de desembre de 2016, es va preveure aquest possible increment de 
les retribucions consignant el seu import en el capítol V del Pressupost. 
Actualment, als efectes de poder realitzar el pagament als treballadors 
municipals d’aquest increment, és necessari incrementar les aplicacions 
pressupostàries del capítol I del Pressupost, finançades en càrrec al fons de 
contingència. Així, es proposa un increment de 81.124,57 euros en diferents 
aplicacions del capítol I, finançades en càrrec al fons de contingència. El 
import d’aquesta modificació ha estat calculat pel departament de 
personal. 
b) Canvi finançament d’una actuació municipal. El Ple de la Corporació, en 
sessió de 24 d’abril de 2017, va aprovar l’expedient número 10 de 
modificació del pressupost per suplements de crèdits i crèdits 
extraordinaris per import total de 7.595.721,69 euros. Aquest expedient, 
que va entrar en vigor el dia 23 de maig de 2017 en la seva publicació 
definitiva al BOPT. En dit expedient s’incloïen, entre d’altres la següent 
actuació: 



CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇAMENT 

09/160/61902 Treballs substitució clavegueram 200.000,00 € 
Préstec B.Sabadell 

2.050.000 € 
Arran l’aprovació de la Llei 3/2017 de 27 de Juny, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per 2017 i la possibilitat de realitzar durant aquest 2017 inversions 
financerament sostenibles, atès que aquesta actuació compleix els requisits 
fixats al Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals per ser 
considerada inversió financerament sostenible, i vist que actualment el 
superàvit pressupostari pendent d’aplicar és de 1.614.054,39 euros, és 
considera beneficiari per a l’interés general canviar el finançament 
d’aquesta actuació i finançar-la en càrrec al superàvit com a Inversió 
Financerament Sostenible. D’aquesta manera s’alliberen 200.000 euros del 
préstec formalitzat que serviran per finançar una altra actuació municipal, 
en concret, el tancament de les pistes poliesportives.  
Per tant, el projecte relatiu als “treballs substitució del clavegueram”, 
passarà a considerar-se Inversió Financerament Sostenible i es finançarà en 
càrrec al Superàvit Pressupostari. 
a) Desestiment en la realització de projectes d’actuació. En la mateixa sessió 
plenària, la sessió de 24 d’abril de 2017 i en càrrec al mateix préstec, es va 
aprovar la realització d’una estació de recàrrega per import de 60.000 
euros. Actualment, ha estat comunicat a aquest Ajuntament que la part de 
cofinançament via subvenció d’aquesta actuació no es rebrà, raó per la qual 
es considera adient renunciar a aquesta actuació, destinant aquest 
finançament per una banda al canvi de finançament del tancament de les 
pistes poliesportives (34.000 euros) i per altra al projecte de millores en 
diversos centres escolars municipals.  
En el mateix sentit, analitzades de nou les actuacions a realitzar en matèria 
d’adquisició de terrenys i adquisició d’immobles, s’ha considerat no 
necessari i urgent per a aquesta anualitat una sèrie de projectes, els 
imports dels quals ascendeixen a 20.000 euros en matèria de terrenys i 
15.000 euros en matèria de béns immobles. En aquest sentit, es proposa 
minorar les aplicacions pressupostàries destinades a finançar aquestes 
actuacions i canviar la finalitat del préstec que les finançava, préstec amb el 
Banc de Sabadell, aprovat en sessió plenària de 24 d’abril de 2017, al 
finançament de les obres de millora dels centres escolars d’Amposta. 
En resum, tindríem que: 
 Nou projecte a realitzar: Adequació i millora centres escolars 

(02/3238/63200) per import de 61.000 euros. Actuació que es considera 
estrictament necessària realitzar de manera urgent. 



 Finançament: 
 20.000 euros per canvi de finalitat préstec subscrit amb el Banc 

Sabadell pel finançament d’adquisició de terrenys (00/9200/60000) 
 15.000 euros per canvi de finalitat préstec subscrit amb el Banc 

Sabadell pel finançament d’adquisició d’immobles (00/9200/62200). 
 26.000 euros per canvi de finalitat préstec subscrit amb el Banc 

Sabadell pel finançament de l’estació de recàrrega de vehicles 
(09/1721/62200). 

b) Canvi finançament de l’actuació relativa al tancament de les pistes de 
futbol (03/3423/62200). El Ple de la Corporació, en sessió de 27 de març de 
2017 va aprovar l’expedient número 6 de modificació del pressupost per 
suplements de crèdits i crèdits extraordinaris, que incloïa el crèdit 
extraordinari relatiu al tancament de les pistes de futbol sala, finançant-se 
en càrrec al Romanent de Tresoreria per Despeses Generals. El 12 de juny 
de 2017, la Junta de Govern Local va acordar adjudicar dita obra per import 
de 238.436,55 euros. A data actual, a partir de les actuacions esmentades 
anteriorment i, fonamentalment, arran la possibilitat de considerar 
l’actuació relativa a la substitució del clavegueram com a Inversió 
Financerament Sostenible, és considera el més adequat per a la corporació 
així com per a l’interés general canviar el finançament d’aquest projecte, i 
finançar-lo en càrrec al préstec formalitzat amb el Banc de Sabadell 
canviant la seva finalitat pel que fa a la substitució de la xarxa de 
clavegueram com a l’estació de recàrrega de vehicles. Així: 

Finançament actual Finançament proposat 
03/3423/62200 

Tancament pistes futbol RTGG 238.436,55 
Préstec B. 
Sabadell 234.000,00 RTGG 4.436,55 

   
- Substitució 
clavegueram 200.000,00   

   
- Estació 

recàrrega 34.000,00   
Al canviar el finançament d’aquesta actuació, el Romanent de Tresoreria per 
despeses generals que s’allibera es considera necessari destinar-lo a les 
següents actuacions estrictament necessàries i urgents, que no es poden 
demorar fins l’exercici vinent, i que són:  

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 
07439/22602 Mitjans comunicació 32.000,00 

08/4911/22612 Despeses generals emissora ràdio 3.000,00 
06/1330/22199 Senyals tràfics i guals 8.000,00 
13/4310/22611 Despeses promoció comercial 21.000,00 
13/4311/22611 Mercat Sta llúcia i cicle de nadal 10.000,00 
05/230/22799 Servei Intervenció Socioeducativa no resid, infants 24.000,00 



05/2314/22799 Treballs externs Transport Adaptat 40.000,00 
02/3231/21200 Conservació edifici Miquel Granell 10.000,00 
09/1533/22199 Material brigada i altres 12.000,00 
09/1532/21000 Conservació vies públiques 48.000,00 
14/3370/22609 Activitats juvenils 20.000,00 
01/330/46700 Aportació Museu TTEE 6.000,00 

  234.000,00 
c) En relació a l’àrea d’esports, es proposa crear una aplicació 
pressupostària per finançar la compra de material tècnic inventariable, atès 
que existeixen una sèrie de demandes urgents en aquesta matèria. Aquesta 
actuació es finançarà en la baixa en una aplicació pròpia de l’àrea: 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
03/3420/62500 Material tècnic inventariable àrea esports 10.000,00 € 

FINANÇAMENT 
03/3421/22199 Material tècnic piscina 10.000,00 

Finalment, les Inversions Financerament Sostenibles per import total de 
1.613.338,08 euros, en virtut d’allò establert a la disposició addicional sisena 
de la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera 
En resum, i d'acord amb el que determina la legislació vigent, el Ple de 
l'Ajuntament, per majoria, amb els vots favorables dels 11 membres del grup 
municipal d’EA-AM, amb l’abstenció dels 6 membres dels grup municipal de 
CIU, dels 2 membres del grup municipal del PSC-CP i del membres del grup 
municipal de PXC i; amb el vot en contra, de la regidora no adscrita, la Sra. 
Rosa Pertegaz, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l'expedient núm. 17 de modificació del pressupost de 2017 
amb les variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament es 
relacionen: 

MODIFICACIÓ  CRÈDIT NÚM.17  SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
SUPLEMENTS CRÈDIT 668.282,22 

Cap.1: personal 282,22 
Cap.2: Despeses béns corrents i serveis 228.000,00 

Cap.4: subvencions corrents 6.000,00 
Cap.6: Inversions Reals 434.000,00 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 1.565.180,43 
Cap.1: personal 80.842,35 

Cap.6: Inversions reals 1.484.338,08 
FINANÇAMENT 2.233.462,65 

Cap.2: Despeses béns corrents i serveis 10.000,00 
Cap.5: Fons contingència 81.124,57 

Cap.6: Inversions reals 529.000,00 
Cap.8: Superàvit pressupostari 1.613.338,08 



SEGON. Modificar l’annex de inversions del Pressupost Municipal per a 
l’exercici 2017, incloent aquests projectes nous. 
TERCER. Canviar la finalitat dels préstecs regulats a l’expedient. 
QUART. Exposar al públic la modificació aprovada durant el termini de 15 dies 
hàbils, tant als taulers d'anuncis com al Butlletí Oficial de la Província , als 
efectes que els interessats puguin presentar les reclamacions que creguin 
adients. 
CINQUÈ. Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el 
termini d'exposició al públic no es presentin reclamacions. 
 
Intervencions dels membres: 
La regidora no adscrita, la Sra. Rosa Pertegaz, explica que vota en contra 
per la suplementació de les partides que es realitza amb aquesta 
modificació del pressupost. 
 
21. ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS. 
Vista la sol·licitud presentada per J.C.M.S. 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 farmàcia, 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 
farmàcia al carrer Josep Tarradellas, 132, d’Amposta, havent-se-li practicat la 
liquidació número 879843, per un import de 1.547,37 € havent-la pagat el 
dia 19 de maig de 2017. 
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, amb els vots 
favorables dels 11 membres del grup municipal d’EA-AM, dels 6 membres 
del grup municipal de CIU, dels 2 membres del grup municipal del PSC-CP, 
del membre del grup municipal de PXC i, de la regidora no adscrita, la Sra. 
Rosa Pertegaz, 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 Quantitat a 



tornar 
879843 1.547,37 1.547,37 773.69 773,69 

TERCER. Procedir a practicar una bonificació sobre els tributs liquidats per 
un import de 773,69 € que s’aplicarà per transferència al compte indicat pel 
sol·licitant. 
QUART. Advertir a l’interessat 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. 
 
Vista la sol·licitud presentada per Llibreria Viladrich, SL. 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 llibreria i cafeteria, 
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 
llibreria i cafeteria al carrer Sant Antoni,5, d’Amposta, havent-se-li practicat 
la liquidació número 899803, per un import de 74,00 € havent-la pagat el 
dia 22 de novembre 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. 
Distribució percentual del local per concurrència d’activitats en la mateixa 
llicència. Segons es desprèn del projecte tècnic presentat per l’interessat on 
es detallen es espais del local que seran ocupats pel comerç de queviures i 
els espais que seran ocupats pel bar-degustació, correspon establir les 
següents proporcions: 
 Llibreria: 94,13 m2 que equival al 74,85 % del local. 
 Cafeteria: 31,62 m2 que equival al 25,15 % del local. 
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, amb els vots 
favorables dels 11 membres del grup municipal d’EA-AM, dels 6 membres 
del grup municipal de CIU, dels 2 membres del grup municipal del PSC-CP, 
del membre del grup municipal de PXC i, de la regidora no adscrita, la Sra. 
Rosa Pertegaz, adopta el següents acords: 
PRIMER. Acceptar concedir la bonificació pregada per la persona 
interessada consistent en el 10 % de la quota liquidada per la part 



proporcional a l’espai destinat a cafeteria i del 50 % de la quota liquidada 
per la part proporcional de l’espai del local destinat a llibreria, pels indicats 
tributs. 
SEGON. Aplicar la bonificació a la liquidació generada atenent al següent 
detall: 
Liquidació Import Quantitat 

pagada 
50% bonifi 
del 74,85% 

10% bonifi 
del 25,15% 

Quantitat 
bonificada 

Quantitat 
a tornar 

899803 74,00 74,00 27,69 1,86 29,55 29,55 
TERCER. Procedir a practicar una bonificació sobre els tributs liquidats per 
un import de 29,55 € 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. 
 
En relació a la sol·licitud presentada per la Sra. A.O.C. en la que exposa 
haver realitzar una obra per reforma d’habitatge ubicat a l’Av. de la Ràpita 
número 3 i per estar integrat dintre de la zona del casc antic demana se li 
apliqui la bonificació que contemplen les ordenances de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres i llicència d’obres. 
En data 12 de gener de 2017 la sol·licitant va autoliquidar els conceptes 
tributaris generats a conseqüència de la llicència d'obres per reforma de 
local comercial als baixos de l’habitatge existent a l’Av. de la Ràpita número 
3, amb les següents dades: 



- Liquidació número 898683 
- Base imposable: 7.183,10 € 
- Llicència d’obres: 7.183,10 X 0,20 % = 14,37 € 
- ICIO: 7.183,10 X 2,80 % = 201,13 € 
- Pagat el dia 14/01/2016  215,50 € 
Les ordenances fiscals reguladores de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres i de la taxa per llicència d’obres tenen establerta una 
bonificació fins al 95% de l'ICIO i de la Taxa per llicència d’obres per les obres 
noves o de rehabilitació del casc antic amb el següent redactat: 
ICIO: article 4 – bonificacions: 
c) Històric – artístiques: 
Fins un 95% de la quota. 
 Per l’obra nova o de rehabilitació a la ciutat vella (casc antic). 
 Per l’obra nova o de rehabilitació al Barri del Grau, delimitat pels carrers 

Buenos Aires, Canal de la Dreta, Tarragona, Palau i Quer, i Dos de maig, 
quan es compleixin les següents condicions: 
o Les obres s’han d’efectuar sobre una edificació que tingui al menys 

quaranta anys. 
o Han de destinar-se a habitatge. 

Taxa llicència d’obres: article 7 - exempcions i bonificacions: 
c) Històric – artístiques: 
Fins un 95% de la quota. 
 Per l’obra nova o de rehabilitació a la ciutat vella (casc antic). 
  Per l’obra nova o de rehabilitació al Barri del Grau, delimitat pels carrers 

Buenos Aires, Canal de la Dreta, Tarragona, Palau i Quer, i Dos de maig, 
quan es compleixin les següents condicions: 
o Les obres s’han d’efectuar sobre una edificació que tingui al menys 

quaranta anys. 
o Han de destinar-se a habitatge. 

Amb aquests antecedents i en base al següents fonaments de dret: 
 Ordenança fiscal número 5: Impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres: article 4, bonificacions per obra nova o de rehabilitació a la zona del 
Grau. 

 Ordenança fiscal número 11: Taxa per la concessió de llicències 
urbanístiques: article 7, exempcions i bonificacions. 

Per tot l’indicat el Ple de la Corporació, per unanimitat, amb els vots 
favorables dels 11 membres del grup municipal d’EA-AM, dels 6 membres 
del grup municipal de CIU, dels 2 membres del grup municipal del PSC-CP, 
del membre del grup municipal de PXC i, de la regidora no adscrita, la Sra. 



Rosa Pertegaz, adopta el següents acords: 
PRIMER. Considerar que concorren tots els criteris establerts per 
l’ordenança per poder aplicar la bonificació del 95% de la quota tributària. 
SEGON. Atorgar una bonificació d’un 95% de l’import pagat pels conceptes 
de l’ICIO i Llicència d’obres atenent al següent detall: 

Liquidació Import pagat Data pagament Bonificació 
898683 215,50 12/01/2017 204,73 

TERCER.- L’import total a devolucionar en concepte de bonificació dels 
tributs d’ICIO i de Llicència d’obres ascendeix a 204,73 € que s’haurà 
d’abonar al compte indicat per la interessada. 
 
22. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER DEMANAR LA DIMISSIÓ DEL 
REGIDOR DE PERSONAL. 
A continuació es dona lectura a la moció següent: 
“Després de dos anys, la feina o més aviat la poca feina del regidor de 
personal és del tot nefasta pels interessos d’Amposta. Deixadesa, ineptitud, 
sectarisme, tractes de favor ... són les constants d’aquests dos anys. I 
podríem afegir milers d’euros llençats en aquesta àrea no només pel sou 
del regidor sinó pels serveis contractats per refer la relació de llocs de 
treball (un altre dia parlarem de la legalitat d’aquests contractes), que 
comporta gastar un munt de diners dels ciutadans per no solucionar res. 
Exposarem alguns casos, (hi ha molts més), de manera objectiva. Fets 
irrefutables i del tot coneguts. – Treballadors que porten maquinària per la 
ciutat i van beguts o pitjor. I que ha fet el regidor per solucionar aquest 
problema. Ignorar-lo, mirar cap a un altre costat. Esperar que es jubili i 
confiar en què no atropelli ni faci mal a ningú. És a dir el regidor NO FA RES.  
Treballadors que agafen la baixa (molts mesos), dient que no poden 
treballar i després estan caçant o esllemenant, se li va dir de contractar un 
detectiu i poder demostrar que ens estava estafant i que ha fet en dos anys. 
SI SI SI SI i alhora de la veritat NO FA RES. També cal dir que hi ha excel·lents 
treballadors, que fan la feina i a més alguns aporten més encara. I no reben 
cap gratificació, ni tan sols un reconeixement, ni un simple gràcies. La 
queixa per part d’aquests treballadors és del tot justa. Gent que ve a 
treballar fora del seu horari laboral, cap de setmana, tardes ... Treballadors 
que s’han fet mal treballant i podrien estar un munt de dies de baixa, però 
es demanen l’alta perquè saben que l’ajuntament té pocs efectius i aquesta 
dedicació, aquesta bona feina d’anys no té cap recompensa, cap 
reconeixement, com dic ni un simple gràcies. En canvi tenim l’exemple d’un 
treballador o suposat treballador, que no feia res en l’època de CIU i amb 



ERC no va canviar gaire la seva dedicació, continua sense fer gaire feina. 
Anar al bar com a mínim tres cops al dia, jugar al Facebook en jornada 
laboral es veu que són motius per tenir el reconeixement i obtenir 
recompenses per part del regidor de personal. Aquest treballador va passar 
d’auxiliar administratiu a adjunt del coordinador de serveis (càrrec que no 
existia, fet a mida). Per què?, Quins mèrits havia fet aquest senyor per pujar 
de categoria laboral i cobrar uns milers d’euros més. Cap ni un. Això és un 
regal perquè és l’home de la secretària, i com volem tenir contenta la 
secretària ens inventem un càrrec i li regalem milers d’euros per la cara. De 
tot això tinc proves i testimonis. La pregunta que ens hauríem de fer seria, 
perquè si un treballador es fa mal de veritat i malgrat tot es demana l’alta, 
se sacrifica per l’ajuntament no obté ni unes simples gràcies. I l’altre 
enxufat, es fa mal al dit del peu i entre baixa i vacances està al voltant de 50 
dies sense aparèixer per l’ajuntament i aquest senyor se’l recompensa amb 
càrrecs i diners. Per demostrar el tracte de favor podem vore que durant 
aquests 50 dies ningú va substituir a “l’adjunt de coordinador“. Si tanta feina 
fa, de tanta responsabilitat, si tan necessari és, perquè durant tots aquests 
dies ningú el va substituir. Aquest tracte de favor és conegut per tot 
l’ajuntament, i jo el denuncio perquè no li tinc por a ningú, no me n’amago, 
assumeixo les meves responsabilitats i denuncio les injustícies. La pèssima 
gestió del regidor de personal ens costa molts diners, el regidor continua 
gastant-se milers d’euros en refer una relació de llocs de treball, (estem 
investigant els contractes fets per això), que no ha solucionat cap dels 
problemes que fa temps que denuncio i que comporta com deia la pèrdua 
de milers d’euros. Tant clar tinc tot això que denuncio, que l’auditoria estic 
disposat a pagar-la jo de la meva butxaca. Si aquesta auditoria diu que els 
treballadors que jo denuncio estan fent bé la seva feina, és a dir que es 
guanyen el sou JO DIMITEIXO. Ara bé si aquesta auditoria demostra que 
aquests treballadors no fan la feina com cal, és a dir que no es guanyen el 
sou DIMITEIX EL SR. BERTOMEU. La feina aquí l’ajuntament és molt seria, 
gestionem els diners dels ciutadans. Aquesta feina mereix una dedicació 
exclusiva. No es pot venir a gestionar regidories a hores soltes, això no és 
un joc. Cal una dedicació plena, i una bona feina que per això cobrem. Jo no 
tinc cap problema, en sotmetrem a una auditoria per vore si sóc productiu, 
si faig una bona feina, si em guanyo el sou. No tinc res que amagar tot el 
contrari. S’han d’acabar les discriminacions, els tractes de favor. Un 
exemple, hi ha treballadors que tenen una segona feina i es poden saltar 
l’horari laboral. L’arquitecte i l’enginyer, si veniu un dimecres no us podran 
atendre, estan a la seva segona feina. En canvi a la resta de treballadors que 



volen tenir una segona feina se’ls obliga a complir la seva jornada laboral, 
com marca la llei. Per què aquests favoritismes? Per totes aquestes males 
pràctiques, discriminacions, enxufismes ... que comporten un mal servei pel 
poble d’Amposta i la pèrdua de milers d’euros dels ciutadans. 
Acords: 
1.- Demanem la dimissió del regidor de personal el Sr. Bertomeu “. 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seus termes el regidor Sr. German Ciscar. 
La regidora no adscrita, la Sra. Rosa Pertegaz, diu que el seu vot és 
inicialment l’abstenció, ara bé, atès la gravetat dels fets que exposa i que el 
Sr. Ciscar diu que té proves i testimonis, si ho porta davant la justícia i així 
es demostra, aleshores li votaria a favor. 
La regidora membre del grup municipal de CIU, la Sra. Isabel Ferré diu que 
el grup municipal de CIU s’abstindrà donat que entén que no és un 
problema d’un regidor sinó d’un equip de govern, en el qual al capdavant hi 
és l’Alcalde. Que amb anterioritat es van queixar quan es va contractar una 
empresa externa per modificar la RLT. En relació al contingut de la moció 
demanen que s’investigui, que no comparteixen les formes però sí el fons 
de la qüestió. 
El Sr. Alcalde, Adam Tomàs, diu que la moció no prosperarà, que no 
existeixen interessos partidistes sinó pel bé d’Amposta, doncs el Sr. Tomàs 
Bertomeu no és un regidor que estigui afiliat al partit d’ERC. 
El regidor membre del grup municipal d’EA-AM, el Sr. Tomàs Bertomeu, diu 
que quan va llegir la moció va pensar en un primer moment que el regidor 
del grup municipal de PXC es preocupava de la meva persona, pel volum de 
feina que tinc i que em volia alliberar. Que la seva actitud amb aquesta 
regidoria de personal és de treball i de dedicació com ho faig en les altres 
regidories. Que el Sr. Ciscar li ha dit molts cops que fes canvis en matèria de 
personal, però que quan ha arribat el moment d’adoptar l’acord s’ha tirat 
enrere. Que existeix un projecte de millorar el poble, que s’està treballant 
molt pel poble. Que a la moció que presenta es barregen molts de 
conceptes diferents. Pensa que ningú de l’Ajuntament d’Amposta es mereix 
una auditoria tècnica, que aquesta feina li correspon al poble realitzar-la 
cada 4 anys. Que hi ha un equip que juga i un altre equip que espera saber 
si podrà jugar. Que ell està encantat que d’aquí 4 anys de l’auditoria que 
realitzi el propi poble d’Amposta. És veritat que hi ha un catàleg de llocs de 
treball de l’Ajuntament que va fer la Diputació de Tarragona, i que sap que 
el va lluitar molt el Sr. Ciscar. Ell com a regidor ha assumit funcions de 
diferents regidories. Hi ha tasques i projectes que comporten el treball de 



diferents regidories a la vegada, perquè són feines de multiregidories; pel 
que es plantegen diferents objectius per desenvolupar aquestes tasques. 
En concret es reestructura el departament d’obres i serveis i es crea  l’àrea 
de serveis al territori, la qual és una disciplina no vertical sinó 
multidisciplinar, nomenant-se així a un coordinador adjunt per aportar i 
treballar diferents projectes per al poble d’Amposta, no pas per a 
malbaratar recursos, sinó tot al contrari, és una inversió per al poble, per a 
projectes importants. A partir de la creació d’aquest lloc, s’han creat molts 
objectius i obtingut bons resultats. Alguns projectes poden ser més o 
menys encertats, però existeixen accions que costen articular i tramitar; 
com per exemple, els esborranys de les redaccions de les ordenances en les 
que cal fer recerca i comunicació entre diferents regidories municipals. 
Feines també com el pla director de la xarxa de pluvials, que ha comportat 
realitzar una feina immensa mai feta. El tema també de la neteja de solars, 
d’inventariar l’arbrat, altres com ja he dit, de redacció de les ordenances 
(taules i cadires, fitosanitaris, animals de companyia). També hi ha projectes 
a llarg termini que la seva implementació requereix la inversió de molts 
recursos, com recuperar el nostre riu per al poble, perquè avui per avui no 
vivim de cara al riu i, és per això, que l’equip de govern està treballant per 
invertir recursos, malgrat aquests projectes que són de tramitació llarga, 
com per exemple; el projecte per declarar la façana del riu BECIN. Aquest és 
un projecte de llarga tramitació i que és complicat, no es fa en un dia, 
possiblement la solució legal no la tinguem en aquesta legislatura, però 
l’Ajuntament inverteix temps i recursos per aconseguir-ho. El canvi de 
qualificació per la protecció de l’antic edifici de les monges, perquè de 
mantenir-lo lliure ens equivocaríem. Per fer totes aquests projectes cal fer 
moltes reunions, hi ha molta feina prèvia, hi ha molts temes amb els que 
s’està treballant i la solució no ve en un dia. Així, el tema de futuro ciudad 
també és un tema que l’estem treballant i que cal treballar-lo més i a fons, 
que suposen una inversió per al poble. El que l’Ajuntament està fent al 
carrer Tarragona no és fruit d’un dia, el treballem des de fa molt de temps. 
Des de la meva regidoria jo delego en persones i les coses van sortint poc a 
poc. Quan parlem de personal, he de dir que és un tema complicat parlar 
de recursos humans, s’ha de tenir criteri propi i treballar per això. Dir que 
aquest regidor no fa res és una falsetat, el no fer res és una expressió que 
comporta un despreci cap a una altra persona o pot ser un motiu per 
treballar més i, jo opto per treballar encara més. L’expressió de no fa res, és 
una expressió dura i vostè la utilitza per a la seva conveniència, cal tenir 
molt de compte, perquè tots en algun moment podem tenir problemes de 



personal. Hi ha treballadors que venen per les tardes, n’hi ha d’altres que 
treballen en caps de setmana. 
El regidor del grup municipal de PXC, el Sr. Germán Ciscar diu que la prova 
de que no té argumentació és que ha parlat d’urbanisme, i no ha parlat de 
personal. Li diu que va ser ell que en una moció va plantejar el tema de 
pluvials., que la idea va ser d’ell. Li fa gràcia que li digui que es va fer enrere 
al moment d’adoptar l’acord, ell ha criticar alguns treballadors però després 
he vist la feina que fan, n’hi ha d’altres que en converses privades no deia el 
mateix.  Diu que en relació a una persona que deien que al setembre la 
posarien a pelar cables i encara vull va en cotxe oficial. Posa l’exemple de 
l’auditoria que s’ha realitzat a Deltebre en el contracte d’aigües que tenen 
amb Sorea  que ja la tenen acabada i que nosaltres encara no tenim res, 
com el contracte de neteja amb ISS o el contracte de la neteja viària amb 
l’empresa URBASER, que no s’han complert les clàusules i no es fa res. 
Senzillament està parlant d’urbanisme. Em va dir que posaria a treballar a 
l’auxiliar si entrava. Que políticament no li interessava acomiadar a ningú 
més. Si es consulta l’hemeroteca, veurà que esquerra estava en contra de la 
compra del centre de rehabilitació, això vostès ho  han fet amb la compra 
de l’edifici del sindicat. Li agradaria que aquestes auditories fossin reals. 
El Sr. Alcalde, Adam Tomàs, diu que el Sr. Ciscar ha fet una exposició de 
moltes coses que ara no li desgranarà, que se suma al que li ha dit la 
regidora no adscrita, la Sra. Rosa Pertegaz, de que si té proves que ho 
denunciï. Però, el que sí és cert, és que des de les 8:00h del matí fins a la nit, 
els regidors de l’equip de govern passem moltes hores treballant per al 
poble, com és el cas del regidor de personal. Així el regidor de personal, el 
Sr. Tomàs Bertomeu li ha explicat les tasques en que està treballant. En 
relació a l’adjunt, diu que quan aquest equip de govern o un altre ho 
consideri oportú tornarà a percebre les seves retribucions i a fer les 
funcions del seu lloc de treball específic, perquè aquestes funcions que ara 
se li assignin i aquest increment de sou no és consoliden. Del que diu a la 
moció en primer terme, respecte de dos treballadors de l’Ajuntament, li 
demana que es miri les actes del comitè d’empresa per veure que s’ha 
posat fil a l’agulla, no són temes públics. El tema del treballador begut, és 
perillós fer acusacions, és cert que a una empresa privada funcionarien 
moltes coses de manera diferent, però no és el cas. Així, en un cas, el 
treballador va arribar a l’edat de jubilació i ja no treballa i; en l’altre cas, hi 
ha una proposta de resolució d’un expedient disciplinari que ja ha estat 
notificada, per la qual cosa, s’està tramitant aquest expedient des de fa 
molts mesos i, per tant no s’ha fet aquesta proposta expressament per 



aquest Ple. Que a la moció, vostè també parla de l’arquitecte i l’enginyer 
municipal i de les seves compatibilitats. Les comptabilitats es donaran 
sempre i quan no afectin a l’horari laboral i en les condicions de la llei. En 
relació a ells li diu que l’arquitecte ve tots els dimecres i, que l’enginyer si hi 
ha un dia que no ve és perquè té una dedicació del 80% de la seva jornada. 
Vostè ha afirmat que té proves i testimonis, que deuen ser els mateixos que 
tenen ells i, si està convençut del que diu a la moció li diu que és molt 
probable que amb un d’aquests treballadors arribin a judici, pel que no té 
cap inconvenient en que es personi i faci de testimoni al plet. Li recorda que 
hi ha 352 treballadors a l’Ajuntament, que hi ha molta gent que treballa i, 
que la majoria dels treballadors  treballen molt bé i que no s’ha de 
dramatitzar. Que vostè pot dir el que vulgui però que no comparteix el que 
diu la moció, perquè el que sí que és veritat és que el regidor de personal 
treballa molt per al poble i, que en anteriors sessions plenàries vostè 
mateix l’ha lloat molt i han treballat junts. 
El regidor membre del grup municipal de PXC, el Sr. Germán Ciscar, li diu 
que és cert que molts cops ha treballat amb el Sr. Bertomeu, el problema és 
que el regidor fa moltes propostes i no es tradueixen en fets, posant com a 
exemple la llum del parc dels Giribechs que la té gratis l’adjudicatari; com el 
cas dels incompliments de Sorea. Explica el cas d’una treballadora en 
segona activitat i que a l’any 2015 es va reunir per aquest tema amb 
l’Alcalde. Que és ara, quan la treballadora ha tingut una sentència favorable 
el Sr. Bertomeu es reuneix amb ella. Exposa el fet d’un policia que li fan mal 
els genolls, no patrulla i que no passa a segona activitat. Es un continu dir i 
no fer. Li pregunta al Sr. Bertomeu si sap quants treballadors fixos i 
temporals té l’Ajuntament, que segur que no ho sap. La licitació de la 
defensa jurídica de l’Ajuntament que va presentar en una moció encara no 
s’ha fet. 
El Sr. Alcalde, Adam Tomàs, diu que no entrarà en res més, que el Sr. Ciscar 
ha entrat en molts temes diferents com Sorea, plusvàlues. Són temes amb 
els que s’està treballant, molts en expedients administratius oberts o en 
contenciosos interposats i, que no es pot entrar a parlar de cadascun 
d’aquests temes; però que li pot assegurar que tots els regidors estan 
treballant incansablement per al bé del poble.      
Amb les intervencions que han estat detallades, el Ple de la Corporació, per 
majoria, amb els vots en contra dels 11 membres del grup municipal d’EA-
AM; amb l’abstenció dels 6 membres del grup municipal de CIU, dels 2 
membres del grup municipal del PSC-CP i de la regidora no adscrita, la Sra. 



Rosa Pertegaz i; amb el vot favorable del membre del grup municipal de 
PXC, acorda no aprovar la moció que ha estat transcrita. 
 
23. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP PER LA MILLORA DE LA 
CARRETERA DEL POBLE NOU A SANT CARLES DE LA RÀPITA. 
Seguidament es dona lectura a la moció amb el tenor literal següent: 
“Des de fa més de 15 anys existeix un consens entre tots els municipis del 
Delta i la Generalitat de Catalunya per realitzar una infraestructura 
llargament reivindicada, anomenada en el seu moment Anell Viari del Delta.  
Aquest anell viari, que ens consta que té una bona part del projecte 
executiu redactat, consisteix en una millora substancial de les carreteres 
que comuniquen els pobles del Delta. Entre les  principals millores estan la 
seva ampliació i la dotació d’un carril bici paral·lel. 
Els veïns del Poble Nou reclamen  l’execució del tram de l’anell viari  que els 
connecta fins Sant Carles de la Ràpita i que el seu traçat transcorre per la 
mateixa carretera existent. Aquesta, cada cop està en més pèssimes 
condicions, i que excepcional és la setmana sobre tot de l’estiu que no es 
produeix algun incident, en el millor dels casos sortides de vehicles de la via 
que fan cap als desaigües i arrossars que voregen la carretera.  
Donat l’important volum de vehicles que la usen durant tot l’any, i molt 
especialment sobre tot a la primavera i a l’estiu turistes que van en bicicleta, 
es fa necessari procedir a la seva execució per evitar accidents, alhora que 
la convertiria en una via atractiva pel turisme. 
Per aquest motiu, i vist que passen el anys sense que s’avanci en aquesta 
inversió ja “històrica”, el grup municipal socialista a l’ajuntament d’Amposta 
presenta la següent proposta d’acord: 
1. Instar a la Govern de la Generalitat de Catalunya, administració 

responsable de l’execució de l’Anella Viària del Delta, perquè concreti un 
calendari d’inici d’obres en la major brevetat possible, començant la 
millora de la xarxa viària del Delta pel tram Poble Nou – La Ràpita 

2. Traslladar aquest acord a l’ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, com 
a municipi afectat per aquesta carretera.” 

Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seus termes el regidor Sr. Francesc J. Miró. 
La regidora no adscrita, la Sra. Rosa Pertegaz, diu que és una situació que 
clama al cel l’elevat nombre de sinistralitat d’aquesta carretera. 
La regidora del grup municipal de CIU, la Sra. Isabel Ferré, diu que ho 
tornarem a demanar i a veure si aquest cop es compleix. 



El Sr. Alcalde, Adam Tomàs, diu que reclamen no sols aquest projecte sinó 
que també arribi fins al Trabucador. Que s’ha reunit amb l’Alcalde de 
l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita per aquest tema i, que la 
Generalitat de Catalunya els ha dit que estan treballant en aquest projecte. 
Que és un projecte important tant per millorar la seguretat viària com la 
comunicació dins del territori. 
El regidor del grup municipal del PSC-CP, el Sr. Francesc J. Miró, agraeix 
l’aprovació d’aquesta moció per unanimitat. Que si esquerra presenta una 
esmena als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, el seu grup els hi 
votarà a favor. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, 
amb els vots favorables dels 11 membres del grup municipal d’EA-AM, dels 
6 membres del grup municipal de CIU, dels 2 membres del grup municipal 
del PSC-CP, del membre del grup municipal de PXC i, de la regidora no 
adscrita, la Sra. Rosa Pertegaz, acorda aprovar la moció que ha estat 
transcrita. 
 
24. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’EA-AM, CIU, PSC-CP, PXC 
I DE LA REGIDORA NO ADSCRITA, ROSITA PERTEGAZ, PER “OBTENIR UN 
ACORD DE CONVIVÈNCIA I UNITAT ENTRE ELS AJUNTAMENTS I L’AGRUPACIÓ 
DE PENYES I COMISSIONS TAURINES DE LES TERRES DE L’EBRE A FAVOR DE 
LA FESTA DELS BOUS“. 
Finalment es dóna compte de la moció que diu: 
“Els espectacles tradicionals amb bous configuren un element central en les 
celebracions populars d’un bon nombre de poblacions del nostre territori 
principalment, però també d’altres zones de Catalunya.  
Els primers indicis de la festa amb bous daten del segle XVI, i va ser durant 
els segles XVIII i XIX que es va anar estenent per diversos municipis de les 
Terres de l’Ebre i de la resta de Catalunya. Així va seguir al segle XX i fins 
l’actualitat, segle XXI, una festa en constant evolució en tots els sentits, que 
anat adaptant-se als nous temps. Una mostra és l’any 2004 que es va 
redactar un manual de bones pràctiques, que tot i no ser llei es va complir 
des del primer dia per totes les parts implicades. L’experiència acumulada 
en l’aplicació del codi de bones pràctiques va portar a considerar la 
conveniència de garantir un marc normatiu per l’exercici d’aquesta activitat. 
Això va portar a l’aprovació per un ampli consens al Parlament de Catalunya 
de la llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals 
amb bous. És per tant, el marc normatiu aprovat l’any 2010 per Parlament 
de Catalunya el que regula actualment la festa dels bous sota tres eixos 



fonamentals: respecte, protecció de la festa i animals i seguretat cap a les 
persones. Una llei que es ve complint des del primer dia. 
Les diferents modalitats de bous descrites a la llei 34/2010: bou capllaçat, 
bou embolat, bous als carrer, habilitats a la plaça, bou embolat,  bous a la 
mar, els desencaixonaments de bous cerrils marquen tot el ritme festiu 
d’un esdeveniment propi i singular de la nostra cultura popular. Un acte 
multitudinari marcat per l’alegria, amistat i la convivència de tots els 
participants.  
A banda d’això també hem de posar en valor el flux econòmic que aquesta 
tradició reporta, ja que és inqüestionable. A banda dels llocs de treball 
directes que genera, també hi ha l’impacte econòmic que hi ha a les 
poblacions on es celebren, ja que son molts els que allí es desplacen.   
També hem de considerar les diferents ramaderies existents i el patrimoni 
genètic incommensurable de la cria i selecció que suposa, estem davant 
d’un esdeveniment únic i a la vegada beneficiós per la nostra terra, ja que 
és una ramaderia positiva. 
Els bous, a les Terres de l’Ebre i alguna altra zona de Catalunya, formen part 
de la nostra cultura i tradició. La festa amb bous forma part de la nostra 
identitat com a territori i que a la vegada demostra la diversitat i riquesa 
cultural que tenim com a país. Una singularitat que ens fa diferents i que 
hem de defensar. Els bous també formen part de la cultura catalana. 
Per tots aquests motius, proposem al ple de l’Ajuntament d’Amposta 
l’adopció dels següents ACORDS: 
Primer. Donar suport i respectar la llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de 
regulació de les festes tradicionals amb bous, que va ser aprovada per un 
ampli consens al Parlament de Catalunya. 
Segon. Defensar totes i cadascuna de les diferents modalitats de bous 
aprovades a la llei 34/2010, i que allí estan degudament redactades.  
Tercer. Donar valor a la festa amb bous, ja que forma part de la nostra 
cultura i tradició com a territori. 
Quart. Continuar amb el compromís amb la festa dels bous i defensar la 
unitat, convivència i sentiment que la festa dels bous sempre ha estat capaç 
de generar entre els nostre pobles i ciutadans. 
Cinquè. Fer arribar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, 
a la Presidenta del Parlament de Catalunya, a tots els grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, a la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre 
i a l’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines  de les Terres de l’Ebre. 
Intervencions dels membres: 



La regidora no adscrita, la Sra. Rosa Pertegaz, diu que vota a favor de la 
moció perquè forma part de la nostra tradicional les festes amb bous i, 
posa en valor la tasca realitzada per les penyes taurines del territori. 
El regidor del grup municipal del PSC-CP, el Sr. Francesc J. Miró, diu que el 
grup del PSC-CP vota a favor, i avisa de que tots els regidors som 
responsables del que votin els nostres representants a la Generalitat. 
La regidora del grup municipal de CIU, la Sra. Isabel Ferré, diu que el seu 
grup municipal representa a Amposta, que al seu partit igual no els hi 
agrada aquesta moció, però que el seu grup municipal li dóna suport. 
Demana unitat i seny per part de tothom, el que es vol és que tots estiguin 
a favor. 
El Sr. Alcal de, Adam Tomàs, diu que el grup d’EA-AM se suma al suport de 
la moció, que cal donar unitat i suport. 
El regidor del grup municipal del PSC-CP, el Sr. Francesc J. Miró, diu que cal 
que els grup vagin junts tant aquí com a la Generalitat amb aquesta moció. 
Després de les intervencions ressenyades, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, amb els vots favorables dels 11 membres del grup municipal 
d’EA-AM, dels 6 membres del grup municipal de CIU, dels 2 membres del 
grup municipal del PSC-CP, del membre del grup municipal de PXC i, de la 
regidora no adscrita, la Sra. Rosa Pertegaz, acorda prestar la seva aprovació 
a la moció que ha estat transcrita.  
 
25.PRECS I PREGUNTES. 
La regidora no adscrita, la Sra. Rosa Pertegaz, realitza els següents precs i 
preguntes: 
1.Que en data 29 de maig de 2017, a la sessió de la Comissió informativa 
municipal de Cultura a la regidora de Cultura li va demanar un detall de les 
despeses de la festa del mercat a la plaça, que a data d’avui encara no el té i 
que vol saber quan el tindrà. 
El Sr. Alcalde, Adam Tomàs, li respon que l’ha regidora de cultura li comenta 
que el detall de les despeses no se li ha facilitat donat que la tècnica de 
cultura ha estat de baixa laboral, però que ara que s’ha incorporat li 
facilitaran.  
2. Que el 5 de juny de 2017, també va demanar a la Comissió informativa 
municipal de Cultura documentació justificativa i que tampoc a data d’vaui 
no la té. 
En relació a aquesta qüestió, el Sr. Alcalde, Adam Tomàs, li respon que la 
documentació justificativa que demana també se li facilitarà en breu. 
3. Que el 28 de juliol d’aquest any a la Comissió informativa de personal, el 



regidor ens va comunicar que el passat dia 12 el director del Centre d’Arts lo 
Pati va presentar una dimissió del seu lloc de treball, el Regidor va 
reconèixer i així ha de constar a l’acta que prèviament se li havia notificat la 
proposta de resolució de l’expedient disciplinari que comportava 
l’acomiadament. Que no entra en valorar ni el centre ni el seu projecte, com 
no ho ha fet mai, el que denuncia són els fets, l’opacitat de l’equip de 
govern, la negativa reiterada en públic i no en privat a facilitat els informes 
demanats i que hores d’ara no té, em van enganyar i en veure’s sense 
sortida es va iniciar un expedient disciplinari. En definitiva denuncia a 
l’equip de govern per no fer les coses ajustades a dret, nio a la normativa de 
contractació pública ni a la llei de compatibilitats.  
El Sr. Alcalde, Adam Tomàs, li respon que és cert que se li va dir que se li 
contestaria per escrit i que no s’ha fet, que únicament se li va contestar de 
manera verbal, però que no obstant això, li demana a la Sra. Interventora 
que li contesti a la regidora per escrit. 
El regidor del grup municipal de PXC, el Sr. German Ciscar, formula els precs 
i preguntes següents: 
1.Demana el informe de sanitat sobre les mancances del CAP. 
El Sr. Alcalde, Adam Tomas, li respon que ha demanat en format Informe 
aquesta documentació al departament de Salut de les TTEE. 
2.En relació al servei de transport que realitza l’empresa HIFE per anar al 
cinema, hi ha ciutadans que li plantegen que els serveis del dissabte es 
canviï el dimecres que és el dia de l’espectador. I, que en relació al serveis 
de transport en bus a Eucaliptus si aquest es pot allargar més tard. Que si 
es pogués estudiar estaria bé. 
El regidor del grup municipal d’EA-AM, Sr. Miquel Subirats, li respon que 
l’Ajuntament ja ha enviat la petició del canvi dels servei de transport en bus 
a Eucaliptus al departament de Territori de la Generalitat. Que en relació al 
canvi dels dissabtes pel dimecres, això cal que sigui estudiat, donat que pot 
afectar al contracte que actualment tenim formalitzat. 
3.Mancances del desfibril·lador portàtil a Poble Nou del Delta. 
La regidora del grup municipal d’EA-AM, Sra. Susanna Sancho, li respon que 
aquesta setmana instal·laran el desfibril·lador portàtil. Que fins ara no 
s’havia pogut instal·lar perquè hi ha hagut problemes de connexió a 
Internet perquè va en connexió amb el 112. Que quan estigui instal·lat es 
tornarà a fer un altre cop la formació.  
4. El fet que al parc que hi ha al davant del supermercat Fraga i del c/ 
Miquel Granell, fa el prec de que s’estudiï de posar arbres. 
5. Pregunta per què la Sra. Secretària no fitxa. 



El Sr. Alcalde, Adam Tomàs, li respon que és una decisió de l’equip de 
govern atesa la seva flexibilitat horària i major dedicació, que no és una 
qüestió de desconfiança cap als altres treballadors. 
6.Pregunta què passa quan un treballador municipal diu fill de ... a un 
membre de l’equip de govern, diu que l’adjunt ho va fer. 
El Sr. Alcalde, Adam Tomàs, respon que depèn del moment i del context. 
7. Què si hi ha hagut algun problema en el cobriment de les pistes de futbol 
sala i que vol saber si hi ha hagut desnivells o no i, en cas d’haver-hi, si seria 
culpa del redactor del projecte, o dels tècnics de l’Ajuntament. 
El Sr. Alcalde, Adam Tomàs, diu que el Sr. Ciscar formula algunes preguntes 
a tipus informatiu i altres les realitza d’una altra manera. Li pregunta al Sr. 
Ciscar ho sabia abans de que li diguessin. Que ell és informat de les obres a 
mesura que es van executant, i si al llarg de l’execució van sorgint 
problemes, aquests es van solucionant. 
El grup municipal del PSC-CP, formula els següents precs i preguntes: 
1.La regidora del grup municipal del PSC-CP, la Sra. Anna Maria Tomàs, diu 
que l’any passat va haver una notícia per la qual es reconeixia l’Hospital 
d’Amposta com el millor de les nostres Terres i el mateix dia es penjava 
aquesta a la pàgina web. Quan es publica una notícia caldria seguir la 
mateixa manera de fer les coses. Recentment, ha estat publicada una 
notícia on s’afirma que l’Hospital Comarcal d’Amposta, és l’hospital amb 
segon major número de pacients difunts a Catalunya. Amb la fi de 
salvaguardar el bon nom de l’Hospital i dels seus treballadors, caldria donar 
més informació i explicar aquesta notícia. 
El Sr. Alcalde, Adam Tomàs, li diu que cal donar credibilitat cero als mitjans 
de comunicació en aquesta notícia, no dóna fonaments ni dades. Que en 
aquesta notícia apareixia tant l’Hospital Comarcal d’Amposta com l’Hospital 
Verge de la Cinta, que no parlava de malalties greus sinó de malalties. Que 
actualment el gerent de l’Hospital Comarcal d’Amposta està preparant un 
Informe que s’ha retardat.  Que depèn de la tipologia dels hospitals 
aquestes dades, donat que hi ha hospitals on hi ha un major número 
d’ingressos de pacients al final del tram de les seves vides. 
La regidora del grup municipal del PSC-CP, la Sra. Anna Maria Tomàs, diu 
que la notícia posa a l’Hospital Comarcal d’Amposta en els llocs pitjor de les 
malalties greus i,   en conseqüència, si aquesta notícia té una credibilitat 
cero caldria fer també una notícia. 
El Sr. Alcalde, Adam Tomàs li respon que tan aviat tingui aquest Informe, el 
qual conté les dades reals i que són bones, se’ls facilitarà. 
La regidora del grup municipal del PSC-CP, Sra. Anna Maria Tomàs, demana 



que en el proper Consell d’Administració de l’Hospital Comarcal d’Amposta 
siguin informats els consellers i, que els hagués agradat haver estat 
informats de que s’està elaborant aquest informe. 
El Sr. Alcalde, Adam Tomàs, li respon que té tota la raó. Que de la mateixa 
manera que ho diu aquí en el Ple ho hagués pogut dir en el passat Consell 
d’Administració. 
La regidora membre del grup municipal del PSC-CP, Sra. Anna Maria Tomàs, 
li respon que sabia que li respondria això, però que com a President de 
l’Hospital pensa que ho hagués pogut dir. 
2.El regidor del grup municipal del PSC-CP, Sr. Francesc J. Miró, diu que la 
setmana passada va sortir publicada una notícia en un mitjà de 
comunicació digital, que acaba d’afirmar el Sr. Alcalde que no té credibilitat, 
en el que la directora d’aquest mitjà de comunicació els culpa de la marxa 
del director del Centre d’Arts lo Pati i, afirma el mitjà que són cínics i que 
utilitzen una falta administrativa per fer fora al director del centre d’arts i, 
que el Sr. Alcalde, al cap d’uns segons d’haver-se publicat digitalment 
aquesta notícia, la comenta dient que són molt bones reflexions; per la qual 
cosa, vol saber si el Sr. Alcalde es reafirma amb el comentari que va fer. Així 
mateix, recorda que en la darrera sessió de la comissió informativa de 
personal se’ls va comunicar que aquest treballador tenia un expedient 
disciplinari obert que comportava l’acomiadament del mateix, que als pocs 
dies des de que se li va notificar la proposta de resolució d’aquest expedient 
disciplinari  al treballadors, aquest va presentar la seva dimissió com a 
treballador de l’Ajuntament. Que els culpables no són ells, sinó que els 
culpables són les mateixes persones que cometen aquestes infraccions. 
Troba bé que davant la comissió d’una infracció s’incoï un expedient i en el 
que l’instructor faci una proposta de resolució del mateix. 
El Sr. Alcalde, Adam Tomàs, li respon que es ratifica en la línia en que anava 
la notícia. Que hi havia una falta, de fet una falta molt greu, i que es va obrir 
un expedient disciplinari, però que malgrat la seva incoació aquest 
assumpte va continuar sortint en el plenari. Que l’equip de govern podia 
decidir entre les sancions legalment possibles atenent la infracció comesa i, 
que pensa que hagués estat precisament en aquesta resolució final en el 
que s’hagués pogut produir el debat polític. El treballador va decidir assumir 
la proposta de sanció i anar-se’n, davant la possible resolució. 
El regidor del grup municipal del PSC-CP, el Sr. Francesc J. Miró, diu que a ell 
li va desagradar el comentari que el Sr. Alcalde va fer en aquesta notícia, 
perquè el fa a la notícia en la que s’afirma que el grup municipal del que és 
membre són uns cínics i, no es fa en canvi a un comentari o opinió que ell 



mateix hagi pogut realitzar en el Ple. 
El Sr. Alcalde, Adam Tomàs, li respon que ell en cap moment ha dit que els 
regidors socialistes siguin uns cínics; que ell amb l’únic que està d’acord és 
amb les reflexions però no amb les valoracions ni amb les desqualificacions 
que es fa en la notícia. 
El regidor del grup municipal del PSC-CP, el Sr. Francesc J. Miró, diu que si el 
Sr. Alcalde està a favor de les reflexions però no de les desqualificacions, 
que li accepta. Que el seu grup fa el debat polític al plenari municipal 
perquè considera que l’assumpte d’aprovació de la compatibilitat 
sol·licitada per aquest treballador municipal, no s’hagués d’haver aprovat. 
La regidora del grup municipal de CIU, la Sra. Isabel Ferré, realitza els 
següents precs i preguntes: 
1.Pregunta per què s’ha aturat la retransmissió de Ràdio Amposta en el 
punt de les mocions. 
L’Alcalde, Adam Tomàs, li pregunta al Sr. Manel de Ramón, si la 
retransmissió s’ha tallat, responent-li aquest que estan en directe, si bé hi 
ha hagut un fallo tècnic. 
2. Que hi ha veïns del carrer Sant Francesc que estan preocupats per 
l’ocupació de pisos que s’estan produint per persones de fora d’Amposta i, 
demana que s’adoptin les mesures per evitar-ho, malgrat la majoria 
d’aquests pisos siguin propietat d’entitats bancàries. Que sap que quan per 
part dels veïns s’ha avisat a la policia local o als mossos d’esquadra, els 
agents únicament a les persones ocupes els hi ha demanat els DNI, que 
suposa que no deuen tenir més competències. 
El Sr. Alcalde, Adam Tomàs, respon que el que està passant a Amposta està 
també passant a altres poblacions. Que s’estan adoptant mesures i 
tramitant procediments administratius al respecte. L’Ajuntament no té 
competències, si bé, pel que fa a l’efecte crida que apunta la Sra. Ferré, diu 
que el que es fa que es a totes les persones que es troben en aquesta 
situació no se’ls dóna cap ajuda si no han estat empadronades en els últims 
5 anys, tret casos excepcionals, i aquesta acció és vehicula a través del 
departament municipal de serveis socials. Per altra banda, l’Ajuntament 
també ha parlat amb els bancs propietaris d’aquests pisos amb la fi de 
transformar aquesta ocupació en lloguers. Aquesta ocupació també s’està 
treballant amb la policia comunitària de la policia local. En fi, l’Ajuntament 
pot treballar en el tema dels ocupes, en tot allò que té competència. 
3.A la piscina municipal hi ha persones que no respecten els mínims llindars 
de convivència, que aquests fets no són d’ara sinó que fa uns mesos que es 
produeixen, pel que fa el prec de que per part de l’Ajuntament s’adoptin les 



mesures per tal d’evitar l’entrada als usuaris que es comporten sense 
civisme. 
El Sr. Alcalde, Adam Tomàs, li respon que ja li ha comunicat al regidor 
d’esports, el Sr. Marc Fornós, que cal modificar l’actual ordenança 
reguladora de l’ús de les instal·lacions per incorporar aquesta prohibició 
d’accés i per a l’establiment d’un règim disciplinari, però no només a la 
piscina municipal sinó també per la resta d’instal·lacions. 
La regidora del grup municipal de CIU, la Sra. Isabel Ferré, pregunta si quan 
passa un fet en concret en una instal·lació municipal la policia local té 
competència per a treure a les persones de dins de l’edifici. 
El regidor del grup municipal d’EA-AM, el Sr. Marc Fornós, li respon que la 
policia local treu a aquestes persones fora de l’edifici quan se les ha avisat, 
que evidentment, si no se’ls avisa no les poden treure. 
La regidora del grup municipal de CIU, la Sra. Isabel Ferré, diu que vol que 
se solucioni aquest problema i que si hem d’esperar a que es modifiqui 
l’ordenança trigarem més d’un mes en solucionar-lo. 
El regidor del grup municipal d’EA-AM, el Sr. Marc Fornós, li respon que li 
estranya que li faci aquesta pregunta ara en la sessió plenària, atès que ell 
ho va explicar prèviament a la sessió de la comissió informativa de manera 
àmplia. Que la policia local ha tret sempre de les instal·lacions aquestes 
persones quan se les ha avisat. 
4.Preguna sobre el decret que ha vist d’incoació de l’expedient de licitació 
del contracte de servei per la recollida d’animals abandonats i pregunta què 
passarà amb l’Associació de les Engrescades. 
El regidor membre del grup municipal d’EA-AM, el Sr. Miquel Subirats, li 
respon que aquest contracte es treu a licitació per motius legals. Que a 
l’Associació de les Engrescades se’ls ha explicat i se’ls ha dit que es poden 
presentar en aquesta licitació. 
La regidora membre del grup municipal de CIU, la Sra. Isabel Ferré, diu que 
d’aquesta manera l’Associació de les Engrescades podria perdre la gestió de 
les instal·lacions. 
El Sr. Alcalde, Adam Tomàs, li respon que espera que l’Associació de les 
Engrescades presentin un bon projectes i oferta i, se’ls pugui adjudicar a 
l’Associació el contracte i, continuar així amb la gestió de la gossera 
municipal. 
5.Pregunta quins són els mitjans que actualment s’empren per la revisió 
dels guals. I, en cas contrari, si pensen fer alguna cosa, com posar gomets. 
Que fa 3 anys es va està mirant de posar xips a les plaques.  
El Sr. Alcalde, Adam Tomàs,  li respon que sobre aquest mateix assumpte va 



estar parlant amb el Cap de l’oficina municipal d’OGT , el qual li va dir que la 
revisió dels guals es fa per aquesta mateixa persona d’ofici. Que si necessita 
més dades, li demanarà que per part d’aquesta persona s’elabori un 
informe. Que li sembla bé la proposta de posar gomets a les plaques de 
guals un cop els titulars dels mateixos hagin pagat els rebuts 
corresponents. 
6.Que des del grup municipal de CIU no s’ha entrat en el tema de 
l’expedient disciplinari que s’ha tramitat a l’ex-director del Centre d’Arts 
Visual lo Pati. Que hi ha alguna persona que ha dit que el Centre d’Arts 
Visuals lo Pati funciona des de fa 2 anys i, això no és cert, perquè aquest va 
obrir-se l’any 2010 quan governava l’Ajuntament el grup municipal de CIU. 
Que el grup municipal de CIU vol que aquest centre tiri endavant amb 
independència de qui el dirigeixi. 
El Sr. Alcalde, Adam Tomàs, li respon que quan parla la Sra. Ferré l’està 
mirant fixament i, que ell això que diu no ho ha dit. 
La regidora del grup municipal de CIU, la Sra. Isabel Ferré, li respon que 
efectivament el Sr. Alcalde no ho ha dit això. Que el mira a ell perquè es 
dirigeix a ell, que normalment miro als ulls de les persones quan els hi 
parla, que no fa com altres regidors que únicament miren a les càmeres. 
Que agraeix al Sr. Alcalde que li hagi permès fer l’aclariment. 
 
 
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 vint-i-cinc minuts, i de tot el 
que s’ha tractat es formula la present acta de la que, com a Secretària 
certifico. 
 

L’ALCALDE,                          LA SECRETÀRIA, 
 
 


	En resum, i d'acord amb el que determina la legislació vigent, el Ple de l'Ajuntament, per majoria, amb els vots favorables dels 11 membres del grup municipal d’EA-AM, amb l’abstenció dels 6 membres dels grup municipal de CIU, dels 2 membres del grup municipal del PSC-CP i del membres del grup municipal de PXC i; amb el vot en contra, de la regidora no adscrita, la Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents acords:

