
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA DUTA 
A TERME EL DIA 30 D’OCTUBRE 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 d’octubre 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 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. 
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. 

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

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

9. Aprovació inicial modificació ordenances fiscals número 3 i 4. 
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. 
12. Moció del grup municipal del PSC-CP per fer de l’educació una eina 

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.  

14. Moció del grup municipal d’EA-AM per la defensa de l’Escola Catalana. 
15. Precs i preguntes. 
 
Abans de l’inici de la sessió el Sr. Alcalde anuncia que el punt 6 de l’ordre del 
dia es retira de la sessió, en no haver estat informat per la comissió 
informativa corresponent i que es tractarà en la propera sessió plenària. Així 
mateix diu que les mocions que constitueixen els punts 12 i 14 de l’ordre del 
dia es tractaran com una sola moció i que aquest serà conjunta de tots els 
grups municipals i la regidora no  adscrita. 
 
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 EXTRAORDINÀRIA DE 16 D’OCTUBRE 
DE 2017 I DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE 24 
D’OCTUBRE DE 2017. 
Per unanimitat s’aproven els esborranys de les actes de les sessions 
extraordinària de 16 d’octubre de 2017 i 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. 
Seguidament es dona compte del Decret de l’Alcaldia número 2099/2017 
que es transcriu a continuació: 
“Antecedents: 
Avui dia 17 d’octubre se celebren les eleccions a la Comunitat de la Zona 
Delta. L’Ajuntament d’Amposta és propietari de finques ubicades en 
aquesta zona. 
Fonaments de dret: 
L’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases 
de Règim Local, atribueix a l’Alcalde la representació de l’Ajuntament, no 
obstant, d’acord amb l’apartat tercer del mateix article, l’Alcalde pot delegar 
l’exercici de les seves atribucions, entre elles les de representació de 
l’Ajuntament. 
Resolc: 
PRIMER.- Delegar a favor del Sr. Miquel Subirats i Garriga, regidor de 
Governació de l’Ajuntament d’Amposta, la representació de l’Ajuntament 
d’Amposta, per tal de que dipositi el vot de l’Ajuntament d’Amposta a les 
eleccions de la Comunitat de la Zona Delta, que se celebren avui. 
SEGON.- Notificar personalment la present resolució al regidor, que es 
considerarà acceptada tàcitament, tret manifestació expressa. 
TERCER.- Publicar aquesta Resolució de delegació en el BOPT. 
QUART.- Donar compte al Ple en la propera sessió que se celebri.” 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
Intervencions dels membres: 
El regidor Sr. German Ciscar diu que havent-se convocat eleccions a la 
presidència de la Zona Delta de la Comunitat de Regants, hi havien dos 
candidats: el president i un regidor de l’equip de govern de l’Ajuntament, 
pocs dubtes ofereix el sentit del vot de l’Ajuntament en aquesta elecció, 



donada la condició d’un dels candidats, per això demana que en un futur no 
s’utilitzin els recursos municipals per afavorir un regidor de l’equip de 
govern, a títol personal i malgrat ser legal li sembla bé que el Sr. Alcalde 
doni suport a un amic seu ; però, en aquest cas no li sembla correcte, pareix 
més una actitud del segle XIX que de l’actualitat. El Sr. Alcalde respon que 
no s’han destinat recursos municipals; tampoc es pot assegurar a qui s’ha 
votat, podria ser per algun dels 2 candidats o en blanc, la intervenció del Sr. 
Ciscar es fonamenta en un simple especulació sobre el sentit del vot que no 
sap quin ha estat. En qualsevol cas diu que el vot que pugui realitzar 
l’Ajuntament en situacions semblants serà el que li sembli més apropiat a 
l’equip de govern en cada cas concret. 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 1959 a  2138 DE 
2017. 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia números 1959 a  2138 de l’any 2017, 
restant el Ple assabentat. 
 
4. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA. 
Es dóna compte de les contractacions següents: 
 M.R.R. com a model de l’Escola d’Art de l‘1 d’octubre de 2017 al 21 de 

juny de 2018. 
 P.B.B. com a directora del centre obert infantil del 27 de setembre al 26 

de desembre de 2017. 
 J.F.B. com a tècnica de joventut i participació ciutadana de l’1 d’octubre al 

31 de desembre de 2017. 
 J.F.F. com a oficial primera xofer del 27 de setembre al 22 d’octubre de 

2017. 
 J.S.N. com a oficial primera electricista del 27 de setembre al 26 de 

desembre de 2017. 
 J.M.O. com a peó de neteja de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2017. 
 A.B.G. com a Directora del Centre d’Art Lo Pati de l’1 d’octubre al 31 de 

desembre de 2017. 
 A.R.S. com a prospectora del programa 30 PLUS de l’1 d’octubre al 31 de 

desembre de 2017. 
 Ampliació del contracte de D.C.G. en 2,5 hores per a la realització de les 

funcions de monitora de plàstica a les llars d’infants. 
 Ampliació del contracte de J.C.E. en 2,5 hores per a la realització de les 

funcions de monitora de plàstica a les llars d’infants. 
 J.R.J. com a auxiliar administratiu de l’1 al 26 d’octubre de 2017. 



 E.R.G. com a auxiliar administratiu del Centre d’Art Lo Pati del 10 
d’octubre de 2017 al 9 de gener de 2018. 

 J.P.B. com a auxiliar administratiu de l’Àrea d’empresa i promoció 
econòmica del 9 al 31 d’octubre de 2017. 

 S.B.A. com a monitora de plàstica a l’escola del Poble Nou del Delta - Zer 
Mediterrània de l’11 d’octubre de 2017 al 30 de juny de 2018. 

 J.R.J. per la realització de les tasques de Coordinador d’esports, contracte 
de relleu per jubilació parcial del 27 d’octubre i fins data de  jubilació 
total de J.S.R. 

 R.F.B. com a auxiliar administrativa de suport a la Biblioteca Comarcal 
Sebastià Juan Arbó del 18 d’octubre de 2017  al 17 d’abril de 2018. 

 J.F.S.L. com a oficial primera xòfer del 18 d’octubre al 31 de desembre de 
2017. 

 L.G.T. com auxiliar administratiu de l’àrea de serveis socials del 25 
d’octubre de 2017 al 24 d’abril de 2018. 

El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
5. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DE TREBALLADORS 
DE L’AJUNTAMENT PER LA REALITZACIÓ D’UNA SEGONA ACTIVITAT 
PRIVADA. 
En data 27 de setembre 2017, amb Registre d’Entrada número 16507, la Sra. 
P.B.B., treballadora de la Corporació en règim de personal laboral temporal, 
sol·licita conciliar el lloc de treball pel qual està contractada amb 
l’Ajuntament d’Amposta com a Directora i educadora social al Centre obert 
el Castell d’Amposta, amb un horari de 10:00 a 12:00 hores i de 16:00 a 
20:00 hores, amb el desenvolupament d’una activitat privada com a 
monitora de menjador a l’Escola Jaume I de la Sénia, en horari de 12:30 a 
15:00 hores per la qual està contractada amb l’empresa Arasa Rodríguez 
Olegari.  
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 d’octubre de 2017, s’ha emès per la Secretària l’informe jurídic 
29/2017. 
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. 



El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Declarar la compatibilitat de la Sra. P.B.B., personal laboral 
temporal, contractat per l’Ajuntament d’Amposta com a directora i 
educadora social al Centre obert el Castell d’Amposta, per a l’exercici de la 
realització d’una segona activitat en el sector privat com a monitora de 
menjadora a l’Escola Jaume I de la Sénia, contractada per l’empresa Arasa 
Rodríguez Olegari, fora del seu horari laboral, sense impedir les seves 
tasques com a directora i educadora social al Centre obert el Castell 
d’Amposta, ni el compliment del seu horari laboral, de dilluns a divendres 
de 12:30 a 15:00 hores.   
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 a la interessada, 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. 
 
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. 
Aquest assumpte ha estat retirat 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. 



Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 
31 de juliol de 2017 l’Ordenança municipal reguladora de fitosanitaris en 
àmbits no agraris. Tancament de terrenys i solars en sòl no urbà. 
Atès que l’aprovació inicial de l’Ordenança esmentada ha estat exposada al 
públic per un termini de 30 dies, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí 
Oficial de la província número 161 del dia 21 d’agost de 2017, Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya número 7438 del dia 22 d’agost de 2017 i al 
Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, sense que durant el termini abans 
esmentat s’hagi presentat cap al·legació o reclamació contra el mateix. 
Atès que en data 25 d’octubre de 2017, el regidor delegat de serveis, a 
proposta del grup municipal de CiU, formula una proposta de modificació 
de l’ordenança inicialment aprovada. 
De conformitat amb el que disposen els articles 162.2 de la Llei 8/87, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i articles 60 i següents del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny, el Ple de la Corporació, per majoria, 
amb el vot favorable dels 11 membres del grup d’EA – AM, dels 6 membres 
del grup de CiU i del membre del grup de PxC i l’abstenció dels 2 membres 
del grup del PSC –CP i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta 
els següents acords: 
PRIMER. Acceptar la modificació de l’ordenança proposada pel regidor 
delegat de serveis següent: 
Incorporar a l’article 9 l’apartat següent: 
“Avís fitosanitari: 
Serà obligatori publicat a la pàgina web municipal l’avís fitosanitari en el qual 
s’indicarà el lloc on es realitzarà, el tipus de planta o arbrat al qual va dirigit, el 
tipus de producte que s’utilitzarà, les recomanacions bàsiques a la ciutadania i 
les recomanacions bàsiques durant el tractament fitosanitari. 
Igualment serà obligatori la senyalització de la zona amb cartells on constarà el 
tipus de tractament realitzat, la durada i el tipus de producte emprat.” 
SEGON. Aprovar definitivament l’Ordenança municipal reguladora de 
fitosanitaris en àmbits no agraris. Tancament de terrenys i solars en sòl no 
urbà, amb la incorporació de la modificació que ha estat detallada en 
l’acord anterior 
TERCER. Ordenar la publicació del text íntegre de l’Ordenança aprovada en 
el Butlletí Oficial de la Província i anunci en el Diari Oficial de la Generalitat 
fent referència a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes 
de la seva entrada en vigor. 
 



8. APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT NÚMERO 23 MODIFICACIÓ PRESSUPOST 
PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS. 
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 
07/011/91300 Amortització préstecs ll/t 119.720,46 

01/3321/21200 Conservació biblioteca comarcal 8.000,00 
02/3262/22706 Treballs docència escola d'art 10.000,00 
14/3370/22610 Despeses generals estades d'estiu 25.000,00 
02/3235/21200 Conservació edifici llar infants la gruneta 10.900,00 
05/311/20200 Lloguer local entitats 1.100,00 

00/9200/22799 Honoraris professionals diversos 5.000,00 
06/130/15000 Productivitat administració policia 3.000,00 

09/1532/60901 Despeses generals urbanització 22.000,00 
09/165/62901 Enllumenat LED poble nou 20.515,00 € 

03/3423/62200 Tancament pistes futbol sala 110.000,00 € 
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT 335.235,46 

 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

09/1534/15100 Gratificacions brigada municipal 3.000,00 € 

09/165/63300 
Reparació i posada en funcionament grups 

electrògens 6.000,00 € 
03/3420/62900 Substitució enllumenat camp futbol 60.000,00 € 

09/9200/62900 
Instal·lació bateries condensadores 

equipaments municipals 19.500,00 € 
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 88.500,00 

Aquest expedient té per objecte les següents finalitats específiques: 
1. En primer lloc, es proposa suplementar determinades aplicacions 
pressupostàries de despesa corrent, les quals seran finançades amb la 
baixa en altres aplicacions. En concret es proposa suplementar les 
aplicacions que a continuació es relacionen finançant-se amb la baixa en el 
import previst als ajuts al casc antic i barri del grau, atès que aquesta 
convocatòria ha quedat deserta. 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 
01/3321/21200 Conservació biblioteca comarcal 8.000,00 
14/3370/22610 Despeses generals estades d'estiu 25.000,00 



02/3235/21200 Conservació edifici llar infants la Gruneta 10.900,00 
05/311/20200 Lloguer local entitats 1.100,00 

00/9200/22799 Honoraris professionals diversos 5.000,00 
FINANÇAMENT 

09/1522/77000 Ajuts casc antic i barri del grau 50.000,00 
Per altra banda, en matèria de personal es proposa incrementar l’aplicació 
pressupostària relativa a productivitat de la policia local (per l’exercici de 
càrrecs superiors) i crear una aplicació pressupostària per tal de retribuir 
les hores extraordinàries que, segons informe del coordinador de serveis, 
seran necessàries realitzar per part dels treballs de la brigada municipal. 
Aquestes aplicacions es finançaran en càrrec a la baixa del complement 
específic de policia local, que segons informe del departament de personal, 
presentarà un excés a final d’any. Igualment, es proposa incrementar 
l’aplicació pressupostària relativa als treballs de docència a ESARDI, 
finançant-se en el import pendent del romanent de tresoreria per despeses 
generals resultant de la liquidació de 2016. 

SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI 
06/130/15000 Productivitat administració policia 3.000,00 

09/1534/15100 Gratificacions brigada municipal 3.000,00 
02/3262/22706 Treballs docència escola d'art 10.000,00 

FINANÇAMENT 
06/132/12101 Complement específic policia local 6.000,00 

870.00 Romanent tresoreria per despeses generals 10.000,00 
2. En segon lloc, es proposa destinar a amortització anticipada de préstecs a 
llarg termini la quantia de 119.720,46 euros. Aquesta quantia respon, per 
una banda, a l’obligació prevista a la LOEPSF de destí del superàvit 
pressupostari resultant de la liquidació de 2016. En aquest sentit, el 
superàvit resultant de la liquidació de 2016 de l’Ajuntament d’Amposta 
ascendia a 4.079.044,64 euros. Aquest import s’ha anat destinant al llarg 
dels darrers mesos, per finançar, en primer lloc les obligacions pendents 
d’aplicar a pressupost per un import total de 371.736,52 euros. En segon 
lloc, es van destinar 2.000.000 euros a amortització anticipada de préstec. 
En aquest punt s’informa que encara no s’ha realitzat l’amortització efectiva 
d’aquesta quantia, recordant l’obligació de realitzar el pagament abans de 
31/12/2017. Finalment, es va destinar el import de 1.613.338,08 euros a 
inversions financerament sostenibles. Actualment, resta pendent la quantia 
de 93.970,04 euros i és aquesta la que es proposa per amortitzar 
anticipadament préstecs. Addicionalment, s’ha realitzat un anàlisi del 
capítol 6 del pressupost i es proposa destinar a amortitzar una sèrie de 



imports restants d’obres ja realitzades i finalitzades. Finalment, s’inclou com 
import destinar a amortització 15.856,03 euros relatius a l’errada material 
pel pagament a la Lira del conveni 2016. 
3. Finalment, i atès que en data 21 de juliol de 2017 la Junta de Govern de la 
Diputació de Tarragona va acordar atorgar una subvenció a aquest 
Ajuntament per import de 246.834 euros per a l’obra “Rehabilitació coberta 
principal i lluerna del Mercat Municipal” es decideix canviar el finançament 
de dita obra, destinant el import de 238.015 euros finançat en préstec a la 
realització de les següents actuacions: 

09/1532/60901 Despeses generals urbanització 
09/165/63300 Reparació i posada en funcionament grups electrògens 

03/3420/62900 Substitució enllumenat camp futbol 
09/9200/62900 Instal·lació bateries condensadores equip.municipals 
09/165/62901 Enllumenat LED poble nou 

03/3423/62200 Tancament pistes futbol sala 
En resum, i d'acord amb el que determina la legislació vigent, el Ple de 
l'Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres dle grup 
d’EA – AM, l’abstenció dels 2 membres del grup del PSC – CP i del membre del 
grup de PxC i el vot en contra dels 6 membres del grup de CiU i de la regidora 
no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l'expedient número 23 de modificació del pressupost de 
2017 amb les variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament 
es relacionen: 
Modificació crèdit número 23  suplements de crèdit i crèdits extraordinaris 

Suplements crèdit 335.235,46 
Capítol 1: personal 3.000,00 

Capítol 2: Despeses béns corrents i serveis 60.000,00 
Capítol 6: Inversions reals 152.515,00 

Capítol 9: Passius financers 119.720,46 
Crèdit extraordinari 88.500,00 
Capítol 1: personal 3.000,00 

Capítol 6: Inversions reals 85.500,00 
Finançament 423.735,46 

Capítol 1: Personal 6.000,00 
Capítol 4: Transferències corrents 15.856,03 

Capítol 7:Transferències capital 50.000,00 
Capítol 6: Inversions reals 247.909,39 

Capítol 8: Superàvit pressupostari 93.970,04 
Capítol 8: RTGG 10.000,00 



SEGON. Modificar l’annex de inversions del pressupost municipal per a 
l’exercici 2017, incloent aquests projectes nous. 
TERCER. Canviar la finalitat del préstec 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 Sra. Rosa Pertegaz diu que ha votat en contra de la proposta 
per quant hi ha algunes de les modificacions que considera més que 
dubtoses i demana que per part del regidor delegat s’expliquin les 
propostes que es porten a aprovació pel Ple. 
El regidor Sr. German Ciscar diu que el grup de PxC s’ha abstingut en la 
votació en estar d’acord amb bona part de les propostes de modificació; 
però, no així en la de tancament de les pistes poliesportives on es preveu 
un increment del cost del 50 per 100, que no és normal en un projecte que 
fa molt temps està damunt la taula i a més a la Comissió d’hisenda no es 
dona cap altra explicació que són millores, si es fa una sessió de la Comissió 
informativa el normal seria que en aquesta es facilités la informació, que es 
donés una informació que a ben segur si el Sr. Alcalde estigués a l’oposició 
reclamaria. Ell ha hagut de parlar amb un tècnic per que li expliques que hi 
havia un reforç a l’estructura de ferro, per manca d’informació s’ha 
abstingut. 
El regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el grup del PSC – CP s’ha abstingut en 
la votació en tractar-se de propostes de l’equip de govern sobre el seu 
pressupost al qual no han donat suport, evidenciant que ha faltat moltes 
explicacions sobre la proposta. 
La regidora Sra. Isabel Ferré manifesta que el vot en contra del grup de CiU, 
resulta, com ja va dir a la Junta de Portaveus que considera una manca de 
respecte per als grups de l’oposició la resposta del regidor de que eren 
millores a la pregunta feta a la Comissió informativa sobre el motiu de la 
modificació del tancament de les pistes poliesportives quan el suplement és 
de 110.000 €; entén que s’acolliran al Decret d ela Generalitat que permet 
una modificació contractual de fins al 50 per 100 del preu del contracte; 
però, el mínim seria donar una explicació dels motius que generen aquesta 
modificació. El mateix va passar en l’increment per les estades d’estiu en 
que la resposta de la regidora va ser per fer-se més estades a Poble Nou, 



creu que no es poden donar aquestes respostes als grups de l’oposició. 
El Sr. Alcalde diu que assumeix part del que s’ha dit pels grups de l’oposició, 
l’increment de les estades d’estiu deriva de la petició feta de prolongar-les 
durant el mes de setembre i de la realització d’estades d’anglès que 
inicialment no estaven programades, motiu pel qual s’ha d’ampliar la 
partida inicial en no ser aquesta suficient. Pel que fa al tancament de les 
pistes poliesportives la partida s’amplia al màxim permès per la normativa 
de Catalunya, en haver-se formulat aquesta petició pel Coordinador dels 
serveis al territori, sense que sigui segur si aquesta modificació màxima 
arribarà a concretar-se en l’execució de l’obra a diferència del que va fer 
l’anterior equip de govern en el cas del carrer major en que van executar 
l’obra amb les modificacions i després es va haver de fer la modificació del 
contracte per poder pagar l’obra executada; les modificacions que s’han 
proposat han estat per donar resposta a mancances del projecte: canvi de 
panell de seguretat de 2 a 8 amb un increment de 22.000 euros, canvi del 
formigó corregut per la barana de tancament amb un increment de 21.000 
euros, o la pintura que inicialment no estava prevista i que el constructor 
recomana es faci ara amb un cost de 26.000 euros o altres canvis que no 
sap si considerar com una errada del projecte, com podrien ser canals que 
estan en mal estat, en definitiva les modificacions han estat realitzades amb 
la intenció de millorar el projecte evitant que les obres noves no donen 
males experiències com l’oficina de turisme o el centre tecnològic. Com que 
són peticions del Coordinador dels serveis al territori si creu que aquest 
hagués pogut assistir a la sessió de al comissió informativa. 
La regidora Sra. Ferré pregunta al Sr. Alcalde si creu que l’explicació tècnica 
que ha donat ha de fer-se al Ple o si no hagués estat més senzill fer-ho com 
han demanat els grups de l’oposició a la comissió. Respon el Sr. Alcalde que 
ja ha acceptat que ha mancat informació i per aquest motiu l’ha facilitat. La 
regidora Sra. Ferré diu que el seu grup ha demanat que per escrit se li 
facilitin els informes tècnic i d’Intervenció corresponents, contestant el Sr. 
Alcalde que se li facilitaran. 
 
9. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS NÚMERO 3 I 4. 
Es presenta a la consideració del Ple la modificació de les ordenances fiscals 
números 3 i 4, amb l'objectiu d'aconseguir els ingressos necessaris per 
finançar adequadament els serveis i activitats municipals previstos per l'any 
vinent i adaptar el redactat a la legalitat vigent i a la realitat econòmica, tot i 
tenint en compte el context social actual que condiciona el finançament 
local. 



Després d'analitzar els costos dels serveis i les activitats municipals 
previstos per l'any 2018 així com la estructura financera de l'Ajuntament. 
Atès el que disposen els articles 15 a19 del RDL 2/2004 pel que s’aprova el 
text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals sobre el procediment 
per a l'aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals. 
Vistos els informes de Intervenció i el dictamen de la Comissió d'hisenda, el 
Ple de l'Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del 
grup d’EA – AM, dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 membres del grup 
del PSC – CP i del membre del grup de PxC i l’abstenció de la regidora no 
adscrita Sra. Rosa Pertegaz, acorda:  
PRIMER.  
1. Aprovar la modificació integra i nova redacció dels  articles sisè, setè i 
novè de l’ordenança fiscal número 4, reguladora de l’Impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, els quals restaran 
en la redacció de la proposta inclosa a l’expedient.  
2. Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal número 3, reguladora de 
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, modificant les tarifes del grup 
de camions, reduint-les un 10% i les tarifes dels turismes de 8 a 16 cavalls 
fiscals, reduint-les un 5%, donant una nova redacció a l’article cinquè, el 
qual restarà en la redacció de la proposta inclosa a l’expedient 
SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els 
anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances 
fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del 
dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí oficial de 
la Província. 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004 podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acord adoptats restaran definitivament aprovats. 
TERCER. Publicar en el Butlletí oficial de la Província els acords definitius 
que, un cop transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi 
adoptar, així com el text de les Ordenances modificades. Aquesta publicació 
podrà contenir el text complet de les Ordenances o limitar-se a la publicació 
dels elements essencials de determinació necessària per l’Ajuntament. 
 QUART. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els 
acords de modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs 
municipals, un cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò 



que preveu l’art. 2.) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de 
funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i 
d’Economia i Finances. 
Intervencions dels membres: 
El regidor Sr. German Ciscar diu que està molt content de l’aprovació de la 
proposta ja que feia molts anys que lluitava per l’aprovació d’aquesta 
modificació de la plusvàlua, com també amb la rebaixa de l’impost a més 
del 90% dels vehicles d’Amposta, la qual cosa suposarà que els veïns 
disposaran de 95.000 euros més a les seves butxaques. 
El regidor Sr. Francesc J, Miró diu que han votat a favor com de totes 
aquelles propostes que suposin una rebaixa dels tributs en favor dels 
ciutadans; però, allò no treu que tinguin la sensació que l’equip de govern 
no escolta les propostes del grup socialista, referint-se concretament a la 
moció sobre la taxa pels guals, dient-se pel Sr. Alcalde que ho tenia pendent 
d’una reunió amb la Sra. Interventora i mai més se n’ha dit res, donant-se la 
callada per resposta.  Respon el Sr. Alcalde que si es pot fer es farà, 
disposen de tems, ja que en tractar-se d’una taxa no vinculada a padró es 
pot resoldre amb més temps que les proposades pel grup de PxC que si 
han d’estar publicades abans de final d’any per poder-se aplicar al següent 
exercici. 
 
10. DONAR COMPTE COST EFECTIU SERVEIS 2016. 
Seguidament es dona compte del càlcul del cost efectiu dels serveis 2016, 
corresponent als serveis de competències pròpies dels municipis que 
figuren a l’Annex II de l’Ordre MHP/2075/2014, de 6 de novembre, amb el 
detall següent: 
Servei Cost efectiu 
Enllumenat públic 765.659,97 € 
Cementiri 190.424,51€ 
Recollida de residus 1.010.979,09 € 
Neteja viària 647.083,03 € 
Abastament domiciliari d’aigua potable 86.505,25 € 
Clavegueram 245.438,40 € 
Accés als nuclis de població 0,00 € 
Pavimentació vies públiques 711.492,98 € 
Parc públic 371.482,35 € 
Biblioteca pública 402.115,03 € 
Tractament de residus 93.717,77 € 
Protecció civil 83.285,74 € 



Avaluació i informació de situacions de necessitat social i 
atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social 

 
 

1.642.066,49 € 
Instal·lacions esportives d’ús públic 2.187.939,70 € 
Transport col·lectiu urbà de viatgers 130.366,81 € 
Medi ambient urbà 3.790,22 € 
Medi ambient urbà: parcs i jardins públics 372.483,07 € 
Medi ambient urbà: gestió dels residus sòlids urbans 5.884,56 € 
Medi ambient urbà: protecció contra la contaminació 
acústica, lumínica i atmosfèrica 

 
13.836,20 € 

Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina 
urbanística 

 
4.901,30 € 

Protecció i gestió del patrimoni històric 0,00 € 
Protecció i gestió de l’habitatge de protecció pública amb 
criteris de sostenibilitat financera 

 
0,00 € 

Conservació i rehabilitació de l’edificació 3.055,12 € 
Evacuació i tractament d’aigües residuals 106.059,41€ 
Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat de 
l’ens local 

 
60.794,81 € 

Policia local 1.998.381,15 € 
Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat 0,00 € 
Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i 
àmbit local 

 
169.665,34 € 

Fires 223.041,49 € 
Abasts, mercats i llotges 103.319,02 € 
Comerç ambulant 0,00 € 
Protecció de la salubritat pública 15.284,22 € 
Activitats funeràries 48.110,28 € 
Promoció de l’esport 263.778,02 € 
Instal·lacions esportives 1.519.776,27 € 
Instal·lacions d’ocupació del temps lliure 267.703,37 € 
Promoció de la cultura 357.357,03 € 
Equipaments culturals 291.181,44 € 
Participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat 
obligatòria 

 
0,00 € 

Cooperar amb les administracions educatives 
corresponents en la obtenció dels solars necessaris per a 
la construcció de nous centres docents 

 
 

0,00 € 
Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de  



titularitat local destinats a centres públics d’educació 
infantil, d’educació primària o d’educació especial 

 
1.559.627,39€ 

Promoció en el terme municipal de la participació dels 
ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de 
la informació i les comunicacions 

 
 

139.795,88 € 
El Ple resta assabentat. 
 
11. PROPOSTA CORRECCIÓ ACORD RELATIU AL PAGAMENT PENDENT EN 
FAVOR DE LA LIRA AMPOSTINA PER LES SUBVENCIONS 2016. 
La Junta de Govern Local, en sessió de 21 d’abril de 2016, va aprovar 
l’esborrany de conveni de col·laboració a formalitzar amb la Lira Ampostina 
per l’any 2016. Aquest acord es va adoptar sense fiscalització prèvia per 
part de Intervenció. 
En data 21 d’abril de 2016 es va formalitzar dit conveni de col·laboració. 
D’acord amb la clàusula primera de dit conveni, l’Ajuntament atorga una 
subvenció total de 103.982,09 euros, segons el següent desglossament: 
 18.000 euros per finançar les activitats de funcionament pròpies de la 

Banda de Música de la Societat. 
 12.250 euros en concepte de despeses per atenció del personal de La 

Lira, climatització i neteja del teatre auditori de la Societat. 
 2.000 euros en concepte d’actuacions de la coral. 
 7.200 euros per l’organització “d’Amposta de banda a banda”. 
 20.000 euros per al finançament dels actes que es realitzen per la 

celebració del centenari de dita entitat. 
 4.532,09 euros per al funcionament de l’Escola Musical. 
En data 26 d’abril de 2016 es va emetre informe d’omissió de fiscalització 
per la Intervenció Municipal. 
D’acord amb la clàusula novena de dit conveni, la data màxima per 
presentar la justificació d’aquesta subvenció era el dia 01/12/2016. 
En sessió de 2 de maig de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar, a la 
vista de la proposta de la Regidora de Cultura, el pagament d’una bestreta 
de 30.000 euros a dita societat. Pagament que es fa efectiu el mateix dia. 
D’acord en les dades obrants a la comptabilitat municipal, els pagaments 
realitzats en favor de la Lira Ampostina, en concepte del conveni formalitzat 
durant dit exercici van ser: 

CONVENI LA LIRA AMPOSTINA 2016 

 PAGAMENT 
DATA 

APROVACIÓ 
DATA 

PAGAMENT IMPORT 
Bestreta  02/05/2016 02/05/2016 30.000,00 € 



Funcionament Escola  1R 18/07/2016 02/08/2016 14.844,00 € 
 2N 28/12/2016 26/01/2017 14.844,00 € 
Funcionament Banda de 
Música 1R 08/08/2016 09/09/2016 6.000,00 € 
 2N 28/12/2016 26/01/2017 6.000,00 € 
Funcionament Teatre 
auditori                                  2N 28/12/2016 26/01/2017 4.083,33 € 
Cicle "Banda a banda" Únic 31/08/2016 27/09/2016 7.200,00 € 
Celebració centenari 50% 08/08/2016 09/09/2016 10.000,00 € 
TOTAL       92.971,33 € 

Aquests pagaments s’han aprovat a la vista dels informes favorables 
emesos per la tècnica de cultura, respecte la justificació presentada per dita 
entitat,i a proposta de la regidora de cultura. 
El dia 28/07/2016 (registre d’entrada 12193) la Lira Ampostina sol·licita una 
bestreta de 10.000 euros de dita subvenció, presentant el total de les 
factures de les despeses realitzades i exposant que la memòria i el balanç la 
presentarien al finalitzar l’activitat. La Junta de Govern Local, en sessió de 8 
d’agost de 2016 va acordar: “Primer. Aprovar el pagament d’una bestreta de 
10.000 euros a favor de La Lira Ampostina corresponent al 50% de la subvenció 
atorgada per la celebració del seu centenari. Segon. Reconèixer l’obligació i 
ordenar el pagament a la Lira Ampostina de la quantia de 10.000 euros en els 
termes assenyalats anteriorment. Tercer. Requerir a dita societat a que presenti 
balanç i memòria de l’activitat del centenari a data màxima 1/12/2016, 
advertint-los que en cas de no presentar-la dintre de dit termini es procedirà a 
sol·licitar el reintegrament del import pagat com a bestreta. Quart. Donat 
trasllat del present acord a la interessada, Dipositària i regidoria 
d’ensenyament.” En data 1 de setembre de 2016 es va notificar aquest acord 
a la Lira Ampostina, realitzant-se el pagament el dia 9 de setembre de 2016. 
A 31 de desembre de 2016, consta a la comptabilitat municipal, al compte 
(4130) el import de 26.927,36 euros, segons el següent detall: 
 Tercer quadrimestre funcionament de l’escola de música, per import de 

14.844,03 euros. 
 Tercer quadrimestre activitats i funcionament de la banda de música, 

per import de 6.000 euros. 
 Tercer quadrimestre despeses relatives al funcionament de l’auditori, 

per import de 4.083,33 euros. 
 Actuacions Cor de la Lira, per import de 2.000 euros. 
El Ple de la Corporació, en sessió de 24 d’abril de 2017, va aprovar, no 
obstant informe desfavorable de Intervenció, la justificació presentada per 



dita societat referida a dites actuacions així com el seu pagament. 
Atès que per part de l’àrea de cultura, en data 31 de juliol de 2017, s’ha 
emés informe al respecte de dit expedient, detectant que el import pendent 
de pagar no es correspon amb el import pendent d’acord amb el conveni, 
existint una errada material en l’acord adoptat. Vist el informe de 
Intervenció, de data 8 d’agost de 2017, en el qual es conclou a l’apartat 4: 
“En relació a l’acord plenari de 27 d’abril, i detectada l’errada al no haver tingut 
en compte el import pagat com a bestreta, el import que restava pendent de 
pagament és de 11.010,73 euros. No obstant això, i d’acord amb allò exposat 
anteriorment respecte el funcioament del teatre auditori, el primer pagament no 
ha estat justificat, i per tant, la quantia s’ha de reduir en dit import (4.083,33 
euros), és a dir, el import resultant seria de 6.927,40 euros. Així s’ha de 
modificar dit acord i procedir a ajustar les quanties que, no obstant informe de 
Intervenció, s’ha aprovat pagar. Aquesta Intervenció es remet a les objeccions ja 
manifestades al respecte. El import restant s’ha de destinar a amortitzar préstec, 
al tractar-se de superàvit pressupostari”. 
Atenent el que disposa: 
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú. 
 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim Jurídic del sector públic. 
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu 

reglament de desenvolupament aprovat per Reial Decret 887/2006. 
A la vista de tot allò exposat anteriorment, el Ple de la Corporació, per 
unanimitat, acorda: 
PRIMER. Modificar l’acord del Ple de la Corporació, en el sentit d’aprovar, no 
obstant el informe de Intervenció, el pagament en favor de la Lira 
Ampostina per import de 11.010,73 euros (i no 26.927,03 euros). 
SEGON. Destinar la quantia de 15.856,03 euros resultant del superàvit de la 
liquidació de 2016 a amortitzar préstec, d’acord amb allò establert a la 
LOEPSF. 
TERCER. Que per part de la Intervenció Municipal es comptabilitzen les 
operacions pertinents per regularitzar aquesta errada material. 
QUART. Ordenar el pagament i realitzar el mateix en la major urgència 
possible atès que es tracta d’un import pendent des de l’exercici 2016. 
Intervencions dels membres: 
El regidor Sr. Francesc Miró pel PSC exposa que han votat a favor perquè es 
tractava de regularitzar una errada en la liquidació. 
 
 



12. MOCIÓ CONJUNTA EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA. 
Tot seguit es dona lectura a la moció presentada per la totalitat dels grups 
municipals i la regidora no adscrita que diu: 
“Darrerament, l’escola catalana ha estat objecte d’un seguit d’atacs que no 
busquen una altra cosa que insistir sobre el relat absolutament fals que una 
part de la població de Catalunya, la castellanoparlant, està privada dels seus 
drets lingüístics  i abocada a un procés de marginació, fet que atempta i 
qüestiona el model educatiu català i el sistema d'immersió lingüística. No 
contents amb aquest propòsit, veus malintencionades qüestionen els 
continguts ensenyats a les escoles de Catalunya, tant pel que fa als valors 
transmesos com a la consecució de les competències, especialment en 
llengua espanyola, per part de l’alumnat,  
Els atacs contra l’escola catalana, vehiculats a través de diferents mitjans de 
comunicació, tenen impulsors tan rellevants com el ministre d’Afers 
Exteriors del govern espanyol, Alfonso Dastis, que menteix en afirmar que 
les nenes i els nens catalans no aprenen la llengua castellana a l’escola, o el 
president del Partit Popular de Catalunya, que també menteix quan diu que 
a les escoles catalanes s’educa els infants en l’odi a Espanya. Darrere 
d’aquests atacs hi ha una clara ofensiva contra el model educatiu català, el 
millor èxit del qual és el tractament equitatiu de tot l’alumnat, en una clara 
recerca de la igualtat d’oportunitats, i la construcció d’un pensament crític 
capaç d’analitzar el món i triar lliurement com vol ser cada individu en la 
seva autonomia personal. És aquest un model inclusiu que evita la 
segregació dels nens i les nenes segons els seus orígens geogràfics o 
lingüístics. 
Els atacs a la nostra escola no es limiten al marc legal sinó que posen en 
qüestió la professionalitat dels docents i, amb un menyspreu intolerable, els 
acusen d’adoctrinar els nens i les nenes i de fer la seva feina condicionats 
per una suposada filiació política. Aquestes falsedats atempten contra la 
dignitat dels nostres mestres i professors. Els professionals de l'educació 
exerceixen amb vocació i passió la seva tasca docent, malgrat les 
mancances de recursos evidents, i ofereixen a infants i joves les eines 
necessàries per desenvolupar-se en la vida adulta amb plena autonomia 
personal i d’opinió. Mestres, professores i professors ho fan transmetent 
els valors, del respecte, de la diversitat, del diàleg i de la tolerància.  Aquests 
valors democràtics, han estat assolits principalment gràcies al Model 
Educatiu Català i principalment a través de la LEC, que ha ofert i ofereix 
oportunitats a noves generacions de ciutadans i ciutadanes. 
L’actual model educatiu té un dels seus fonaments en la Llei de 



normalització lingüística aprovada l’any 1983 pel Parlament de Catalunya, 
sense cap vot en contra i només una abstenció.  Entre els objectius de 
l’esmentada Llei ens trobem la prohibició de separar els alumnes per raó de 
la seva llengua habitual i la  garantia que tots els alumnes, sigui quina sigui 
la seva llengua habitual en iniciar l’ensenyament, acreditin un coneixement 
suficient de les dues llengües oficials al final de l’educació obligatòria. 
L’ofensiva contra el model educatiu català s’accentuà a partir del 2010 a 
partir de la sentència del Tribunal Constitucional respecte a l’Estatut de 
Catalunya, esmerçant-se tots els esforços jurídics i mediàtics per introduir el 
castellà com a llengua vehicular. La llei orgànica 8/2013 incideix en aquest 
aspecte. Era l’època del ministre José Ignacio Wert, que en la seva obsessió 
nacionalista va dir la famosa frase de “hay que españolizar a los niños 
catalanes”. 
Al llarg de tots aquests anys, els alumnes catalans han assolit els objectius 
lingüístics del coneixement de les dues llengües oficials del nostre país, el 
català i el castellà. En aquest segon cas, fins i tot milloren la mitjana estatal 
per sobre de comunitats monolingües, dades del mateix ministeri 
d'educació de l'Estat. 
En conseqüència al que hem exposat i amb la trajectòria d’aquest consistori 
de defensa de la nostra llengua i del nostra model educatiu, entès com un 
instrument molt valuós de cohesió social, l’Ajuntament d’Amposta pren els 
següents acords. 
Per tot l’exposat, acordem: 
Primer. Manifestar el suport de l’Ajuntament d’Amposta al model educatiu 
català, fent especialment esment al seu paper en la cohesió social, en la 
compensació en les desigualtats dels orígens i la integració escolar de tot 
l’alumnat. Aquest model educatiu té la voluntat de conformar una 
ciutadania crítica i responsable identificada amb una cultura comuna en la 
qual la llengua catalana és un factor bàsic per la cohesió social. 
Segon. Manifestar el suport de l’Ajuntament d’Amposta a tot el col·lectiu de 
treballadores i treballadors del sistema educatiu de Catalunya, agraint-los el 
seu compromís i la seva professionalitat.   L’Ajuntament d’Amposta sempre 
serà al costat dels docents que vetllen, amb estima i passió, pel 
desenvolupament integral dels nostres infants i joves. 
Tercer. Rebutjar les actituds i veus que, de forma hostil, demagògica i falsa, 
posen en qüestió l’acció educativa i el model d’escola catalana. 
Quart. Que es faci arribar als ministres Dastis i Méndez de Vigo, així com als 
dirigents del PP, Xavier Garcia Albiol, i Ciutadans, Inés Arrimadas, una carta 
amb una demanda de rectificació per les seves paraules en aquests sentit. 



Alhora, mostrem la nostra preocupació per aquestes declaracions,  sense 
cap base fonamentada, sense proves ni evidències, que  sols venen 
motivades per la situació política que viu el país.  
Cinquè. Donar suport a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya en les accions que s’emprenguin en defensa de l’escola catalana 
per tal de mantenir la cohesió i convivència dins a les escoles en el marc del 
model educatiu que ens hem dotat. 
Sisè. Fer arribar aquests acords a la Conselleria d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, al president del Govern espanyol, al 
Ministre d’Afers Exteriors del citat Govern, i als següents sindicats i entitats: 
USTEC-STEs, UGT, CCOO i CGT, Federació d’Empleats de Serveis Públics de 
l’Ensenyament, Somescola, Federació d’Associacions de Pares de Catalunya i 
Associació d’Inspectors d’Educació de Catalunya.” 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda prestar la seva aprovació a la 
moció que ha estat transcrita. 
Intervencions dels membres: 
La moció ha estat defensada en els seus termes pel regidor Sr. Francesc J. 
Miró qui ha agraït a la resta de membres del consistori l’acceptació de que 
la moció pogués ser presentada conjuntament. 
La regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz diu que amb l’adhesió de tots els 
grups municipals la moció queda més complerta. 
La regidora Sra. Isabel Ferré explica que no es pot permetre l’atac que s’està 
portant a terme a l’escola catalana, ha de denunciar-se i fer-ho palès. 
El Sr. Alcalde denúncia la visió sesgada de les escoles des de la llunyania 
fent creure els discursos malintencionats, no volen entendre la singularitat 
del model de l’escola catalana fonamentada en una educació amb valors 
que dona com resultat que els seus resultats estiguin per damunt de la 
mitjana espanyola, fins i tot en llengua castellana als de Madrid, per tant 
han de donar suport a totes les accions que s’emprenguin en defensa de 
l’escola que fomenta la cohesió social. 
 
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.  
A continuació es dona compte de la moció següent: 
“El servei de teleassistència consisteix en la instal·lació d’un aparell molt 
senzill a l’habitatge de la persona usuària, connectat mitjançant la línia 



telefònica a una central receptora, amb la qual es pot comunicar en cas 
d’urgència. 
També es dona un penjoll o polsera que permet moure’s lliurement per la 
casa, fins i tot dutxar-se, amb la seguretat de poder contactar amb al 
central des de qualsevol lloc. 
Volem un servei centrat en la persona, que permet millorar la qualitat de 
vida, l’autonomia i la seguretat d’aquesta i la seva família. 
És un servei permanent, funciona les 24 hores del dia cada dia de l’any. 
La seva finalitat és ajudar a la gent gran, discapacitada i/o dependent 
perquè puguin continuar vivint al seu domicili amb seguretat i reduint el risc 
d’aïllament. 
Des del centre d’atenció de teleassistència, l’equip de professionals, atén la 
consulta o avís de la persona usuària i activen, si cal, el recurs més adequat 
a la situació: localitzar les persones de contacte (familiars, amics, ...), 
desplaçar al domicili una unitat mòbil o activar serveis d’urgències (061, 
bombers, guàrdia urbana, ...). 
La realitat a Amposta és que no tenim un registre de totes les persones 
grans, amb discapacitat i/o dependència i és del tot necessari. Volem tenir 
un control per vetllar per totes aquestes persones que no disposen 
d’aquest servei. 
Aquest servei té un cost de 25 € al mes (300 € a l’any). Sembla poc, però per 
gent amb pocs recursos econòmics (pensions mínimes, no contributives ...) 
fa que no contractin aquest servei. 
Tots segur que coneixem casos,. Per exemple em va vindre a vore la Sra. 
Conxita. Viu sola, va patir un ictus i pateix pel fet d’estar sola. I amb una 
pensió no contributiva de poc més de 400 € no pot fer-hi front per pagar el 
servei. O al Sr. Josep que amb una pensió mínima tampoc i amb gairebé 78 
anys i les seves malalties està desprotegit. 
Estem parlant de gent que podrien ser els nostres pares, els nostres avis. 
Gent que ha treballat tota la vida i que l’ajuntament li continua cobrant 
impostos (que consti). 
Crec que és de justícia, que es mereixen aquest servei i poder viure a casa 
seva amb tranquil·litat, amb al seguretat de què si els passa res, només 
tocant un botó rebran tota l’ajuda que necessiten. 
És mol trist i diu molt poc de la solidaritat d’un poble quan sentes que una 
persona gran ha mort sola, i ha mort per això, per no tenir ningús que 
vetllés per ella. 
25 € al mes per garantir i protegir la nostra gent gran que no tenen 
recursos, és del tot assumible, per això ho demanem. Si cal des de Som 



Amposta ens comprometem a col·laborar econòmicament en el projecte. 
Un cop tinguem el registre cal actuar i no deixar cap persona abandonada. 
Hem d’estar units, entre tots ho farem possible. 
Acord: Finançar el servei de teleassistència a la gent gran amb discapacitat 
i/o dependència i amb pocs recursos econòmics i crear un registre 
d’aquestes persones que visquin soles. 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seus termes el regidor Sr. German Ciscar. 
La regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz diu que s’abstindrà en la votació. 
S’alegra que Som Amposta pugui assistir a les sessions de la Junta de 
portaveus, que deu cobrar, mentre que ella no, responent el Sr. Alcalde que 
no assisteix cap representació d’aquest grup, si el regidor del grup 
municipal de PxC. La situació respecte la Sra. Pertegaz és diferent, ja que 
ella es va presentar a les eleccions amb una altra formació política, entén 
que ho digui i es queixi per la situació; però, està escrit al Reglament 
orgànic i ho sabia quan va decidir sortir-se’n del grup amb el qual va 
concórrer a les eleccions. Acaba la Sra. Pertegaz dient que va demanar al Sr. 
Alcalde assistir a les sessions de la Junta de portaveus sense cobrar i que 
s’hauria de vigilar ja que al despatx del Sr. Ciscar hi ha un cartell de Som 
Amposta.  
El regidor Sr. CIscar intervé dient que al·lucina amb la intervenció de la Sra. 
Pertegaz quan sent una regidora no adscrita disposa d’ordinador, despatx 
amb calefacció, quan ell, estant la Sra. Pertegaz en el govern, el van 
instal·lar en el cuarto de les llums que no reunia cap condició, no estaria en 
aquesta situació si hagués seguit en el grup de CiU; però, no pot vindre ara 
a donar lliçons quan rep un tracte de favor del qual ell mai va gaudir. No va 
preguntar quines serien les conseqüències abans de prendre la decisió de 
deixar el grup de CiU, cosa que ell si ha fet. L a Sra. Pertegaz diu que en la 
seva intervenció s’ha limitat a felicitar el Sr. Ciscar per l’estratègia que ha 
seguit. El Sr. Alcalde acaba dient que no hi ha cap tracte de favor, es fa el 
que permet el ROM i s’intenta que la Sra. Pertegaz disposi dels mitjans 
necessaris per fer la seva tasca. 
El regidor Sr. Francesc J. Miró diu que el grup de PSC –CP donarà suport a la 
moció. 
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que va demanar al Sr. Ciscar que concretés 
l’acord que demanava en la moció, responent aquest que després de la 
sessió de la Junta de portaveus ho va incorporar, concretament es demana 
la realització d’un cens d’aquestes persones i que des de serveis socials 
s’analitzin els casos a qui es podrà aplicar. Amb aquestes concrecions, la 



Sra. Ferré manifesta el suport a la moció del grup de CiU. 
El Sr. Alcalde manifesta l’acord del grup d’EA – AM a la moció, tot dient que 
ha de crear-se el registre (l’actual data de 2014) i a partir d’ell seran els 
serveis socials municipals els que han de valorar a qui es dona finançament. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el 
vot favorable dels 11 membres del grup d’EA – AM, dels 6 membres del 
grup de CiU, dels 2 membres del grup del PSC – CP i del membre del grup 
de PxC i l’abstenció de la regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz, acorda 
prestar la seva aprovació a la moció transcrita. 
 
15. PRECS I PREGUNTES. 
La regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz pregunta sobre la regulació de la 
circulació de la plaça del mercat, ja va demanar es regules abans de l’estiu i 
encara li segueixen arribant queixes, creu que es deuria fer alguna cosa 
abans de es festes de Nadal per evitar qualsevol accident. El regidor 
delegat, Sr. Miquel Subirats diu que hi ha una proposta conjunta amb el 
carrer Major que s’incorporarà al pressupost per la seva execució l’any 
2018, durant els festes de Nadal s’instal·laran les tanques provisionals per 
controlar la circulació. El Sr. Alcalde diu que les propostes s’han retardat per 
que s’ha esperat a escoltar les propostes del nou Inspector de la policia 
local. De totes formes hi ha una part de responsabilitat de la gent que ha de 
complir les normes, sempre hi haurà algú que es saltarà les accions que 
s’emprenguin. La Sra. Pertegaz demana que es doni més informació a la 
comissió. 
El regidor Sr. German Ciscar formula les preguntes següents: 
1. Que pot traslladar als veïns del carrer Sant Cristòfol que s’inunden quan 
plou. El Sr. Alcalde diu que pot dir-los que avui mateix la Junta de Govern 
Local ha aprovat l’expedient de contractació de l’obra d’urbanització que ha 
de solucionar el problema, amb un import de 190.000 € i que millorarà 
aquesta situació. 
2. Respecte el contracte de neteja d’edificis recorda que la seva actuació va 
suposar un estalvi de 15.000 euros anuals i pregunta si les hores de lliure 
disposició de l’Ajuntament que s’empraven a la biblioteca es reclamaran a 
l’empresa adjudicatària. El regidor Sr. Daniel Forcadell diu que la revocació 
de la modificació del contacte està pendent de resolució judicial, per tant 
fins que no es pronunciï el jutjat no es pot fer la següent acció. Insisteix el 
Sr. Ciscar dient que no veu que s’hagin reclamat aquestes 4000 hores i 
pregunta si s’ha fet, tornant a respondre el Sr. Forcadell que fins la resolució 
judicial no es creu convenient fer-ho. 



3. L’empresa concessionària del Bar de Xiribecs no paga la llum, ell 
considera que és motiu per retirar la concessió, revisant les factures veu 
que l’Ajuntament ha de pagar a aquesta empresa unes factures per import 
de 900 euros, és a dir, l’empresa deu 60.000 euros, ens porta a judici, no 
recuperarem aquesta quantitat i com a premi l’Ajuntament envia a uns 
voluntaris a menjar, regalant 900 euros a qui en deu 60.000. Demana que 
s’expliqui quin criteri es segueix per donar benefici a una empresa que deu 
diners respecte altres que compleixen amb les seves obligacions ja que ell 
no ho entén. El Sr. Alcalde respon que no pot explicar el motiu pel qual els 
voluntaris van anar a dinar allí, ja ha explicat que el judici interposat pel 
l’empresa el va guanyar en primera instància l’Ajuntament i ha estat 
impugnada la sentència. S’intenta fer una roda amb tots els restauradors. El 
Sr. Ciscar torna a insistir en si es considera normal aquesta actuació, vol 
entendre que no tornarà a passar i que no hi ha hagut mala fe. El Sr. Alcalde 
diu que es tracta de dues factures de 200 i 600 euros en un pressupost de 
35 milions; si la pregunta del Sr. Ciscar és si ho hagués fet, la resposta és 
negativa; però, que es va passar que els voluntaris decidissin anar-hi. El Sr. 
Ciscar diu que si ell revisa les factures, també ho pot fer l’equip de govern 
que són 11 membres, per ell d’acord si a partir d’ara no torni a passar. El Sr. 
Alcalde respon que en aquests casos s’intenta fer el màxim repartiment 
possible. 
4. No hi ha servei de pediatria, n’hi ha una que vol treballar a Amposta i 
aconseguir-ho només depèn de l’equip de govern per la qual cosa insisteix 
en que es faci el necessari per aconseguir-ho. El Sr. Alcalde diu que la 
informació que ell rep no sembla ser la mateixa que la del Sr. Ciscar, per 
això està disposat a fer una reunió per esbrinar quina és la voluntat 
d’aquesta professional. El Sr. Ciscar diu que encara no s’ha fet cap oferta i 
hauria de fer-se encara que la petició sigui superior a la d’altres metges, ja 
que en cas contrari no es disposarà del servei de pediatria. 
El regidor Sr. Francesc J. Miró formula les preguntes següents: 
1. En relació amb la processionària pregunta si el tractament es fa o no, si 
l’Ajuntament actuarà contra la plaga i demana es faci informació i s’ofereixi 
la col·laboració de l’Ajuntament a aquells propietaris que ho demanin, 
sempre tenint en compte de n o lesionar els interessos dels privats que es 
dediquin a aquesta tasca. Respon en Sr. Alcalde que el correcte seria 
redactar una ordenança, encara que no creu que hi hagi temps per a fer-ho. 
2. S’ha informat que el bus urbà serà gratuït per accedir al cementiri el dia 
de Tots Sants, demanant que també ho sigui el dia abans. El Sr. Alcalde diu 
que a diferència de l’any passat enguany només s’ha previst el servei gratuït 



un dia; però, que pel regidor delegat es faran les actuacions per veure de 
poder-se ampliar al dia abans. 
La regidora Sra. Isabel Ferré formula les preguntes següents: 
1. Considera una bona notícia que s’hagi aprovat el projecte per la 
instal·lació de jocs infantils inclusius al Parc de Xiribecs i espera que abans 
de final d’any pugui estar instal·lats. El Sr. Alcalde diu que la instal·lació de 
jocs és un compromís adquirit amb el grup de CiU, que pujava 20.000,00 
euros, finalment la partida destinada ha estat de 70.000 euros enguany i 
posteriorment es farà una segona fase per adaptar la zona del vaixell en 
resposta a una petició del grup de PxC. 
2. Des de l’any 2016 està previst realitzar el tancament del camp de futbol, 
preguntant quan es té previst fer-se. El Sr. Alcalde respon que el contracte 
està adjudicat no s’ha iniciat l’execució de l’obra sense motiu que ho 
justifiqui, malgrat els avisos que se li han fet pel Coordinador dels serveis al 
territori, donarà l’ordre de que s’iniciï l’obra. 
3. La bonificació de l’IBI per a famílies nombroses ha de tornar-se a 
demanar, va adquirir-se el compromís de que es faria un avís als interessats 
i no té constància de que s’hagi fet. El Sr. Alcalde respon que donarà l’ordre 
a l’OGT per a que es faci, ja que la bonificació ha de ser per al proper any. La 
Sra. Ferré diu que es deuria fer l’avís per a que es pugui demanar abans de 
final d’any. 
4. En quina situació està la instal·lació del club de pesca. Respon el Sr. 
Alcalde que s’ha fet el dragat del canal d’accés al mar. En la darrera reunió 
des de medi Ambient es va dir que mai aprovarien el projecte en e lloc on 
s’ha presentat, arran d’això es va demanar una reunió amb el director 
general que s’ha anat posposant, la posició de l’Ajuntament és de no 
acceptar cap trasllat si Medi Ambient no garanteix que cobrirà el cost de 
compra del lloc on es proposi la nova ubicació i, en cas contrari forçar el 
tràmit per la ubicació en el lloc actual per veure quines serien les condicions 
que podria acceptar Medi Ambient. La Sra. Ferré diu que estan igual que el 
passat mes de març a la qual cosa respon el Sr. Alcalde de que les finques 
que es van proposar com nova ubicació no es van acceptar pels pescadors, 
el que va donar lloc a la reunió que es deuria haver celebrat el passat mes 
d’agost i que ha estat posposada. La Sra. Ferré manifesta el suport del grup 
de CiU per si poden fer alguna cosa amb la finalitat de poder realitzar la 
instal·lació en el lloc inicialment proposat, encara que sigui amb alguna 
reducció. 
5. Respecte la venda d’un terreny afectat per un lligallo el Sr. Alcalde va dir 
que informaria i no tenen coneixement del que ha passat. El Sr. Alcalde 



respon que s’havia produït una doble immatriculació d’una finca, part de la 
qual ja havia estat venuda, sense que s’hagués pogut arribar a un acord 
amb el propietari per tal que la compradora mantingués la compra de la 
total finca, davant això s’han adoptat els acords per retrotreure la doble 
immatriculació, atorgar l’escriptura de compravenda correctament i 
retornar a la compradora la quantitat pagada en excés i les despeses per 
les obres executades. 
 
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dóna per 
acabada la sessió, essent les vint-i-una hores i vint-i-tres 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, 
 


