
 

RESUM DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA DUTA A TERME EL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2017 

VOTACIÓ PER GRUPS MUNICIPALS 

PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA NO 
ADSCRITS

(1) 

PxC 

(1) 

PSC-CP 
(2) 

CIU 

(6) 

EA-AM 
(11) 

RESULTAT 
VOTACIÓ 

1 
Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 16 d’octubre de 2017 i de l’acta de 
la sessió extraordinària urgent de 24 d’octubre de 2017. 

      

2 
Donar compte del Decret d’Alcaldia 2099/2017 de delegació puntual de la funció de 
representació de l’Alcalde a favor d’un regidor. 

      

3 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia número 1959 a  2138 de 2017.       

4 Donar compte de les contractacions d’urgència.       

5 
Aprovació de la declaració de compatibilitat de treballadors de l’Ajuntament per la 
realització d’una segona activitat privada. 

+ + + + + Aprovada 

6 
Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la 7a. modificació del Pla 
d’ordenació i d’ocupació de recursos humans i simultània modificació de la RLT i la 
plantilla. 

ES RETIRA DE L’ORDRE DEL DIA 

7 
Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora de fitosanitaris en àmbits 
no agraris. Tancament de terrenys i solars en sòl no urbà. 

0 + 0 + + Aprovada 

8 
Aprovació inicial expedient número 23 modificació pressupost per suplements de 
crèdits i crèdits extraordinaris. 

- 0 0 - + Aprovada 

9 Aprovació inicial modificació ordenances fiscals número 3 i 4. 0 + + + + Aprovada 

10 Donar compte cost efectiu serveis 2016.       

11 
Proposta correcció acord relatiu al pagament pendent en favor de la Lira 
Ampostina per les subvencions 2016. 

+ + + + + Aprovada 

12 Moció conjunta de tots els grups municipals per fer de l’educació una eina + + + + + Aprovada 



fonamental per a la construcció d’una societat plenament democràtica, socialment 
cohesionada i econòmicament pròspera. 

13 
Moció del grup municipal de PXC per finançar el servei de teleassistència a la gent 
gran amb discapacitat i/dependència i amb pocs recursos econòmics i crear un 
registre d’aquestes persones que visquin soles.  

0 + + + + Aprovada 

14 Moció del grup municipal d’EA-AM per la defensa de l’Escola Catalana. ES RETIRA DE L’ORDRE DEL DIA 

15 Precs i preguntes.       

 

-  vot en contra. 
+  vot a favor.  

0  abstenció. 

 

 

 


