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



1. Aprovació de l’esborrany de l’acta del ple ordinari celebrat el 27 de 
novembre de 2017. 

2. Donar compte del Decrets d’Alcaldia número 2296 a 2510. 
3. Donar compte de les contractacions d’urgència. 
4. Modificació de l’acord de Ple adoptat en data 27 de novembre de 2017. 
5. Aprovar inicialment  la modificació puntual número 50 del POUM: “ 

Adaptació de la normativa urbanística del POUM a la legislació vigent 
sobre l’accessibilitat universal de les persones “. 

6. Aprovació inicial del pressupost municipal del 2018. 
7. Aprovació inicial de la plantilla municipal per al 2018. 
8. Aprovació de l’expedient XVIII de reconeixement extrajudicial de crèdit. 
9. Aprovació de l’expedient número XIX de reconeixement extrajudicial de 

crèdit. 
10. Aprovar l’atorgament de beneficis fiscals. 
11. 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  27 DE NOVEMBRE 
DE 2017. 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 27 de 
novembre de 2017. 
 
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO  2296 A 2510 DE 
2017. 
Es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia números 2296 a 2510 de l’any 2017, 
restant el Ple assabentat. 
 
3. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS D’URGÈNCIA. 
Es dóna compte de les contractacions següents: 
• S.M.R., com a conserge de les oficines municipals de l’1 al 31 de 

desembre de 2017. 
• N.P.M., com a tècnica del Programa espais de Recerca de Feina de l’1 de 

desembre de 2017 al 31 de gener de 2018. 
• A.C.P., com a tècnica del Programa espais de Recerca de Feina de l’1 de 

desembre de 2017 al 31 de gener de 2018. 
• H.D.R., com a Tècnica Prospectora i Assessora d’empreses des de 1 de 



desembre de 2017 fins al 31 de maig de 2018. 
• R.R.M., com a hoste del 6 al 10 de desembre de 2017. 
• M.T.T.N., com a educadora social de la UEC, del 5 de desembre de 2017 

al 30 de juny de 2018. 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
4. MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE PLE ADOPTAT EN DATA 27 DE NOVEMBRE DE 
2017. 
El passat 27 de novembre el Ple de l’Ajuntament, segons el que disposen els 
articles 9 a 15 del Reglament del Defensor/a de la Ciutadania d’Amposta, va 
acordar designar a la Sra. A.F.L. com a Defensora de la Ciutadania, amb una 
dedicació de 18,75 hores a la setmana, a partir del dia 1 de gener de 2018. 

A la proposta d’acord existia un error de transcripció, ja que la dedicació 
que s’esmentava feia referència a l’horari d’atenció al públic i no a la seva 
dedicació total. 

Per tant, als efectes d’ajustar l’acord a la dedicació que han tingut 
tradicionalment les persones que han ocupat el lloc de Defensor/a de la 
Ciutadania, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 
membres del grup d’ERC – AM, dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 
membres del grup del PSC – CP i de la regidor no adscrita, Sra. Rosa 
Pertegaz i l’abstenció del membre del grup de PxC, acorda: 

PRIMER. Deixar sense efectes l’acord del Ple celebrat el dia 27 de novembre 
de 2017 relatiu al nomenament de la Defensora de la Ciutadania. 

SEGON. Designar a la Sra. A.F.L. com a Defensora de la Ciutadania a partir 
del proper 1 de gener de 2018 sota les següents condicions: 

• Duració: 5 anys a partir de dia 1 de gener de 2018. 
• Dedicació: jornada complerta, amb horari d’atenció al públic mínim de 

18,75 hores a la setmana. 
• Retribució o compensació econòmica: 11.098,34 euros anuals. 
 
5. APROVAR INICIALMENT  LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 50 DEL 
POUM: “ ADAPTACIÓ DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA DEL POUM A LA 
LEGISLACIÓ VIGENT SOBRE L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL DE LES PERSONES “. 
Vista la proposta de modificació puntual número 50 del POUM: “Adaptació 
de la normativa urbanística del POUM a la legislació vigent sobre 
l’accessibilitat universal de les persones”,  redactada per l'Arquitecte 
municipal Jaume Castellví Miralles. 



Vist l'informe de Secretaria, el Ple de la Corporació, per majoria absoluta, 
amb el vot favorable dels 11 membres del grup d’ERC – AM, dels 2 membres 
del grup del PSC – CP i del membre del grup de PxC i l’abstenció dels 6 
membres del grup de CiU i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, 
adopta els següents acords: 

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual número 50 del POUM: 
“Adaptació de la normativa urbanística del POUM a la legislació vigent sobre 
l’accessibilitat universal de les persones”, 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. 

 

6. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DEL 2018. 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda celebrada 
el dia 21 de desembre de 2017, al projecte de Pressupost per a l’exercici 
2018 el Pler de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 
membres del grup d’ERC – AM, l’abstenció de la regidora no adscrita, Sra. 
Rosa Pertegaz i el vot en contra dels 6 membres dle grup de CiU, dels 2 
membres del grup del PSC – CP i del membre dle grup de PxC, acorda: 
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost Municipal General per a l’exercici 
2018, per un import total consolidat 38.801.357,75 euros en ingressos i en 
despeses, bases d’execució, annexos i resta de documentació 
complementària. 



SEGON. Aprovar el límit de despesa no financera per al pressupost 
municipal de l’any 2018 en la quantia de 34.334.862,98 euros, havent-se 
verificat que es compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els 
termes fixats als articles 11 i 30 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, al haver-se comprovat 
que s’obté, en termes del “Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales”, capacitat de finançament (superàvit pressupostari). 
TERCER. D’acord amb l’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, 
remetre el informe de Intervenció sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària en el pressupost general de l’exercici 2018, en el 
termini de 15 dies hàbils, al Departament d’economia i coneixement de la 
Generalitat de Catalunya. 
QUART. Informar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre el 
límit de despesa no financera aprovada per l’Ajuntament d’Amposta per al 
pressupost general de l’exercici 2018. 
CINQUÈ. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí 
oficial de la Província, per un termini de 15 dies, tal i com disposa l’article tal i 
com estableix l’article 169.1 del RDL 2/2004 que aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en el que els interessats podran presentar 
reclamacions davant el Ple de la Corporació. El pressupost general es 
considerarà definitivament aprovat si en el termini indicat no se presenten 
reclamacions; en cas contrari el Ple disposarà d’un mes per a resoldre. 
SISÈ. El pressupost definitivament aprovat serà inserit en el Butlletí oficial de 
la Corporació, si el té, resumit per capítols cadascun dels pressupostos que 
el formen, en el de la província o , en el seu cas, de la Comunitat Autònoma 
uniprovincial, tal i com indica l’apartat 3 de l’article 169 del RDL 2/2004. 
SETÈ. Del pressupost definitivament aprovat se remetrà copia a 
l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma. 
VUITÈ. El pressupost entrarà en vigor en l’exercici corresponent, una volta 
publicat en la forma prevista en l’apartat 3 del indicat article 169. 
 
Intervencions dels membres: 
Després de l’explicació de la proposta de pressupost feta pel Sr. Alcalde els 
portaveus dels diferents grups municipals prenen la paraula. 
La Sra. Rosa Pertegaz, regidora no adscrita, exposa que pretén votar en 
contra, ja que no se li ha tingut en compte la proposta dels pressupostos 
participatius. El Sr. Alcalde diu que en un principi es tenia la intenció de 
posar la partida de pressupostos participatius però des d’Intervenció no es 
permet incloure partides genèriques pel que fa a inversions. De manera 



que el que s’ha fet ha estat crear una partida que es diu procés de 
pressupostos participatius en una quantitat de 9.000 € que són els que es 
destinaran a fer el pressupost participatiu aquest any i un cop es tingui el 
projecte proposat per la ciutadania es crearà una partida en concret. 
També fa menció de la creació d’una partida de 9.000 € per tirar endavant 
la proposta del regidor Germán Ciscar, sobre dur a terme un cinema al 
casal, i per últim, pel que fa a la proposta dels plans d’ocupació, exposa que 
aquest any no s’ha posat la partida perquè hi ha una quantitat de plans 
d’ocupació per part de la Generalitat, la partida de plans d’ocupació puja un 
54% respecte l’any passat. Comparant amb el 2015 puja un 650%, a més a 
més, s’aprofita la proposta de que els plans d’ocupació fossin de més de 
tres mesos ja que els que ha realitzat la Generalitat són de sis mesos a un 
any. 
La regidora Sra. Rosa Pertegaz, vol aclarir que si les inversions que s’han de 
fer respecte aquests projectes participatius, serà la ciutadania qui escollirà 
quina és la que es vol que es dugui a terme. El Sr. Alcalde respon que el que 
es farà serà crear un procés de participació de pressupostos participatius i 
d’aquesta manera serà la ciutadania qui determini quin és el projecte que 
més interessa. La regidora Sra. Rosa Pertegaz manifesta que definitivament 
el seu vot és d’abstenció, tot i que estarà a sobre per tal de fomentar la 
participació de la ciutadania en els pressupostos municipals. Pel que fa als 
plans d’ocupació demana que siguin d’una durada a partir de sis mesos i 
que la partida de pressupostos participatius sigui de 200.000 € en lloc de 
150.000€. El Sr. Alcalde fa saber que no hi haurà cap problema en ampliar la 
partida si el projecte seleccionat ho requereix. 
El regidor Sr. Germán Ciscar ha votat en contra. Diu que una de les 
principals preocupacions que hi ha a Amposta és l’atur, a més a més, gent 
que té jornades a temps parcial, de dues o tres hores al dia o que inclús 
consta que té feina però amb unes condicions precàries. I el problema és 
que Amposta no té suficients fàbriques, indústries, empreses... per donar 
cabuda a tots els aturats que hi ha. És per això que, ja per primer cop a l’any 
2015, va proposar crear uns incentius, els quals s’han dut a terme i que 
consisteixen en donar diners a l’empresari per cada treballador que es 
contracta, però la problemàtica és que no hi ha difusió d’aquest incentiu 
entre les empreses. A més a més, es suma el fet que aquests diners no es 
cobren fins al cap de tres anys, situació que ja s’ha dit que es canviarà però 
estem al final de la legislatura i encara no s’han fet ni les bases. Fa constar 
que una cosa que valora és que continuen els ajuts de l’IBI, una rebaixa 
encoberta de la contribució a la que s’han acollit més de cinc-centes 



famílies. Pel que fa al cinema diu que ell no va proposar que fos al casal, 
que això es una proposta de l’equip de govern d’Esquerra, de totes formes, 
encara que li sembla petit, està d’acord ja que hi haurà cinema per a tots els 
ciutadans i espera que funcioni. Quant a la residència antiga manifesta que, 
durant els tres anys de legislatura, s’han fet diverses propostes per tal 
d’aprofitar l’edifici, ja que no s’utilitza i té despeses de manteniment. De 
manera que presenta la proposta d’utilitzar aquesta residència com a 
centre de dia, ja que actualment la llista d’espera al centre de dia és de 27 
persones i més elevada que podria ser, és per això, que proposa parlar amb 
l’Associació de malalts d’Alzheimer, que és gent amb experiència i que des 
de la Fussmont, juntament amb l’Ajuntament d’Amposta, s’intenti acordar 
un conveni i d’aquesta forma donar un servei que, a dia d’avui, és necessari. 
Fa constar una sèrie de queixes: en primer lloc, diu que es va presentar una 
moció per crear un servei per combatre el bullying, la qual es va aprovar, 
però actualment no es veu cap partida als pressupostos destinada a aquest 
servei amb la justificació de que primer, s’ha de veure si hi va molta gent a 
serveis socials i si és així, ja s’assignarà a algú per al lloc, espera que hi hagi 
una difusió per tal de donar resposta a l’assetjament de fora a les escoles i 
que aquesta resposta no sigui anar a serveis socials i que se li doni visita a 
un psicòleg un cop al mes perquè això no soluciona res, no entén com pot 
ser que no es faci una partida per a crear un servei per a combatre el 
bullying però que per contra, sí que es paguin 20.000€ per a un director de 
circ per a col·laborar amb les festes del mercat quan no s’havia fet mai; en 
segon lloc, pel que fa a les beques diu que, s’atorguen diners a la gent que 
treu bones notes sense mirar la renda, quan hi ha gent que realment ho 
necessita, pensa que una altra cosa és que s’estudiï fora i, al generar-se una 
despesa, l’Ajuntament vulgui col·laborar, però el que no pot ser és que 
persones que tenen la nòmina embargada per pagar la contribució, hagin 
de pagar a persones que treuen bones notes i que tenen una renda alta; en 
tercer lloc, també es queixa sobre el tema del material escolar i els llibres, 
posa d’exemple un municipi, Premiar de Dalt, i explica que allí es va posar 
una partida de 250.000 € i es va fer un conveni amb les escoles on 
s’acordava que els llibres són reutilitzats de any en any, sempre amb la 
condició de que si no es fa un bon ús, l’any vinent no se’n beneficiarà del 
servei, la partida inicial va ser de 250.000 € actualment és de 140.000 €, no 
tan sols s’allibera a les famílies d’aquesta càrrega, sinó que els comerços 
també se’n beneficien, ja que el material escolar es compra al mateix 
municipi i, a més a més, a l’alliberar a les famílies d’aquesta càrrega poden 
gastar, en el cas d’Amposta, la inversió inicial hagués estat de 500.000 €, 



una quantitat assumible amb els diners que sobren a final d’any, però es 
prefereix donar els diners a l’AMPA, a les escoles,...; en quart lloc, exposa 
que hi ha cops que la gestió dels pressupostos és una mica fluixa, perquè si 
s’agafen els d’altres anys, semblen iguals, quan s’ha de governar un 
municipi s’ha de fer una gestió de mig a llarg termini, un pla a 10, 15 i 20 
anys, en aquest cas, el problema és que al 2019 són les eleccions i per tal de 
guanyar-les convé fer les inversions a curt termini, que no hi ha projectes a 
15 o 20 anys, que només fa festes i que es una llàstima perquè amb els 
recursos que té l’Ajuntament es podria fer molt més. El Sr. Alcalde respon 
totes les qüestions plantejades pel regidor Sr. Ciscar. Primerament, pel que 
fa a les ajudes a la contractació, diu que és veritat que s’ha de canviar la 
convocatòria ja que no han funcionat com, per exemple, si que ho han fet 
les ajudes al comerç. En tot cas, això no vol dir que aquesta modificació es 
faci de la manera que proposa el grup de PxC ja que s’han de fer en base al 
criteri que té l’equip de govern. Segueix dient que no és cert que estem al 
mateix lloc on estàvem, que tot i que les dades no són tot el sòlides que 
voldrien i que segurament les contractacions no són del millor nivell de 
durada i qualitat, fan tot el que està al seu abast per tal de no mantenir-se 
passius inclús, en aquelles qüestions que no són competència seva, ja que 
s’ha arribat a demanar permís a Governació per dur a terme coses que no 
se’ls permetia fer i es van fer igual. En referència a l’atur, afegeix que des de 
2015 han baixat els aturats i ha pujat el nombre d’afiliats a la Seguretat 
Social, que les partides de polítiques d’ocupació han crescut un 650% i que 
mentre abans es destinaven 170.000 € ara se’n destinen 1.300.000 €, 
malauradament les dades no són les millors però per això es continua 
treballant, es mantenen totes les ajudes i es fan coses que no s’havien fet 
mai en aquest Ajuntament.  En quant al tema de les empreses, exposa que 
l’any 2008, d’acord amb l’índex d’economia local de la URV, la major part 
d’afiliats a la Seguretat Social  eren al món de la construcció i que 
actualment, la major part són a indústria i empresa és per això que es fan 
polítiques de llarga durada i es van treure a subhasta les finques del 
polígon industrial l’Oriola, que tot i que s’hauran de canviar les condicions 
perquè van quedar desertes, són actuacions que no s’havien fet mai per tal 
de promoure la implantació d’empreses. En el cas de la residència antiga, 
diu que està d’acord i que per això s’ha demanat l’ampliació del centre de 
dia, no obstant els hi han dit que en aquests moments no pot ser perquè 
s’ha de fer la cuina, en principi no hi haurà més places públiques però que 
es pot estudiar, en tot cas l’ampliació del servei també es pot fer per privat, 
és un projecte nou, que la llista d’espera s’ha fet ara, no és una qüestió que 



fa temps que no s’està atenent, sinó que segurament s’està donant ara per 
la bona qualitat del servei que s’està oferint, és per això que per tal de 
donar una solució, es vol apostar per una associació que fa molts anys que 
es dedica a això i que sap el que fa. Informa que, de totes formes, no es 
durà a terme a la residencia antiga, ja que allí hi tenen pensat fer un altre 
projecte. Pel que fa al bullying, el Sr. Alcalde respon que no s’ha posat cap 
partida específica però que hi ha un augment en 100.000 € en una partida 
amb el SIS (Servei d’Intervenció socioeducativa), la qual treballa contra el 
bullying, a més a més, les escoles d’Amposta també s’han adherit a un pla 
de la Generalitat contra el bullying i es treballarà conjuntament amb el SIS. 
En relació a les beques a l’excel·lència, diu que són beques que es donen als 
estudiants per haver obtingut bons resultats i recorda que hi ha altres 
beques de la Generalitat i Estatals que són en base a la renda, ens hem de 
fixar en que tenim una partida de beques que ha passat de 8.000 € a 50.000 
€ que a més, es poden complementar amb les beques que es donen en 
base a una renda baixa.  Quant als llibres, diu que quan eren l’oposició es 
va contemplar una idea similar a la del Sr. Ciscar però que l’equip de CiU va 
plantejar una proposta que els hi va semblar millor, de manera que, ara 
que estan al govern mantenen la proposta, la qual consisteix en dotar a les 
escoles d’una partida pressupostària de 40.000 € per escola i són elles 
mateixes qui gestionen la rotació de llibres, li sembla incoherent que 
plantegi la seva proposta degut a la queixa que ha exposat sobre qui paga 
les beques a l’excel·lència. Pel que fa als plans de futur, respon que el més 
segur és que aquest govern no inauguri res, tampoc és la seva prioritat, el 
que més importa és iniciar totes aquelles obres que tenen plantejades, ja 
que moltes estan encarades als propers 10 o 20 anys, com per exemple el 
cas antic, que no té una repercussió immediata, afegeix que actualment hi 
tenen diversos plans a llarg termini com el pla de pluvials, el pla de la ciutat 
esportiva, el pla de futur, les ajudes al comerç, entre d’altres. Per últim, el 
Sr. Alcalde exposa que el tema de les festes és un tema molt populista, ja 
que la partida de festes ha crescut, respecte el 2015, un 11% però també la 
de serveis socials amb un 25%, la de subvencions a les entitats amb un 50% 
i la de polítiques d’ocupació amb un 560%. Com es pot veure les partides 
que més creixen són aquelles que més reverteixen sobre la ciutadania, 
afegeix que festes i cultura, són partides absolutament necessàries fer-les 
créixer, perquè per exemple, el concert de Txarango va generar molt de 
moviment, va haver-hi una repercussió econòmica positiva en els comerços 
i es van guanyar molts més diners que el que va costar el concert, o també 



el Foodtrucks que va començar a Amposta i després de veure els efectes 
positius ho van fer a Deltebre, Sant Carles de la Ràpita i Tortosa. 
El regidor Sr. Ciscar li replica dient que el fet que hi hagi menys atur no té a 
veure amb la intervenció del nou grup de govern, a més a més, els plans 
d’ocupació no ofereixen aquesta estabilitat que es demana; en el tema dels 
incentius, es va reconèixer que el fet de cobrar en tres anys no està bé, però 
tampoc s’ha fet res; i en referència als ajuts als autònoms, per falta de difusió 
només se n’han acollit 6 o 7, en tot això el govern d’Esquerra ha estat un 
fracàs. Pel que fa al pla de pluvials, la proposta va ser seva i que des d’un 
principi va dir que s’hauria d’haver contractat més gent però se li va dir que no 
perquè amb la gent del poble ja era suficient i temps després es va veure que 
això no era així i es va haver de contractar gent externa. Quant al casc antic, 
diu que si es segueixen els terminis que marca el Sr. Alcalde es tindrà un casc 
antic atractiu a l’any 2500. En referència al tema dels llibres, respon que els 
impostos els paguem tots i els llibres serien per a tots i no només per quatre 
que treuen bones notes i que pot ser no ho necessiten, a més a més, la 
despesa no seria tan gran i si s’hagués d’afegir certa quantitat, res que no es 
pugui permetre. Afegeix que si no ha inaugurat res és perquè no ha fet res, 
només ha promès realitzar certes obres, obres que s’haguessin pogut dur a 
terme al principi de la legislatura i es fan ara quan s’està acabant. Per acabar, 
el regidor Sr. Ciscar opina que gestionar és fer algo diferent, no simplement 
repartir els diners entre la gent i intentar fer les coses bé, sinó que és fer les 
coses millor per a que els resultats siguin positius. 
El Sr. Alcalde respon que la valoració sobre l’actuació i projectes que té aquest 
equip de govern la fa la ciutadania, de manera que de la mateixa forma que 
van ser escollits, si la ciutadania creu que el que s’està fent no és suficient 
podran fer-ho saber per mitjà de les eleccions. Pel que fa als llibres, fa saber 
que el seu posicionament quan estaven a l’oposició és el mateix que el d’ara, 
ja que en aquell moment se’ls hi va fer una proposta que els hi va semblar 
millor que la seva moció. El Sr. Alcalde opina que el regidor Sr. Ciscar s’està 
comportant com si tingués una rebequeria pel que fa a les seves pròpies 
propostes, ja que les seves propostes s’han escoltat i fet com altres propostes 
de l’oposició. Segueix dient que aquesta és la clau, saber-se adaptar a allò que 
es demana però no a tot, sinó a tot allò que creuen que pot ajudar a la gent. 
Afegeix que, al cap i a la fi, el grup polític de PxC representa una petita part de 
la població a diferència del grup polític d’Esquerra que en representa a una 
gran part, de manera que la quantitat de propostes que els hi arriben és més 
elevada. En referència a les obres, el Sr. Alcalde respon que, pel que fa al 
pavelló, no es podia realitzar al principi de la legislatura perquè està vinculat a 



un projecte de la Generalitat i en el cas de la llar de jubilats, no era un projecte 
que es tingués sobre la taula per fer de manera immediata.  
El regidor Sr. Ciscar exigeix que, per tal que la ciutadania pugui jutjar, han de 
tenir tota la informació i creu que no és així, ja que per exemple hi ha un 
titular a la revista d’Amposta que informa que l’Alcalde baixa l’impost de 
circulació i que els grups de l’oposició voten a favor, quan realment aquesta 
proposta va ser del propi regidor de PxC i no s’està fent constar.  
El Sr. Alcalde respon que el regidor Sr. Ciscar, s’ha treballat les seves 
propostes com han fet els altres grups de l’oposició però cal fer saber també 
que és l’equip de govern qui fa quadrar els pressupostos, ja que no és només 
una proposta, en són moltes, com per exemple pujar les beques (proposta 
del grup polític PSC-CP). Afegeix que s’hauria d’agrair que l’equip de govern és 
capaç d’aplicar propostes dels grups de l’oposició i sense demanar res a canvi. 
I en referència al titular a la revista d’Amposta diu que és un tema que ja es va 
excusar la cap de premsa i afegeix que en aquest equip de govern no hi ha 
cap problema en dir que el que es fa és una proposta d’un grup de l’oposició. 
El regidor Sr. Francesc Miró diu que el grup del PSC-CP vota en contra i 
comença la seva intervenció recordant el que va dir l’any passat al ple dels 
pressupostos, es proposava a l’equip de govern que per a l’any 2017 fes els 
pressupostos pensant que no tenia majoria absoluta, però no ho han fet, 
almenys en el cas de PSC-CP no. Exposa que es va fer una reunió a la qual no 
va assistir el regidor d’Hisenda i tot que no passa res perquè el Sr. Alcalde es 
sap tots els números, és un fet que va sobtar. Afegeix que li sembla una bona 
idea la partida per a fer uns pressupostos participatius, ja que creu que esta 
molt bé que es doni participació a la ciutadania però també li agradaria que 
es fessin per a la resta de grups de l’oposició, que també representen una 
part de la ciutadania. Expressa que se’ls ha demanat que expliquin les seves 
propostes quan ja es té el pressupost quasi tancat, és cert que en molts 
aspectes, com són les obres, poden estar bastant d’acord i fa saber que en la 
mesura que es vagin realitzant modificacions en els pressupostos, les 
aprovaran, ja que és una voluntat de bones intencions; però, també volen fer 
referència a totes aquelles propostes que se li van fer i que, aquesta vegada, 
cap es veu reflectida en els pressupostos, per començar, insisteix amb la 
rebaixa de l’IBI, que tot i estar d’acord amb això, es pot veure com aquests 
impostos directes, l’any 2016, pujaven a 8.900.563 € i en el pressupost 
d’aquest any, tot i abaixar l’IBI un 10%, pujaran 9.529.658 €, és a dir, 629.000 € 
de més, és per això que considera que una rebaixa del 10% és insuficient. 
Segueix dient qu, entenen que per a l’Alcalde potser són prioritàries algunes 
obres però el grup PSC-CP creu que potser hauria de frenar una mica, ja que 



la pressió fiscal a Amposta, tot i que la rebaixi, que ho reconeix, s’hauria de 
baixar molt més i, d’aquesta manera, ens podriem tornar a situar en els 
8.900.000 € que ja venien del 2016 i que ja eren elevats. Li proposa, ja que no 
es veu reflectit als pressupostos, que es rebaixi més l’IBI; l’ampliació, 
remodelació i millora del cementiri, tot i que l’any passat ja ho va proposar i 
sap que rebrà la mateixa resposta: que s’ha de parlar amb l’empresa 
concessionària del cementiri; que hi hagi una partida per fer el dipòsit 
regulador d’aigua potable de Poble Nou, ja que tot hi haver una subvenció, no 
hi ha cap partida on es reflecteixi; que es destini un 1% del pressupost 
municipal per suprimir les barreres arquitectòniques, tan de les obres noves 
com d’aquelles ja fetes; que s’ampliï el menjador del Col·legi Miquel Granell, si 
s’han d’avançar diners que s’avancin però els nens necessiten l’espai; també 
es va demanar per mitjà d’una moció l’arranjament de tot l’entorn de l’estació 
d’autobusos, ja que, a més a més, serà l’entorn del nou CAP d’Amposta. No es 
recull cap de les seves propostes, ja que no se n’ha sabut res més i tampoc es 
veu reflectit als pressupostos. Afegeix que, tot i això, se li ha de donar un 
reconeixement al Sr. Alcalde, ja que aquest any ha fet menys modificacions de 
crèdit durant l’any i això també és positiu. 
El Sr. Alcalde respon que creu que ha fet falta un feedback per part d’ell, ja que 
creia  que ja s’havia dit que el pressupost no és que estès tancat sinó que amb 
la rebaixa del 10% de l’IBI es van trobar amb un desquadrament en les dades 
que Base els hi va passar i al final, no es van consolidar 600.000 €, com es 
tenia previst, sinó que van ser al voltant d’uns 390.000 €, és per això que han 
fet una rebaixa de l’impost dels vehicles, de la plusvàlua i de l’IBI en base a 
unes previsions sobre com quedaria la contribució i, encara sort d’aquesta 
prudència perquè una rebaixa del 25% feta l’any passat, hagués suposat la 
inviabilitat de donar les subvencions que es donen a les entitats o poder 
mantenir la capacitat de traslladar a la ciutadania el que s’acaba traslladant, 
es continuarà mantenint la rebaixa de l’IBI, que ja és una rebaixa fiscal 
inaudita, com es pot veure aquesta rebaixa no té un caràcter simbòlic com la 
que s’ha fet altres anys d’un 1% o 3%, aquesta rebaixa del 10% o del 5% en 
vehicles ha estat esbojarrada i s’ha fet igualment, de totes formes, si fos 
possible, tot i que és una mica improbable, es rebaixaria més de cara per a 
l’any vinent, encara que hauria de sorprendre molt el tancament del 2017. En 
referència al cementiri, diu que ja s’ha parlat i que l’avantprojecte del que es 
vol dur a terme ja està fet, ho està treballant un gabinet d’arquitectes i quan 
es tingui es presentarà, el motiu pel qual no s’ha posat una partida concreta 
és perquè no es sap quan és. De totes formes, si es pot fer una licitació 
conjunta, que sigui tirar endavant les obres i la gestió, com s’està fent, es 



continuarà així però s’està treballant. Quant al Poble Nou s’està redactant el 
projecte per a presentar-se a la subvenció, tant pel tema de la canonada com 
pel dipòsit regulador d’aigua potable, de manera que no hi ha partida, 
s’esperarà a que s’hagi comunicat la subvenció i llavors, en tot cas, s’obrirà 
partida o es mirarà com es fa, la voluntat és tirar-ho endavant, recorda que hi 
ha marge de l’endeutament, en referència a la modificació pressupostària per 
tirar endavant les obres, respon que la major part d’obres que ha mencionat 
el regidor Sr. Miró, ja tenen pressupost, així que no hauran de ser 
modificades a no ser que falti alguna quantia, en tot cas són obres que tenen 
una partida pressupostària en préstec. En el tema del menjador del Col·legi 
Miquel Granel, fa saber que aquest equip de govern no té cap problema, però 
que els hi consta que el Departament d’Ensenyament tenia la plena voluntat 
de tirar endavant aquestes obres, de totes formes, afegeix que l’equip de 
govern col·laborarà si és necessari, igual que es va fer amb el col·legi Soriano 
Montagut.  Segueix dient que al quadre on consten les partides 
pressupostaries es pot veure com n’hi ha una de 25.000 € per si de cas fan 
falta per tirar endavant el menjador del Miquel Granell, a l’igual que 80.000 € 
per al pati del Consol Ferrer i 25.000 € per arreglar els banys de l’Agustí 
Barberà. Es cert, que no hi consta al pressupost de sortida però perquè no 
poden augmentar el pressupost en inversions, ja que hi ha una llei 
d’estabilitat de l’Estat espanyol que no permet posar més diners encara que 
es tingui la capacitat de posar-los. Afegeix que, tot i això, intenten fer el 
màxim possible per no deixar de fer coses i la prova està en que al 2016 es 
van tirar endavant 806.000 € fora de pressupost i al 2017 casi 3.000.000€  i 
sense comptar les petites inversions que no hi consten aquí com tombar les 
cases del carrer Sant Cristòfol i Sant Roc, de manera que són partides 
pressupostàries que es fan igual però que no computen perquè no es poden 
tenir en compte. 
El regidor Sr. Francesc Miró remarca que li ha reconegut la rebaixa del 10% 
que s’ha fet de l’IBI, però demana que es reconegui que l’any 2016 els 
impostos pujaven a 8.900.563€ i aquest any pujaran a 9.529.658 €, de manera 
que hi ha marge de maniobra. Per una altra banda, diu que moltes actuacions 
no consten als pressupostos però que es duran a terme amb préstec, 
informació que no es tenia i que s’hagués pogut comunicar. Finalment, es 
queixa de que al 2016 es va fer un pla per fer actuacions en quatre anys i una 
d’elles era comprar l’antic col·legi de les monges, compra que no s’ha arribat 
mai a realitzar, fet que demostra que hi ha vegades que els plans no 
serveixen per al que es fan. El Sr. Alcalde respon que pel que fa al l’antic 
col·legi de les monges no és que no s’estigui fent res, sinó que ara mateix el 



col·legi és de qui és i hi ha una sèrie de gestions que estan cristal·litzant ara i a 
més a més, fa anys que s’està negociant amb entitats bancàries.  
La regidora Sra. Isabel Ferré, representant del grup de CIU, vota en contra 
dels pressupostos. Diu que des del seu grup fa un any van demanar tres 
coses: tenir la ciutat més neta i per tant, fer una inversió en neteja; que no 
s’augmentés més la plantilla de l’ajuntament; i per últim facilitar la implantació 
de noves empreses per crear nous llocs de treball.  Pel que fa a la neteja, se’ls 
va dir que durant l’any 2017 es faria una nova licitació i que es posarien nous 
recursos per tirar-ho endavant, però malauradament, la realitat, és que ha 
passat el 2017 i això no ha estat així, de manera que continuen demanat el 
mateix, és conscient que s’ha de demanar civisme a la ciutadania però s’ha de 
fer un pla de xoc perquè Amposta no està neta. Respecte les despeses de 
personal, diu que tot i ser cert que aquest any no es veu de manera 
exagerada un augment en les despeses de personal, ja que ve donat pel 
contracte programa, si ens fixem, veurem que les despeses de personal des 
de l’any 2015 fins a ara han augmentat molt, d’un 39% a un 46% del total del 
pressupost i actualment, només l’Ajuntament d’Amposta es gasta 9.400.000 €.  
Pel que fa a la instal·lació de noves empreses, recorda que l’equip de govern 
va aplicar un pla que els hi va proposar el regidor Sr. Ciscar, pla que per al 
grup de CiU no els hi semblava bé, ja que creien que no funcionaria de la 
manera adequada, i de fet, actualment sembla que ho han reconegut les dues 
parts, és essencial un reforç de l’àrea d’Amposta empresa, no és tant la idea 
de demanar subvencions a la Generalitat de Catalunya per a que donin plans 
d’ocupació, que són necessaris i ens podem acollir, però el que interessa és 
crear llocs de treball, s’ha de fer possible que petites i mitjanes empreses 
vinguin a Amposta i això es pot aconseguir fent un pla que dinamitzi aquesta 
vinguda d’empreses a la ciutat, a diferència del pla que van voler aplicar. 
Afegeix que tot i semblar que estem en una situació més favorable i que el 
tema de l’atur no és un problema tan greu, la realitat és que Amposta al mes 
de novembre tenia un 15% de població a  l’atur, i pensen que un dels llocs on 
es pot solucionar millor és des d’Amposta empresa i no pas des de l’àrea 
d’ocupació i subvencions, s’han de buscar fórmules per a què efectivament 
s’instal·lin empreses a la nostra ciutat. El seu grup entén que ha d’haver una 
millora dels espais públics, en especial incidència dels parcs i jardins; un pla 
de xoc de neteja; acabar-se tota la circumval·lació dels carrils bici; de l’àrea 
d’empresa creuen que s’han de modificar les subvencions; i s’ha de repensar 
la fira de mostres per a atreure nous expositors. Afegeix que en l’àrea de 
cultura, per exemple, s’agraeix que s’hagi incorporat al pressupost per dur a 
terme les excavacions de la Torre de la Carrova i la rehabilitació de la Torre de 



Sant Joan. Diu que, possiblement, molt abans de pensar en comprar les 
monges, s’hauria de mirar si finalment es pot aconseguir una rehabilitació del 
casino. I de l’àrea de sanitat i serveis socials s’ha d’estudiar seriosament el fet 
d’aprofitar l’estructura de la residencia d’avis per crear los pisos tutelats i 
dotar de nous serveis l’hospital comarcal. Per últim, diu que tot el mencionat 
no entra dins del pressupost i que són propostes que formen part de l’ADN 
d’aquest grup municipal i que per aquest motiu i que, a més a més, els 
pressupostos són gairebé calcats al de l’any anterior el seu vot és en contra. 
El Sr. Alcalde respon, en primer lloc, que els pressupostos no poden ser 
calcats comptant que hi consta una rebaixa del 10% de l’IBI rústic, una del 
10% de l’IBI urbà, a més a més, d’una rebaixa a l’IVTM i augments en partides 
de serveis socials i polítiques d’ocupació, segueix dient que potser no són 
diferencies substancials per al grup municipal de CiU però sí per a l’equip de 
govern. Pel que fa a la neteja de la ciutat, fa saber que ja es va comentar a la 
Junta de portaveus que la actual licitació és la que es va heretar, la qual és 
pèssima i li recorda a la regidora Sra. Ferré que ella ho va compartir. És 
nefasta la resposta que s’està tenint per part de l’empresa, no hi ha un 
projecte de neteja de tota la ciutat, es té la ciutat partida, de manera que tal i 
com es vagin acabant les concessions, pel que fa a la neteja dels edificis 
públics s’intentarà fer-ho tot per mitjà d’una empresa pròpia, Fussmont, per 
tant passarà tothom a ser una plantilla municipal. En el cas de la neteja del 
carrer, d’acord amb el coordinador de serveis, al gener es treurà a licitació la 
neteja de tota la ciutat i no només d’alguna àrea, com es té ara, millorant així 
la situació actual. Quant a l’augment de plantilla el Sr. Alcalde recorda que 
l’Ajuntament ja ha tingut períodes en els quals ha necessitat molts 
treballadors, com per exemple, quan es va fer el pla amb Zapatero que es va 
arribar a quotes del 50% de partida de personal, és així perquè hi ha unes 
necessitats puntuals i, a més a més, perquè s’està tenint una dinàmica 
d’inversió, remarca que no es una plantilla estructural, sinó que són projectes 
de 1 a 3 anys. Està d’acord amb la Sra. Ferré pel que fa al potenciament de 
l’àrea d’empresa i és per això, que del programa joves en pràctiques, n’hi ha 
que estan donant suport en programes de llarga durada a aquesta àrea. En 
referència a la contractació de personal per part de les empreses, n’és 
conscient que les ajudes no van funcionar com ho havien de fer, per aquest 
motiu tenen la voluntat de transformar-les i parlar amb l’àrea d’empresa per 
veure com consideren que haurien de ser aquestes ajudes per fomentar la 
contractació, pel que fa a la implantació de noves empreses, el que s’ha fet ha 
estat treure a subhasta les finques del polígon de l’oriola i en aquests 
moments estan treballant en un pla de dinamització de polígons amb PIME 



amb la voluntat de dinamitzar el polígon industrial i que vinguin les empreses, 
a l’igual que amb el desplegament de la fibra òptica. En relació a la Fira de 
mostres, està d’acord en que s’ha de repensar però també fa saber que un 
dels grans hàndicaps és l’espai, ja que és un espai en molt males condicions i 
és complicat recuperar-lo degut a que és un projecte de 7.000.000 € i 
actualment hi prioritzen altres projectes, de manera que s’intentarà 
optimitzar els recursos que tenen i intentar que cada any sigui igual que 
l’anterior, mantenint el bon nivell d’ocupació i visites. Pel que fa a la Torre de 
Sant Joan, el Sr. Alcalde recorda que ja es va comentar que Costes ha tret una 
licitació, la qual han tornat a treure perquè en l’anterior va haver un error, per 
al primer tram del camí de guarda des de Poble Nou fins a la Torre de Sant 
Joan, una de les propostes que ha fet Costes és que des de l’Ajuntament 
d’Amposta es faci un projecte de millora i de posar una passarel·la de fusta 
fins la Torre de Sant Joan i ells ho faran. Quant al tema del Casino diu que no 
té res a veure amb les monges, ja que si la rehabilitació del Casino no s’ha 
tirat endavant ha estat perquè la Junta del Casino no ha volgut col·laborar en 
la partida inicial de 60.000 €, l’equip de govern té la voluntat de recuperar el 
patrimoni arquitectònic de la ciutat i el Casino en forma part, però és la Junta 
del Casino qui ha de retornar aquesta voluntat. Pel que fa a la residència i 
l’hospital, recorda que es va demanar per part del regidor Sr. Ciscar quina era 
la gent que vivia sola i quines necessitats tenien i es va lligar amb la proposta 
que va presentar el grup municipal de CiU i es va veure que el pis tutelat no 
funciona, afegeix que en les darreres setmanes es va acordar amb el gerent 
de l’empresa Fussmont de començar a preparar un possible projecte en 
funció de les dades que doni Serveis Socials, per tal de titat endavant un tipus 
de vivendes assistides, de manera que es puguin donar els serveis que es 
donen a la residència però sense ser obligatoris, pagant només així els serveis 
que es requereixin, preu que s’haurà d’establir en base a un estudi econòmic 
financer, a partir del qual es podrà veure si s’aconsegueix alliberar-se d’una 
part del préstec de la residència. Per últim, l’Alcalde diu que pel que fa a 
l’Hospital, s’ha vist que una part del préstec inicial que es va demanar per tirar 
endavant la planta de subaguts, en gran part ja ha estat pagada, informa que 
el gerent li ha proposat créixer una planta més, de manera que la idea és que 
quan s’hagi constituït el Govern, s’anirà a parlar amb el conseller, ja que si es 
fa és perquè el hi compraran el servei, ja que l’equip de govern farà les obres 
però amb la condició de que aquests nous serveis siguin utilitzats. 
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que li sembla molt bé però que hi ha moltes 
coses que no es veuen reflectides als pressupostos, pel que fa a la neteja, es 
va dir l’any passat que es faria aquest any i es troben amb la mateixa situació 



que l’any passat, tampoc estan d’acord amb el tema del personal perquè no 
s’està gestionant correctament, igual que les instal·lacions de noves 
empreses. Remarca que són coses que es venen dient de fa molt de temps i 
al veure les partides pressupostàries el seu vot és en contra. 
El Sr. Alcalde respon que, pel que fa al tema de la neteja, la licitació es va dir 
que seria al 2017 però finalment ha estat al gener del 2018, no és que no 
s’hagi treballat, sinó que simplement no s’ha acabat durant el 2017. Pel tema 
del personal, afegeix que ja s’ha dit que la plantilla no és estructural i que 
possiblement l’estructural acabi baixant. I per últim, diu que la implementació 
d’empreses, mentre al grup de CiU li preocupa de fa dos anys cap aquí, a 
l’equip de govern és una situació que preocupa de molt abans i recorda que 
no és un projecte senzill, de manera que es continua treballant posant eines i 
recursos que ho faciliten. 
 
7. APROVACIÓ INICIAL DE LA PLANTILLA MUNICIPAL PER AL 2018. 
Vista la proposta de modificació de la plantilla de personal per a l’any 2018 
amb el detall següent: 
1. Creació de les següents places en règim funcionarial: 

Tip.empleat Núm.pl. Grup Escala Subescala, clase Departament Nom de la plaça 
Funcionari/a 1 C1 Administració General Administrativa Secretaria Adm Secretaria 

2. Amortització de les següents places en règim laboral:  
Tip.empleat Núm.pl. Grup Denominació Titulació exigida Servei Nom de la plaça 
Pers.Laboral 1 C2 Oficial 1. xofer Graduat escola Brigada municipal Xfer 
Pers.Laboral 1 C2 Oficial 1. paleta Graduat escola Brigada municipal Paleta 

3. Noves places a la plantilla de personal funcionari per promoció interna:  
Tip.empleat Núm.pl. Grup Escala Subescala, clase Departament Nom de la plaça 
Funcionari/a 1 C1 Administració General Administrativa Serveis socials Adm. Serveis socials 
Funcionari/a 1 C1 Administració General Administrativa Recursos humans Ada. Recursos humans 

El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 
del grup d’EA – AM, l’abstenció dels 2 membres del grup del PSC – CP, 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, acorda: 
PRIMER. Aprovar la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Amposta, per a 
l’any 2017. 
SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el 
Butlletí oficial de la província, per un termini de 15 dies en el que els 
interessats podran presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació. 
La plantilla de personal es considerarà definitivament aprovada si en el 
termini indicat no se presenten reclamacions; en cas contrari el Ple 
disposarà d’un mes per a resoldre. 



TERCER. La plantilla definitivament aprovada serà publicada en el Butlletí 
oficial de la Província. 
Intervencions dels membres: 
La regidora Sra. Rosa Pertegaz anuncia que el seu vot és en contra degut a 
que tal i com ha manifestat en altres plens, el tema de la plantilla, com va molt 
relacionat amb el catàleg de llocs de treball, creu que és un catàleg que s’està 
fent a mida i això repercuteix a la plantilla. 
 
8. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT XVIII DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDIT. 
Atès que el Ple del Consorci CODE, en sessió de 17 de març de 2015, va 
adoptar l’acord d’aprovar inicialment la dissolució del Consorci.  
Vista la factura número 501, presentada al registre d’aquest Ajuntament pel 
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), per 
import de 57.449,07 euros, en concepte de “import fra. Aportació mosquit 
2016”.  
Vist el informe del coordinador de serveis d’aquest Ajuntament, de data 20 
de febrer de 2017, en el qual es fa constar que, d’acord amb les dades 
aportades per COPATE el cost total per la prestació del servei de control 
dels mosquits al terme municipal d’Amposta ascendeix a la quantia de 
146.044,70 euros. En dit informe es conclou que “L’Ajuntament d’Amposta 
participa en el finançament d’aquest servei amb la quantitat de 57.449,07 
euros. La resta, segons informa el COPATE, està finançat amb el Conveni per al 
control de plagues signat amb la Generalitat de Catalunya i amb la Diputació de 
Tarragona. Per tot l’exposat es conclou informar favorablement la factura 
presentada en concepte de la prestació de serveis per al control dels mosquits al 
terme municipal d’Amposta, durant la campanya 2016.”  
Donat que per part de la Generalitat de Catalunya, en virtut de Resolució  
del Conseller de Departament de Territori i Sostenibilitat, de 23 de 
desembre de 2015, es posa de manifest que “Atès que el Departament 
considera que el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 
(COPATE) és l’organisme indicat per portar a terme les actuacions previstes al 
Pla d’actuació per a la prevenció i control de les plagues de mosquits i mosca 
negra a les comarques afectades de Catalunya 2015-2017, aprovat pel Govern 
de la Generalitat de Catalunya”. 
Atenent al principi doctrinal de “l’enriquiment injust”, per tal d’evitar 
conseqüències lesives per a les parts i no obstant l’informe d’Intervenció de 
5 de desembre de 2017. 



El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 
del grup d’ERC – AM, l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU i del 
membre del grup de PxC i el vot en contra dels 2 membres del grup del PSC 
– CP i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents 
acords: 
Aprovar l’obligació per import de 57.449,07 euros en favor del COPATE, en 
concepte d’aportació per la campanya del mosquit al Delta de l’Ebre 2016. 
Intervencions dels membres: 
La regidora Sra. Rosa Pertegaz ha votat en contra, en primer lloc per l’informe 
desfavorable d’intervenció i en segon lloc per la poca transparència que s’ha 
vist en la justificació que fa el COPATE sobre el cost d’imputar aquest 
Ajuntament. Tenint en compte que no hi ha detall de les factures, de les 
actuacions i efectivitat de les mateixes i cap document de forma clara que 
justifiqui aquesta actuació., té dubtes raonables sobre aquesta entitat que no 
creu que estigui fent la millor gestió del que té assignat. 
El regidor Sr. Francesc J. Miró explica que el grup del PSC – CP ha votat en 
contra dient que el Sr. Tomàs porta d’Alcalde dos anys i mig i aquest és un 
temps suficient per a que aquest vot de confiança en abstenció que sempre li 
donaven quan hi havia un informe d’Intervenció en contra, ja hagi tingut clar 
el seu fi i creuen que això no s’ha de produir més. 
 
9. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO XIX DE RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT. 
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit format per: 
− Factura 128948, de data 20 de febrer de 2017, la qual ascendeix a un 

import líquid de 3.406,44 euros, del tercer Consorci de polítiques 
ambientals de les Terres de l’Ebre. 

− Factura 128947, de data 20 de febrer de 2017, la qual ascendeix a un 
import líquid de 3.406,44 euros, del tercer Consorci de polítiques 
ambientals de les Terres de l’Ebre. 

− Factura amb registre d’entrada 15713, de data 18 de setembre de 2017, la 
qual ascendeix a un import líquid de 822,74 euros, del tercer Joan Enric 
Tomàs Marcelino. 

Que es tramita d’acord amb allò establert als articles 26 i 60 del Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril, i la base 20 d’execució del pressupost. 
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta 
comprovats per la Intervenció els requisits formals dels documents 
(especialment el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es 
regulen les obligacions de facturació) i les operacions aritmètiques 



incorporades la 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 l’informe d’Intervenció de 
20 de desembre de 2017. 
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres 
del grup d’ERC – AM, l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU i del 
membre del grup de PxC i el vot en contra dels 2 membres del grup del PSC 
– CP i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, adopta els següents 
acords: 
PRIMER. Convalidació administrativa dels expedients que originen les factures 
incloses a la relació. 
SEGON. Aprovar les obligacions d’exercicis anteriors, per import total de 
7.635,62 euros, una vegada aprovat definitivament l’expedient de modificació 
de pressupost número 28 per suplements de crèdit i crèdit extraordinari. 
Intervencions dels membres: 
La regidora Sra. Rosa Pertegaz ha votat en contra com a conseqüència de 
l’informe desfavorable d’intervenció, tenint en compte que el COPATE des del 
gener fins ara ha tingut 10 mesos per al tema de les factures. 
El grup del PSC - CP ha votat en contra per l’informe desfavorable 
d’intervenció. 
 
10. APROVAR L’ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS. 
Vista la sol·licitud presentada per A.M.C. on manifesta que havent pagat la 
taxa de llicència d’obres i l’ICIO per l’arranjament d’una botiga d’articles de 
viatge i regal, vol acollir-se a la bonificació que contemplen les ordenances 
de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per 
llicència d’obres. 

Segons les bases de les dades tributàries existents a l’Oficina de gestió 
tributària, la sol·licitant ha pagat la liquidació per la taxa de la llicència 
d’obres i l’ICIO per les obres a l’Av. de la Ràpita, 3, d’Amposta, havent-se-li 
practicat la liquidació número 898683, per un import de 215,50 € havent-la 
pagat el dia 12 de gener 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 del particular interessat. 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 el 
pagament del rebut mensual de treballadors autònoms del mes d’octubre 
de 2017. 

Requisit d’instal·lació. El requisit d’instal·lació ja ha tingut lloc en el moment 
de la presentació de la sol·licitud per part del subjecte passiu segons 
s’indica en l’informe de la Regidoria d’indústria i empresa. 

Amb aquests antecedents i en base al següents fonaments de dret: 
• Ordenança reguladora de l’ICIO: article 4 – Exempcions, bonificacions i 

reduccions. 
• Ordenança reguladora de la Taxa de llicència d’obres: article 7 – Exempcions 

i bonificacions. 



Per tot l’indicat el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta el següents 
acords: 

PRIMER. Acceptar concedir la bonificació pregada per la persona 
interessada consistent en el 50 % de la quota liquidada pels indicats tributs. 

SEGON.  Aplicar la bonificació a la liquidació generada atenent al següent 
detall: 

Liquidació Import Quantitat pagada Quantitat bonificada Quantitat a tornar 

898683 215,50 215,50 107,75 107,75 

TERCER. Procedir a practicar una bonificació sobre els tributs liquidats per 
un import de 107,75 € 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. 

 
11. PRECS I PREGUNTES. 
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz diu que no te precs ni 
preguntes, només vol desitjar a la població d’Amposta que tinguin un bon 
any 2018 i que des d’aquí, del ple de l’Ajuntament, tots treballarem perquè 
sigui així i puguem millorar la situació dels ciutadans. 

El regidor Sr. German Ciscar diu que en referència als ajuts de la 
contractació, la proposta que ell va presentar al Sr. Tomàs no es la que es 
va plasmar sobre el paper, a més a més, vol fer constar dues coses, 
anteriorment va passar pel ple, el fet que l’equip de govern té la proposta 
de comprar uns immobles al costat de la Clínica i fer un aparcament de poc 
més de 30 places. Afegeix que segons la visió optimista del Sr. Alcalde 
aquest projecte costaria sobre uns 250.000 € i resulta ser que són sobre 
uns 500.000 €, segueix dient que el Sr. Alcalde va dir que si hi havia alguna 
alternativa es contemplaria de manera que el regidor Sr. Ciscar li fa un prec 
i és que tingui en consideració que un aparcament en bateria al carrer 
Cervantes és possible perquè el carrer és prou ampli i no necessita res més 
que un pot de pintura per fer les ratlles. Per acabar, el regidor Sr. Ciscar 
exposa que un veí es va comprar una casa de la que havia de canviar les 
canonades de plom i Sorea li volia fer pagar aquest canvi de canonades. 



Doncs bé, fa saber que això no es pot fer i de fet, ja s’està articulant una 
denuncia a Sorea. Segueix dient que a la concessió, Sorea té el compromis 
de canviar 1900 escomeses i s’ha comprovat que és impossible que s’hagin 
canviat, per tant, quan a aquest veí se li està fent pagar el canvi de 
canonades de plom, se l’està estafant. Aprofita per dir que, qualsevol veí 
d’Amposta que s’ha comprat una casa o l’està rehabilitant, que tingui clar 
que si ha de canviar la canonada de plom, no l’ha de pagar. I si a altra gent li 
ha passat, que vagin a veure’ls i miraran si es pot reclamar, tot i que és 
complicat. També fa saber que Sorea va dir a la concessió que la seva seu 
central de les Terres de l’Ebre i del Maestrat estaria a Amposta i és mentida 
perquè està a Benicarló, i aquesta és una de les moltes mentides d’aquestes 
empreses. Li demana al Alcalde Sr. Tomàs que faci difusió per a què arribi a 
tothom que aquesta pràctica no es torni a cometre i no es torni a estafar als 
ciutadans d’Amposta. 

L’Alcalde Sr. Tomàs fa saber que en aquests moments es troben en una 
auditoria, la qual durarà més del que els hi agradaria ja que estan tenint 
problemes per a aconseguir documents que els hi ha de facilitar Sorea, no 
perquè no tinguin voluntat de passar-la sinó perquè no la tenen, com per 
exemple les 1900 escomeses que ells assumeixen que no les van fer però 
que van canviar per altres obres que no poden demostrar i és obligació 
seva i aquí l’auditoria acabarà determinant i si no ho determina s’haurà 
d’arribar a un procediment de negociació que és la nostra voluntat. Però el 
que no pot ser és que amb el principal bé que tenim que és l’aigua, que una 
licitació per a tant de temps (25 anys), que hi havia inversions molt potents 
no estiguin certificades i clar, Sorea una empresa tan gran no pot ser que 
actuïn així. Pel que fa a la difusió, només dir a la ciutadania que qualsevol 
cosa que els hi estigui cobrant Sorea, ja sigui sobre el comentat com 
qualsevol altre import, poden venir a l’Ajuntament i se’ls assessorarà però 
en tot cas que no facin front a pagaments de manera automàtica sense 
tenir la garantia de que ho han de pagar. 

El regidor Sr. Fransesc Miró vol desitjar un bon Nadal i un millor any per 
l’any que ve. El prec és que, en la mesura del possible, l’Alcalde tingui en 
compte una part de rebaixa de l’IBI i segur que tothom serem més feliços.  

La regidora Sra. Isabel Ferré només desitjar un molt bon any a tothom i que 
siguem molt feliços. 

El Sr. Alcalde Adam Tomàs, vol desitjar a tots els regidors i regidores, 
assistents i tots aquells que han estat escoltant, un bon final 2017 i principi 



d’any 2018 i traslladar-los i està segur que parla en nom de tots els regidors, 
que malgrat que a vegades no comparteixen opinions, estan tots aquí per 
fer el millor per a la ciutat.  

 

I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dóna per 
acabada la sessió, essent les catorze hores i cinquanta minuts, i de tot el 
que s’ha tractat es formula la present acta de la que, com a Secretari actal., 
certifico. 

 

L’ALCALDE,                         EL SECRETARI ACTAL., 

 

 


	SENYORS ASSISTENTS
	A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-vuit de desembre de dos mil disset.

