
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA DUTA A TERME EL
DIA 29 DE GENER DE 2018.  

SENYORS ASSISTENTS
Sr. Alcalde-President:

Sr. Adam Tomàs i Roiget.
Regidors membres:

Sr. Miquel Subirats i Garriga 
Sra. Inés Martí i Herrero
Sr. Ramon Bel i Serrat

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

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

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

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

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

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

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

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

Secretari actal:
Sr. Ramon Noche Arnau.

A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-nou de gener de dos mil divuit

Essent les vint hores 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  sotasignant,  Secretari  accidental  de  la
Corporació,  estant  també  present  la  Interventora,  Maria  del  Mar  Medall  González,  a
l'objecte de dur a terme la sessió ordinària convocada per al dia de la data, amb el següent



ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 28 de desembre de 2017.
2. Ratificació de la dissolució i liquidació del Consorci de serveis agroambientals de les

Comarques del Baix Ebre i Montsià.
3. Aprovació provisional de la modificació número 49 del POUM: “Definició d’una nova

destinació d’equipament comunitari (aparcament) i requalificació amb aquesta nova
destinació (clau 3n) i amb la clau 3i, de part de l’illa confinada pels carrers Escoles,
Cervantes, Ronda i Diana”.

4. Cessió d’ús de local a l’Associació “Amposta Olímpica”.
5. Resolució d’expedients sancionadors de gossos perillosos.
6. Moció  del  grup  municipal  del  PSC-CP  per  exigir  a  la  Generalitat  de  Catalunya

l’abonament del deute pendent de les escoles bressol d’Amposta.
7. Moció del grup municipal del PXC per fer la neteja viària amb recursos propis.
8. Moció  del  grup municipal  del  PSC-CP per impulsar  un canvi  de model  energètic

municipal basat en energies renovables.
9. 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   EXTRAORDINÀRIA DE 28 DE DESEMBRE DE 2017  .
Per  unanimitat  s’aprova  l’esborrany  de  l’acta  de  la  sessió  extraordinària  de  28  de
desembre de 2017.

2.  RATIFICACIÓ  DE  LA  DISSOLUCIÓ  I  LIQUIDACIÓ  DEL  CONSORCI  DE  SERVEIS
AGROAMBIENTALS DE LES COMARQUES DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ.
Aquest assumpte s’acorda retirar-se de l’ordre del dia.

3. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ NÚMERO 49 DEL POUM: “DEFINICIÓ
D’UNA  NOVA  DESTINACIÓ  D’EQUIPAMENT  COMUNITARI  (APARCAMENT)  I
REQUALIFICACIÓ AMB AQUESTA NOVA DESTINACIÓ (CLAU 3N) I  AMB LA CLAU 3I,  DE
PART DE L’ILLA CONFINADA PELS CARRERS ESCOLES, CERVANTES, RONDA I DIANA”.
Vist l’expedient instruït per l’aprovació de la proposta de modificació puntual número 49
del  POUM:  “Definició  d’una nova destinació  d’equipament  comunitari  (aparcament)  i
requalificació amb aquesta nova destinació (clau 3n) i amb la clau 3i, de part de l’illa
confinada pels carrers Escoles,  Cervantes,  Ronda i  Diana”,  redactada per l'Arquitecte
municipal, Jaume Castellví Miralles.
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia  27 de novembre de
2017  va  aprovar  inicialment  la  proposta  de  modificació  puntual,  la  qual  ha  estat
exposada al públic mitjançant anuncis publicats en el Butlletí oficial de la província de
Tarragona número 243 del dia 20 de desembre de 2017 i Diari El Punt Avui del dia 14 de



desembre de 2017.
S’ha donat compliment a l’obligació que estableix l’article 10.2 del Decret Llei 1/2007, de
26 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística consistent en donar publicitat
per  mitjans  telemàtics  (pàgina  web  de  l’Ajuntament)  de  la  modificació  puntual
esmentada.
Sobre  la  modificació  puntual  esmentada  s'ha  donat  audiència  als  Ajuntament  dels
municipis el terme municipal dels quals confronta amb el d'Amposta.
S’ha sol·licitat a l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre la declaració de no
subjecció de la proposta de modificació a avaluació ambiental, qui, en data d’avui no ha
emès cap informe..
Durant el termini d'exposició pública no s'ha presentat cap al·legació.
D’acord amb el que disposen els articles 85 i 96 del Text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
El Ple de la Corporació, per majoria absoluta, 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 del grup de CiU, dels 2 membres del grup del PSC  - CP i del membre del
grup de PxC, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual número 49 del
POUM:  “Definició  d’una  nova  destinació  d’equipament  comunitari  (aparcament)  i
requalificació amb aquesta nova destinació (clau 3n) i amb la clau 3i, de part de l’illa
confinada pels carrers Escoles,  Cervantes,  Ronda i  Diana”,  redactada per l'Arquitecte
municipal, Jaume Castellví Miralles.
SEGON.  Donar  trasllat  de la  proposta  de modificació  provisionalment  aprovada  a  la
Comissió  territorial  d’urbanisme  de  les  Terres  de  l’Ebre  instant  la  seva  definitiva
aprovació.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per a la signatura de la
documentació per a l’efectivitat del present acord.
Intervencions dels membres:
El regidor Sr. German Ciscar diu que PxC votarà en contra  perquè volen fer un pàrquing
de 30 places que tindrà un cost de 300.000 €. El Sr. Alcalde per la televisió va dir que la
plaça sortia a 2.000 € i a mi em surt a 10.000 €,per tant no surten els números i ell ja va
posar damunt la taula altres alternatives, com fer aparcament en bateria. S’estan tirant
els  diners  i  estem  parlant  de  diners  públics.  Per  exemple,  en  10.000  €,  es  podria
contractar una persona per fer d’aparcacotxes. Abans de gastar-se una fortuna,  s’hauria
de fer un estudi de tots els carrers. Ja va fer una proposta a un regidor que si trobava
aparcament pels voltants de l’hospital, retiraria la proposta d’aparcament i jo vaig trobar
aparcament però com tenen majoria absoluta, faran el que voldran. No m’estranya que
dels 7.000.000 € que hi havia a la caixa no quedi res.
El regidor Sr. Francesc Miró diu que el seu grup votarà en contra igual que van fer a
l’aprovació inicial. Són conscients que hi ha manca d’aparcament però el cost li sembla
exagerat i ells es van posar a disposició per poder trobar una solució com per exemple
fomentar el transport públic. Diu que es va oferir per parlar amb la Hife per tal que



posessin una parada davant de l’hospital i ara tornem a estendre la mà per trobar una
altra solució i no fer l’aparcament perquè val massa diners i a més també es deixarà de
cobra un IBI important.
La regidora Sra. Isabel Ferré comenta que el seu grup votarà en contra igual com van fer
en l’aprovació inicial  pels mateixos motius que  van dir al  Ple de novembre. No han
modificat res. A comissió d’obres els van informar que primer es faria un aparcament en
planta baixa i després ho modifiquen a un aparcament en superfície.
El Sr. Alcalde diu que si és un aparcament en superfície, en una planta o dues plantes ho
decidiran  que ho tinguin  en  propietat.  Ara  de  moment  el  que faran és  adquirir  els
terrenys per 20.000,00 €, ja que és una oportunitat trobar una illa tant gran en mans del
SAREB. El que és cert és que hi ha una necessitat d’aparcament i que la intenció és que
es  continuï  creixent  en  serveis  en  aquesta  zona  i  s’ha  de  donar  una  solució
d’aparcament.  Tot això no és incompatible  amb altres solucions a altres alternatives
estudiades per la Policia Local. D’altra banda, el Sr. Alcalde fa referència a l’aparcament
del Verge de la Cinta que té un cost de 25.000 € per plaça. Diu que el que es tracta és de
buscar una solució  i tenir visió de futur. CIU portaven un altre plantejament amb uns
costos  més  elevats.  El  terreny  continuarà  estant  allí.  El  cost  és  assumible  per  tirar
endavant l’aparcament vinculat a tota la zona de concentració de serveis. Tot i això el Sr.
Alcalde agraeix les aportacions fetes pels diferents grups municipals.
El Sr. Ciscar diu que d’aquesta forma no es soluciona el problema i s’hauria de fer un
aparcament amb bateria al carrer Cervantes.
El Sr. Alcalde li contesta que la solució que proposa encara resol menys el problema que
el que ells proposen. Comenta que l’inspector de la Policia Local els va comunicar que
no  es  poden  fer  aparcaments  en  bateria  al  carrer  Cervantes,  perquè  està  pendent
d’urbanitzar i hi ha molts guals. El Sr. Alcalde diu que les trenta places d’aparcament són
molt necessàries i a més es vol fer un carril bici al carrer Cervantes i per tant encara es
reduiran més les places d’aparcament.
El Sr. Ciscar insisteix dient que és més barat fer aparcaments en bateria i el Sr. Alcalde li
torna a respondre que tenen el projecte del carril bici i que el tiraran endavant.

4. CESSIÓ D’ÚS DE LOCAL A L’ASSOCIACIÓ “AMPOSTA OLÍMPICA”.
Atès  que  aquest  Ajuntament  d’Amposta  és  titular  ple  domini  de  l’edifici  destinat  a
Residència d’esportistes del Centre de tecnificació esportiva de les Terres de l’Ebre.
Atès que s’ha instruït expedient per la cessió de l’ús en concepte de precari de la sala de
reunions situada a la planta baixa de l’edifici esmentat a l’Associació “Amposta Olímpica”
per destinar-la a seu social i per la realització de les funcions que són pròpies de dita
associació.
Atès que s’han complert tots els requisits establerts als articles 211 i següents del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i, els articles 75 i 76 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, per acordar l’esmentada cessió
gratuïta, que es considera d’interès per al municipi. D’altra banda, la privació de l’ús del
bé esmentat no representa cap perjudici, atès l’interès social que es pretén satisfer amb



la cessió de l’ús, i donat el caràcter precari de la cessió del mateix.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER.  Aprovar  inicialment  la  cessió  a  l’Associació  “Amposta  Olímpica”  de  l’ús  en
concepte de precari de la sala de reunions situada a la planta baixa de l’edifici destinat a
Residència d’esportistes del Centre de tecnificació esportiva de les Terres de l’Ebre, per
destinar-la  a  seu  social  i  per  la  realització  de  les  funcions  que  són  pròpies  de  dita
associació.
SEGON. Fixar en 5 anys el termini de cessió de l’ús del local, termini durant el qual s’ha
de mantenir l’ús del bé per a les finalitats objecte de cessió. A partir de la signatura del
document administratiu en que es formalitzi  la cessió comença a comptar el termini
estipulat de durada de la cessió de l’ús.
L’ús del local cedit no serà exclusiu de l’Associació “Amposta Olímpica”,  ja que deurà
compartir-lo amb el Centre de tecnificació esportiva de les Terres de l’Ebre.
TERCER. Disposar que el precari s’extingirà per la reclamació de l’ús del bé feta per l’ens
local,  amb el requeriment previ al  precarista amb un mes d’antelació i  també per la
devolució d’aquest per part del precarista. Si el bé del qual es cedeix l’ús no es destina a
l’ús previst en el termini fixat o deixa d’ésser destinat, reverteix automàticament de ple
dret al patrimoni de l’ens local cedent, el qual té dret a rebre, si s’escau, el valor dels
danys i perjudicis causats i el detriment experimentat pels béns. 
QUART. Determinar que la precarista no resta en una situació de dependència respecte
l'Ajuntament d'Amposta als efectes dels articles 120 i 121 del Codi penal i que l’ús és
gratuït i merament tolerat.
CINQUÈ. Ordenar l’exposició pública del present acord per un termini de trenta dies,
comptats a partir del següent al de la publicació del present en el Butlletí oficial de la
Província, per tal que puguin formular-se reclamacions o allegacions. Cas que durant el
termini esmentat no es presenti cap al·legació o reclamació l’acord inicial esdevindrà
automàticament definitiu.
SISÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President per a la signatura de  tots els documents públics i
privats necessaris per executar els acords anteriors.

5. RESOLUCIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS DE GOSSOS PERILLOSOS  .
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia número 1584/2017 de
4 d’agost, per la infracció de l’article 2.1  de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença
de gossos considerats potencialment perillosos i articles  3  i  4 del Decret 170/2002 d’11
de juny,   sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos,
consistent respectivament en portar el gos de raça perillosa Stafforshire sense morrió a
la via pública,  a l’Av. De la Ràpita, cantonada carrer Miquel Granell,  segons denúncia
efectuada pels agents de la Policia Local el dia  3 de juny de 2017  a les 20,15 hores,
essent responsable de la mateixa la Sra. A.E.T.
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  4 d’agost  va formular-se acord
d'iniciació del procediment sancionador, exposant-se els fets imputats, concedint-se un
termini  de deu dies per  a formular  al·legacions,  no havent-se evacuat  aquest tràmit



dintre del termini concedit a l'efecte.
Resultant  que  s'han  practicat  les  actuacions  que  s'han  estimat  pertinents  per  a
l'aclariment del fet, restant de manifest que s'ha vulnerat l’article 2.1  de la Llei  10/1999
de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Atenent el que disposen:
 Article 2.1  de la Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats

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

la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 Article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol de mesures fiscals i administratives.
 Article 34 de la llei 39/2015,  d’1 d‘octubre del procediment administratiu comú de les

administracions públiques.
 Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d'aplicació als

àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
Primer. Considerar que per part de la Sra. A.E.T., s’ha comés infracció de l’article 2.1  de
la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment.
Segon.  Determinar que la infracció comesa té caràcter de greu.
Tercer.  Imposar  a la  ’infractora  una multa  per  import  de   150,25  euros que deurà
ingressar  a  l'Oficina  de  Gestió  Tributària  d'aquest  Ajuntament  en  els  terminis
determinats a l'article 62 de la LGT 58/2003, del 17 de desembre de 2003, concretament:
si rep la notificació de la present entre els dies 1 i 15 fins el dia 20 del mes següent i si la
rep entre els dies 16 i últim del mes fins el dia 5 del segon mes següent.

6.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PSC-CP  PER  EXIGIR  A  LA  GENERALITAT  DE
CATALUNYA  L’ABONAMENT  DEL  DEUTE  PENDENT  DE  LES  ESCOLES  BRESSOL
D’AMPOSTA.
A continuació es dona lectura a la moció que diu:
“Atès que en l’àmbit educatiu, amb els darrers Governs de la Generalitat de Catalunya,
abans de CIU i aquest darrer de JxC, el més rellevant han estat les retallades socials,
essent l’anul·lació de l’aportació econòmica del Govern de la Generalitat al sosteniment
de les escoles bressol de les més contraproduents per preservar el dret a l’educació, la
igualtat d’oportunitats, la convivència i la diversitat.
Atès que segons l’article 84.2 i 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 198de
la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, recullen que l’ensenyament de 0-3 anys és de
competència  exclusiva  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  obligació  que  s’ha  d’articular
mitjançant convenis amb els ens locals.
Atès que la relació convenial entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar al curs
2012-2013 quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions pressupostàries
de  la  institució  passant  a  ser  els  ajuntaments,  amb  l’ajut  de  les  famílies,  qui  estan
suportant el sosteniment del servei d’escoles bressol municipals.



Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de
1.800 euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic.
Atès que la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupost de la Generalitat de Catalunya per
al 2017 recollia a la Disposició Addicional 49 que el Govern de la Generalitat havia de
garantir  un finançament de les  escoles  bressol  que cobrís,  com a mínim,  un mòdul
econòmic  de 1.600 euros per plaça  i  any,  i  s’havia de comprometre  a augmentar-lo
progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any i aquest mandat no s’ha complert
per part del Govern de la Generalitat.
Atès que en els darrers dies hem conegut que el TSJC ha condemnat per primer cop a la
Generalitat  de Catalunya per no finançar el  cost  de la gestió  de les escoles  bressol,
donant la raó a un seguit de municipis que havien interposat demanda individual i una
de  col·lectiva  (amb  30  consistoris)  contra  la  Generalitat  de  Catalunya,  exigint  el
pagament  del  deute  contret  amb  les  escoles  bressol.  Unes  inversions  que  el
Departament d’Ensenyament no va abonar, tot i haver-s’hi compromès, entre els anys
2012 i 2015.
Per tot l’exposa’t, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament d’Amposta
els acords següents:
1.  Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  que  d’acord  amb  l’escrit  de  la
sentència del TSJC retorni el deute contret i pendent d’abonar per la gestió del servei de
les escoles  bressols  a  aquest municipi,  que tot  i  no plantejar-li  amb anterioritat  cap
recurs directe per la via judicial des d’aquest consistori al Govern de la Generalitat, si
que hi ha pendent un deute per aquesta gestió pels mateixos cursos escolars del 2012 a
2015, i que preveu aquesta sentència.
2. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a
l’Associació  Catalana de Municipis  i  a  la Federació de Municipis  de Catalunya i  a  les
escoles bressol del municipi.”
Intervencions dels membres:
El regidor Sr. Ciscar diu que votarà a favor ja que corregiria la injustícia de donar 30
milions a l’Opus Dei.
La regidora Sra. Isabel Ferré explica que no saben si votar abstenció o a favor ja que a
l’exposició  de  motius  hi  ha  errors  com  per  exemple  que  es  fa  esment  a  Junts  per
Catalunya,  quan encara no han governat mai.  A  Amposta les famílies no van veure
l’increment. Proposa que s’afegeixi als acords que l’Estat també ens retorni el que ens
deu, per infants de 0 a 6 anys 88 milions d’euros. L’any 2011 l’Estat va ingressar 11,7
milions i l’any 2012 va passar a zero euros que és quan la Generalitat de Catalunya deixa
de finançar i ho fa la Diputació de Tarragona. Tot això va passar quan ella era Regidora
d’ensenyament  i  per  tant  responsable  de  les  Llars  d’infants  de  les  que  n’està  molt
orgullosa, ja que és un honor tenir dues llars d’infants públiques. Amb tot l’indicat diu
que si rectifiquen els acords votaran a favor, sinó s’abstindran.
La regidora Sra. Anna Tomàs diu que la moció està basa en la Sentència del Tribunal
Superior  de  Justícia  de  Catalunya  i  per  això  ho  demanen  ja  que  a  Catalunya
l’ensenyament de 0 a 3 anys és obligatori i no a la resta de l’Estat.
La regidora Sra. Ferré diu que a Catalunya l’ensenyament de 0 a 3 anys no és obligatori i



de 3 a 6 tampoc. Comenta que l’Estat va deixar de pagar els ajuts de 0 a 6 anys per un
import de 88 milions d’euros per tot això el seu grup s’abstindrà ja que la Generalitat va
deixar de pagar perquè l’Estat va deixar d’ingressar i per això demana que el Ministeri
d’Educació pagui el que deu.
La Sra. Tomàs respon a la Sra. Ferré dient-li que la moció es basa en la sentència del
TSJC.
La Sra. Ferré diu que Junts per Catalunya no ha governat mai.
El Sr. Alcalde diu que el seu grup votarà a favor ja que entenen que la voluntat de la
moció que és reclamar uns diners en base a una sentència. Entén la posició de CIU però
el cert és que ells com a garants del diner públic, si existeix la possibilitat de reclamar
diners ho han de fer tot i  que la sentència no és ferma. Van demanar informe a la
Interventora per tal que fes el càlcul i dels 341 a 415 mil euros,  es podrien demanar
almenys 241.000 €, per això, donaran suport a la moció.
Amb  les  intervencions  anteriors,  el  Ple  de  la  Corporació,  per  majoria,  amb  el  vot
favorable dels 11 membres del grup d’ERC – AM, dels 2 membres del grup del PSC – CP,
del membre del grup de PxC i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, i l’abstenció
dels 6 membres del grup de CiU, acorda aprovar la moció que ha estat transcrita.

7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PXC PER FER LA NETEJA VIÀRIA AMB RECURSOS
PROPIS.
Tot seguit es dona lectura a la moció que es transcriu a continuació:
“La neteja d’Amposta és un desastre. Amposta està bruta, això ho veiem natros i així ens
ho transmeten els veïns. Tenim un munt de fotos que ens han enviat que ho demostra.
Amposta està bruta i això que ens gastem centenars de milers d’euros a l’any.
No cal ser molt intel·ligent per vore que falla alguna cosa. 
I que falla?
L’ajuntament  treu  a  concurs  la  neteja  d’Amposta,  com  fan  la  majoria  de  municipis
(Terrassa no ho fa), i sabeu qui guanya sempre aquests concursos? Hi ha 4 empreses de
l’Ibex 35, per cert de Madrid que es reparteixen el pastisset. Si fessin la feina com cal,
podria passar. Però no la fan, ens enganyen, ens estafen. No compleixen amb allò que
es van comprometre quan van guanyar el concurs.
Aquí Amposta tenim la prova, Urbaser fa anys que cobra un munt de diners (gairebé
300.000 € anuals), per fer part de la neteja d’Amposta. I ens ha estafat durant tot aquest
temps. I que ha fet l’equip de govern, els últims anys ERC, no s’assabentaven de res. I
quan li hem dit amb proves, al resposta de sempre, sí, si. Si, jo ha arreglarem al proper
concurs. És a dir, res de res.
Sabeu  que  passarà  si  surt  a  concurs  la  neteja  viària  d’Amposta?  Una  d’aquestes
empreses de l’Ibex 35 de Madrid el guanyarà, perquè anirà a un preu molt baix.
I com poden fer aquest preu? Molt fàcil no fent la feina. Així és molt fàcil fer diners.
Tenim un munt d’exemples, empreses privades que van guanyar un concurs i no el van
complir.



Mal servei pel poble i  un munt de diners gastats,  inclòs els dels advocats,  perquè a
vegades acabem als jutjats. És penós però és la realitat.
L’empresa  de  neteja  del  Consol  Ferré  fa  molt  de  temps  que no compleix  les  seves
obligacions. No han netejat gran part del que es van comprometre i han cobrat igual.
ERC ho reconeix i l’únic que fa es dir-los, m’has enganyat no ho tornis a fer o voras. Cap
sanció, cap reclamació econòmica. Així ens va.
O l’empresa de neteja d’edificis públic ISS, ens ha estafat més de 4000 hores (60.000
euros), i no ens ha estafat més gràcies a la feina de Som Amposta, sinó serien 15.000
euros anuals més. I podríem continuar, tenim proves de tot.
Si volem que es faci bé la feina la farem natros, ja està bé de regalar milers d’euros a
empreses de l’Ibex 35 de Madrid perquè ens enganyin i ens fotin el pèl.
Hem de ser bons gestors, tenir cura dels diners dels ciutadans i donar un bon servei.
Volem un Amposta neta, paguem per tenir una Amposta neta, i tindrem una Amposta
neta.
Acords:
1. Gestionar la neteja viària d’Amposta amb recursos municipals. Estudiar si fer-ho des
de l’Ajuntament o Fussmont, però la gestió, responsabilitat i control ha de ser nostre.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció el regidor Sr. German Ciscar.
La regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz diu que s’abstindrà perquè la moció proposa
que s’estudiï i a més la gestió en el control de la neteja creu que l’Ajuntament ho està
fent tot i que l’equip de govern hauria d’explicar perquè la ciutat segueix estant tant
bruta.  No  entén  el  tema  de  Fussmont  amb  la  neteja.  El  Sr.  Ciscar  diu  que  es  va
externalitzar la neteja de l’Hospital i la Fundació per tal que es fes la neteja dels edificis
públics i també la neteja viària.
El regidor Sr. Francesc Miró comenta que votaran a favor, ja que l’objectiu és la millora
de serveis de neteja i donar feina a la gent.
La regidora Isabel Ferré diu que el seu grup s’abstindrà.
El Sr. Alcalde explica la internalització de diferents serveis externalitzats fent ús de la
FUSSMONT com  la neteja en acabar els contractes. De moment la neteja viària la fa ¾
parts Urbaser i ¼ part l’Ajuntament. La intenció és externalitzar el servei totalment. Es
pot fer la licitació millor,  no a 25 anys com l’aigua sinó més curta i prorrogable amb
possibilitat  d’internalitzar  si  ens  convé.  La  que  tenim  ara  no  ens  serveix  perquè  la
licitació arriba on arriba s’ha de treballar molt, no només tenir en compte el preu sinó
tenir un bon servei amb una base de dades amb les diferents característiques  i donar-
mos de comissions de seguiment per si l’empresa adjudicatària no ho fa bé, poder-la
aturar. Hi ha un altre motiu i és el conveni col·lectiu que no ens permet tenir brigada de
tarda i cap de setmana. Hi ha molta feina a recórrer per tenir sempre algú treballant i el
conveni  no  pot  donar  sortida.  Som  sincers  i  ara  no  som  capaços  d’assumir-ho
directament com s’ha fet amb altres serveis sense allò no suposi que en un futur no ho
puguin fer. Malgrat estar d’acord amb el fons, no li podem donar suport.
El Sr. German diu que al plec de clàusules establia que si la màquina s’avariava, en tres



hores la substituirien i  Urbaser es va comprometre amb aquestes bases i  quan s’ha
trencat una màquina no ho han fet i l’Ajuntament no ha pres mesures tot i que això sí
que estava a les bases. Es pot fer des de Fussmont sense cap tipus de problema. Li diu
al Sr. Alcalde que es contradiu perquè diu que amb les bases que hi ha no es pot fer res
i el que posa a les bases tampoc ho fan. Ho podria prorrogar i si té raó i funciona i
Amposta està neta molt bé, sinó en dos anys ho haurem de fer directament.
El Sr. Alcalde diu que amb els antecedent que tenen d’altres serveis els dona optimisme i
fins hi tot s’ha plantejat fer una societat municipal per poder-ho fer si en dos anys no
funciona.
Amb les intervencions anterior, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable
dels 2 membres del grup del PSC – CP i del membre del grup de PxC, l’abstenció dels 6
membres del grup de CiU i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz i el vot en
contra dels 11 membres del grup d’ERC – AM, acorda rebutjar la moció que ha estat
transcrita.

8.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PSC-CP  PER  IMPULSAR UN CANVI  DE  MODEL
ENERGÈTIC MUNICIPAL BASAT EN ENERGIES RENOVABLES.
Seguidament ves dona lectura a la moció que diu:
“1.  Estudiar  la  viabilitat  tècnica  i  jurídica  per  crear  una  comercialitzadora  pública
d'energia  elèctrica  renovable.  L’objectiu  de  la  qual  és  obtenir  la  sobirania  elèctrica,
gestionar de forma integrada la generació elèctrica de fonts renovables i comercialitzar
els excedents de consum en les llars.
En conseqüència, és necessari que es promogui un canvi del model energètic des de les
Institucions, que posi l'energia en mans de la ciutadania, que asseguri uns mínims vitals
i que al mateix temps eviti el malbaratament energètic, i iniciï el canvi de model cap a un
sistema energètic net i autònom basat en l'estalvi, l'eficiència, i les energies renovables.
Com a càrrecs públics som responsables d'això i no podem oblidar el fet d'estar en un
moment clau de la història en el qual hem de reduir dràsticament les nostres emissions,
a fi de moderar les conseqüències del canvi climàtic i que exigeix un canvi de model
energètic. Que l’adhesió al Pacte d’alcaldes i alcaldesses per treballar en la lluita contra
el canvi climàtic tingui sentit i que estigui ple de contingut per als propers anys.
El PAES ( Pla d’acció d’energia sostenible) que vam aprovar a l’octubre del 2017 ha de
ser més ambiciós pensant amb l’horitzó de l’any 2030.
És  considera  de  vital importància actuar  sobre  equipaments  municipals  per tal
d'aconseguir un  estalvi d'energia i  d'emissions.  Al mateix temps,
les actuacions en edificis municipals són una  eina clau per a  la  promoció  de  mesures
d'estalvi i d'eficiència energètica, pel seu caire exemplificador davant de la ciutadania.
2.  Analitzar  la  via  perquè  la  comercialitzadora  municipal  permeti  donar  o  cedir  els
excedents d’energia que es produeixen a les instal·lacions municipals d’autoconsum per
garantir el subministrament a tots els col·lectius amb situació de pobresa energètica. La
municipalització d’aquest eix estratègic permetrà consolidar una funció social i  lluitar
amb eficiència contra la pobresa energètica.



Al  mateix  temps  aquesta  comercialitzadora  municipal  haurà  de  comprometre's  a
revertir els beneficis que s'obtinguin en programes de promoció de l'estalvi, l'eficiència
energètica i les energies renovables. 
En els  últims mesos  el  Sector  elèctric  ha estat  el  focus de  moltes notícies i  gairebé
sempre  polèmiques.  Assumptes  com  la  pujada  del  preu  de  la  llum,  la  pobresa
energètica o la complexitat de les factures -entre unes altres- són qüestions que si es
tracten de forma superficial -com desgraciadament sol ocórrer a nivell mediàtic i polític-
ofereixen solucions  precàries  i  incompletes,  sense  acostar-se  mai  a  les  causes  reals
d'aquests problemes que tenen a veure amb la manera en què Institucionalment s'ha
organitzat el proveïment d'un be bàsic com és l'electricitat. 
Per  això,  entenem que l'important  és  que  el  subministrament  d'electricitat  sigui  un
servei públic i en conseqüència, el prioritari és garantir el servei a la ciutadania i no tant
l'obtenció de beneficis econòmics
3. Crear un Punt d’Assessorament Energètic que ofereixi  serveis energètics integrals:
assessorament a la ciutadania, acompanyament de projectes d’eficiència energètica i de
generació d’energia, manteniment i gestió de les instal·lacions de generació, promoció
de  la  rehabilitació  energètica  i  foment  de  la  cultura  energètica  entre  els  ciutadans
d’Amposta.
4. Generar un Districte 100% renovable i amb zero emissions. Que podria situar-se a
l’entorn de tots els equipaments concentrats a la zona dels XIRIBECS, instal·lant a les
cobertes  dels  edificis  municipals  sistemes  de  generació  fotovoltaica  i  pèrgoles
generadores d’energia al Parc del Xiribecs. Aquest districte deuria d’estar ben definit en
les estratègies del PAES i podria comptar amb finançament Europeu a traves dels Fons
FEDER.
El  nostre  plantejament  no  té  sols  un  enfocament  exclusiu  d’autoconsum,  és  un
plantejament que hauria de contemplar que aquest districte pugui servir com a guia per
a les estratègies ampliables gradualment al  conjunt de la ciutat des de l'experiència
pròpia, experiència contrastada, solvent i coherent.”
Intervencions dels membres:
Defensa  la  moció  el  Sr.  Francesc  Miró  dient:  aquesta  moció  que  presentem  avui
requereix d’un ampli consens de tots els grups municipals perquè pensem en un horitzó
del 2030 i no és altra que demanem que s’estudií la viabilitat tècnica i jurídica per crear
una comercialitzadora pública d’energia elèctrica renovable. “Ha arribat el moment de
reivindicar  qüestions  fonamentals  sobre  el  proveïment  d'un  bé  bàsic  com  és
l'electricitat”.  En  conseqüència,  és  necessari  que  es  promogui  un  canvi  del  model
energètic  des  de  les  Institucions,  que  posi  l'energia  en  mans  de  la  ciutadania,  que
asseguri uns mínims vitals i que al mateix temps eviti el malbaratament energètic, i iniciï
el canvi de model cap a un sistema energètic net i autònom basat en l'estalvi, l'eficiència,
i les energies renovables. L’objectiu d’aquesta comercialitzadora és obtenir la sobirania
elèctrica, gestionar de forma integrada la generació elèctrica de fonts renovables i que
permeti  donar  o cedir  els  excedents d’energia  que es  produeixin  a les instal·lacions
municipals  d’autoconsum  per  garantir  el  subministrament  a  tots  els  col·lectius  amb
situació de pobresa energètica. 



Des del grup socialista entenem que la municipalització d’aquest eix estratègic permetrà
consolidar una funció social.  Hem de garantir que la gent gran tingui dret a l’energia
elèctrica com un bé bàsic i essencial, més ara i a llarg termini on és manifest i clar la
pèrdua de poder adquisitiu dels nostres pensionistes. Cal lluitar amb eficiència contra la
pobresa energètica, i alhora comercialitzar els excedents de consum en les llars. Una
energia  barata  a  l’abast  de  tothom.  Al  mateix  temps  aquesta  comercialitzadora
municipal haurà de comprometre's a revertir els beneficis que s'obtinguin en programes
de promoció de l'estalvi, l'eficiència energètica i les energies renovables. A més, aquest
model  no contempla només generació i  venda d'energia,  sinó models de servei  a la
ciutadania, d'edificacions amb consums energètics gairebé nuls i amb zero emissions
que respectin l'entorn,  per això els socialistes d’Amposta volem que es creï  un punt
d’assessorament energètic que ofereixi serveis energètics integrals: assessorament a la
ciutadania,  acompanyament  de  projectes  d’eficiència  energètica  i  de  generació
d’energia,  manteniment  i  gestió  de  les  instal·lacions  de  generació,  promoció  de  la
rehabilitació energètica i foment de la cultura energètica entre els ciutadans d’Amposta
Considerem  de  vital  importància  actuar  sobre  equipaments  municipals  per  tal
d’aconseguir  un  estalvi  d’energia  i  d’emissions.  Al  mateix  temps,  les  actuacions  en
edificis municipals són una eina clau per a la promoció de mesures d’estalvi i d’eficiència
energètica pel seu caire exemplificador davant de la ciutadania. Que l’adhesió al Pacte
d’alcaldes i alcaldesses per treballar en la lluita contra el canvi climàtic tingui sentit i que
estigui ple de contingut per als propers anys, pensant en l’horitzó 2030. Per això creem
necessari generar un Districte 100% renovable i amb zero emissions. Que podria situar-
se a l’entorn de tots els equipaments concentrats a la zona dels XIRIBECS, instal·lant a
les cobertes dels edificis municipals sistemes de generació elèctrica solar fotovoltaica
( actualment n’hi ha de energia solar tèrmica ) i pèrgoles generadores d’energia al parc
dels Xiribecs. Aquest districte deuria d’estar ben definit en les estratègies del PAES (Pla
d’acció d’energia sostenible ) i podria comptar amb finançament Europeu a traves dels
Fons FEDER. Actualment a nivell estatal està el programa PAREER II 
El  nostre  plantejament  no  té  sols  un  enfocament  exclusiu  de autoconsum,  és  un
plantejament que hauria de contemplar que aquest districte pugui servir com a guia per
a les estratègies ampliables gradualment al  conjunt de la ciutat des de l'experiència
pròpia, experiència contrastada, solvent i coherent. El nostre objectiu es clar, proposar
allò que és bo per Amposta.
La regidora no adscrita Sra. Rossita Pertegaz diu que hi ha una preocupació pel canvi
climàtic important però que s’abstindrà perquè encara hi ha molt per analitzar i quan
estigui  més definit  ja es manifestarà.  El  regidor Sr.  Miró diu que no només el  canvi
climàtic, sinó ficar l’energia en mans de la ciutadania. Demanen que s’estudiï.
El regidor Sr. Ciscar votarà a favor i demana que s’estudiï si és viable tirar-ho endavant.
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que el seu grup s’abstindrà.
El  Sr.  Alcalde  diu  que aquesta  moció  els  genera dubtes,  però estan  a  favor  amb el
contingut, la qual va més enllà en el primer punt de crear una comercialitzadora. Estant
d’acord amb l’eficiència energètica als habitatges i comerços com a mesures que s’estan
prenent  des  de  l’Ajuntament.  Tot  i  que  tenen  dubtes  amb  la  viabilitat  de  la
comercialitzadora, ja que l’única ciutat que ho ha tirat endavant ha estat Barcelona. Tot i



això estan disposats a estudiar-ho i parlar-ho en una comissió. Hi ha districtes 100 %
renovables en la línia que el PAES ja proposa com l’entorn de les instal·lacions esportives
i partint d’un estudi en donaran suport sempre que sigui un estudi.
El Sr. Miró agraeix la creació d’una comissió tenint en compte la pobresa energètica. Diu
que  és  una  cosa  que  ens  preocupa  a  tots  i  acaba  dient  que  si  s’aconsegueix
comercialitzar l’energia, la gent gran ho agrairan ja que molts amb rendes baixes aviat
no podran pagar la llum.
Amb  les  intervencions  anteriors,  el  Ple  de  la  Corporació,  per  majoria,  amb  el  vot
favorable dels 11 membres del grup d’ERC – AM, dels 2 membres del grup del PSC – CP,
del membre del grup de PxC i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, i l’abstenció
dels 6 membres del grup de CiU acorda aprovar la moció que ha estat transcrita.

9. PRECS I PREGUNTES.
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz formula les preguntes i precs següents:
1a pregunta
Ara fa un any justament, vaig fer una pregunta sobre la contractació d’assegurances per
part d’aquest Ajuntament.
L’any passat van explicar i així consta en acta, que a finals de l’any 2015 es va fer un
procediment per contractar les assegurances per al 2016 demanant oferta a tots els
corredors  del  municipi.  Per  a  l’any  2017  es  va  decidir  prorrogar  les  assegurances
contractades amb la intenció d’enguany fer una nova licitació. És a dir, diuen que fan un
procediment per contractar les assegurances per al 2016 demanant oferta a tots els
corredors del municipi? I  a data d’avui encara no hi ha cap informe fruit del conveni
signat  amb  una  empresa  externa  al  novembre  del  2015.  Amb  l’objectiu  d’estudiar
ofertes i avaluar riscos i orientar aquesta matèria? Resulta que han estat contractats els
mateixos de l’any passat.  Això ho fan expressament? Perquè enlloc de fer un decret
d’Alcaldia  en  data  23/11/2017  amb  el  límit  de  presentar  les  ofertes  per  part  dels
corredors d’assegurances d’Amposta fins la data límit 11/12/2017, tenint en compte el
pont  de  fires  i  altres,  em perdonaran però no ho veig  gens clar.  I  a  més he tingut
l’oportunitat de parlar en 5 agents d’assegurances d’Amposta i no sabien res. Resulta
que  els  que  tenen  contractes  les  assegurances  l’any  2017,  per  quedar  desertes  les
ofertes, que torno a dir, no veig clar, resulta que se’ls adjudica directament als anteriors
i un en concret no s’ha presentat. Què poden explicar de tot això?
El  regidor  Sr.  Tomàs Bertomeu explica  que des de l’Ajuntament es va  fer  una nova
licitació amb totes les garanties i publicitat i la proposta es va posar en coneixement per
xarxa i pàgina web. El problema és que cap empresa va estar interessada en presentar-
se pel termini ja que volen una adjudicació a curt termini. Per això es va creure que el
millor era renovar als anteriors.
La Sra. Pertegaz diu que han tingut un any per fer-ho millor i no han informat de res ni
tampoc se li ha fet arribar cap informació. No li sembla ètic que es prorrogui havent
tingut tant de temps. El Sr. Bertomeu diu que no entén que no li sembli ètic ja que es va
fer una licitació pública on no s’han presentat ofertes i l’Ajuntament ha de donar una
solució.



El Sr. Alcalde diu que la pregunta que ha fet que la demani per escrit i que consti en
acta. 
La Sra. Pertegaz diu que l’any 2015 es va signar un conveni amb una empresa externa
per tal que fes una auditoria en matèria d’assegurances i vol saber exactament què és el
que ha fet aquesta empresa. El Sr. Bertomeu explica que el que ha fet ha estat redactar
el plec de condicions d’acord amb les necessitats.
La Sra. Pertegaz comenta que a ella no li ha arribat mai aquest informe i diu que no
presentarà cap escrit  perquè no se li  fa  cas.  Diu que fa dos anys que es donen les
assegurances a les mateixes empreses i que pot ser legal que ho posin a la pàgina web
però sempre van dient i fent bandera que s’avisa a tothom i aquest cop no s’ha fet.
2. A continuació voldria exposar un fet, que baix el meu punt de vista és molt greu i que
afecta directa e indirectament a totes les ciutadanes i ciutadans d’Amposta.  L’atenció
continuada es quan el Cap està tancat i a partir de les 21.00 hores fins a les 8.00 hores.
Es fa quest servei per poder atendre als usuaris que estan malalts o de les urgències
que es puguin produir durant aquest interval de temps on hi ha un equip d’un metge i
una infermera. 
A la comarcal l’atenció continuada es dona a:
A la Ràpita on hi ha dos equips.
A Santa Bàrbara on hi ha un equip.
A Deltebre on hi ha dos equips i de vegades i 1 resident que es pot considerar com 1
equip més.
A Alcanar, on hi ha un equip 
O al Temple (Baix Ebre) per exemple hi ha dos equips però en cas més greu deriven al
Verge de la Cinta.
A Amposta com hi ha l’Hospital comarcal i el CAP està tancat de nit, això des de fa molts
anys i pot tenir sentit per proximitat i per despeses, l’ICS a l’Hospital Comarcal fica un
equip per tal de poder fer l’atenció continuada, a banda de l’equip intern del mateix
hospital.
Per tant, l’atenció continuada i d’urgència a Ampsota és l’hospital comarcal,  que paga
l’Ajuntament i que té un acord amb l’ICS per a que l’equip que hauria d’estar al CAP
estigui a l’Hospital.
D’entrada,  aquet  fet,  és  un  greuge  comparatiu  per  a  la  ciutat  d’Amposta  i  els  seus
ciutadans si  ho comparem amb altres llocs  de  la  comarca,  és a dir,  a  la  Ràpita per
exemple tenen 2 equips, però la població de la Ràpita és inferior a la d’Amposta o a
Santa Bàrbara tenen un equip igual que a Amposta amb molta menys població.
Això encara s’agreuja més, quan aquest equip de l’ICS d’Amposta, a part de fer l’atenció
continuada, dóna el servei domiciliari, la qual cosa significa que no es pot donar el servei
al  ciutadà  que  en  aquell  moment  està  esperant  a  urgències  perquè  el  metge  i  la
infermera no estan. És més greu encara quan a sobre dels altres Caps de la Comarca,
quan tenen algo més greu, deriven pacients a l’Hospital Comarcal d’Amposta. Per tant,
l’ICS en aquest cas, hauria de posar un o més quips per tal de poder donar el servei amb
tota normalitat.



No obstant, esta situació es veu més agreujada ara en la campanya de la grip, en aquest
cas  l’ICS  està  dotant  d’equips  a  altres  poblacions  de  la  comarca  que  tenen  atenció
continuada i Amposta no està previst dotar de més efectius per part de l’ICS, entenent
que ha de ser aquest últim i no l’Hospital d’Amposta qui se n’hagi de fer càrrec que a
data d’avui no està resolt i no disposem de reforç per la campanya de la grip.
 A  banda  d’això,  no  hi  ha  cirurgià  presencial,  no  hi  ha  especialistes  com  otorrino,
traumatòleg, ginecòleg, pediatra etc. Que pel que m’he assabentat, tenen la possibilitat
de contactar per telèfon però torno a repetir, no estan presencialment.
Tot plegat, implica que una persona a una altra població del Montsià per un mal de gola,
per exemple, a la Ràpita en atenció continuada el poden atendre entre 15 i 10  minuts i
en  el  cas  d’Amposta,  actualment  l’espera  està  entre  les  4  hores  o  més,  portant  a
situacions rocambolesques per part  dels usuaris,  que no podem negar la seva raó i
indignació per aquesta situació.
Fa  tres  setmanes  van  haver  problemes  perquè  van  estar  a  punt  de  denunciar  al
personal d’urgències, perquè el metge estava fent un domicili i no en podia atendre un
altre, cosa que solament els metges de l’ICS poden fer domicilis.
En resum, tenim unes urgències “de quiero y no puedo” sense tindre les dotacions de
Recursos  Humans  necessàries,  quan  hi  ha  poblacions  que  estan  en  igualtat  de
condicions que Amposta, tenint en compte també, que paguem amb els impostos de tos
els ciutadans, aquest fet és inadmissible.
Què s’ha de fer? Que la gent d’Amposta vagi  a altres poblacions per a que l’atenció
continuada sigui més curta en l’espera de temps?
Què passar quan hi hagi un fet greu d’un pacient o una desgràcia?
I en referència al nou CAP, estarà preparat per fer atenció continuada o continuarem
amb aquestes deficiències per moltes infraestructures sanitàries que es vagin construint
a Amposta?
Per acabar, li prego a l’Alcalde que faci les gestions necessàries per tal de fer front a
aquest  menyspreu  que  està  fent  l’ICS  a  Amposta,  amb  el  perjudici  que  reporta  als
ampostins i ampostines, tenint en compte que això també es paga amb els impostos de
tots, i animo als professionals i personal sanitari a denunciar també aquesta situació
vergonyosa de menyspreu, que no ens mereixem els ampostins i les ampostines.
Aquesta pregunta, la portaré per registre aquesta setmana per a que quedi constància i
encara que sigui sola, lluitaré per a que es posi remei a aquesta situació.
El Sr. Alcalde diu que tot això que explica passa des de fa uns quants d’anys i que no és
una novetat i a la Sra. Pertegaz se li obri ara el llum i se li hauria pogut obrir fa uns anys
ja que aquest acord amb l’ICS fa anys que es va fer i  potser s’hauria de sotmetre a
revisió sobretot pel tema de l’equip d’atenció continuada. L’anima a que presenti l’escrit i
li diu que estudiaran el cas amb el gerent.
La Sra.  Pertegaz diu que ja no val  l’excusa del  retrovisor,  ja que ja fa tres anys que
governen i molts cops els que els fem veure la llum som els de l’oposició.
El Sr. Alcalde acaba dient a la Sra. Pertegaz que aquest és un acord de fa anys.
3. Finalment la Sra. Pertegaz vol fer un prec, referent a la Comissió de Joventut, és la



segona o tercera vegada que es fa un simulacre de comissió. Creu que hi ha coses que
no es poden explicar amb un correu electrònic i s’ha de fer comissió.
El Sr. Alcalde diu que és cert que hi ha temes que millor que es tractin en comissions
que per correu electrònic, tot i això diu que aquest equip de govern de comissions en fa
moltes, més que abans.
El Sr. German Ciscar diu:
1. En primer lloc vol parlar sobra el cinema popular i diu que la gràcia és estar a una
butaca i poder menjar crispetes, ja que veure una pel·lícula a una cadira perd la seva
gràcia. La idea és fer un cinema familiar, el problema és que hi ha pel·lícules que no són
per a nens i l’objectiu és fer cinema familiar per a la gent que no pugui permetre’s pagar
una entrada per anar al cinema perquè és molt car i creu que si no es fa cinema familiar
no tindrà èxit.  S’hauria  de buscar  una alternativa  al  lloc  per  la  comoditat  i  tenir  en
compte la programació. El Sr. Alcalde diu que pren nota i comenta que amb la regidora
de cultura van debatre molt sobre el lloc. Diu que és l’inici i la voluntat és millorar.
2.  En segon lloc  el  Sr.  Ciscar  diu que li  va fer  una oferta en la  que en sis  mesos li
aconseguia un pediatra i si no dimitia. Pregunta a l’Alcalde si li dona carta blanca. El Sr.
Alcalde diu que es traslladarà a l’Hospital, on tenen un principi d’acord amb un pediatra
però que tot això té un cost i s’ha d’estudiar. El Sr. Ciscar vol saber si el pediatra és la
persona que ell deia. El Sr. Alcalde diu que aquesta persona estava on volia estar i el
tema va més enllà d’un motiu econòmic, ja que li comportava problemes familiars però
vol fer una aposta sentimental perquè es sent molt identificada amb la ciutat.
3. D’altra banda el Sr. Ciscar diu que fa un any es va fer un ple molt dur pel tema dels
tractes de favor del local llogat a l’Ajuntament i que ha estat anys sense pagar, havent un
deute de 24.000,00 €. L’Ajuntament li ha donat totes les facilitats i ha estat anys sense
pagar  el  lloguer.  Ha  presentat  cinc  reclamacions,  de  les  quals  2  les  va  pagar
l’assegurança i 3 l’Ajuntament. Va preguntar si ja se li havien acabat els tractes de favor i
li van respondre que sí, que es trava igual a tots, però hi ha gent del mercat que si té
deutes no pot posar la parada.  Sr. Alcalde, a dia d’avui, sap quant deu? Actualment
tenen un deute de 15.000 € i han estat 4 anys sense pagar. El Sr. Alcalde respon que ho
sap tot sobre aquest tema i afirma que no s’ha fet cap tracte de favor. La situació s’està
regularitzant i  n’hi ha moltes altres de semblants. 
El Sr. German vol saber si qualsevol que pagui ocupació de via pública pot estar 4 anys
sense pagar sense que passi res i sense pagar lloguer. Afirma que en aquest local s’han
fet tractes de favor. I a més, li diu a l’Alcalde que  els tancaven el local per fer sopars
amb el seu grup. El Sr. Alcalde no li tolera que digui el que ha dit si no pot desmostrar
un fet no ho ha de dir. El Sr. German respon que si fa falta portarà a la cambrera que hi
havia,  responent  el  Sr.  Alcalde  que  si  vol  que  la  porti  i  la  denunciaran,  ja  que  a
l’ajuntament es segueixen els procediments que marquen les lleis i diu al Sr. German
que  no  pot  posar  en  dubte  un  fet  així  perquè  ho  digui  una  cambrera  que  a  més
actualment ja no treballa en aquell  loc. L’adverteix de la llei  de protecció de dades i
d’informacions que acaba de dir sobre persones que no pot dir i acaba dient-li que si
creu que algun procediment no s’ha fet bé que ho denunciï.  Però l’Oficina de Gestió
Tributària actua de forma autònoma.



El Sr. Ciscar diu a l’Alcalde que com s’enfada és que li està donant la raó , responent el
Sr. Alcalde que no li ha donat la paraula i li recorda al Sr. Ciscar que és regidor i té el
deure de veracitat de la paraula i precisament si s’enfada és perquè tot el que està dient
és mentida.
El Sr. Ciscar torna a dir que farà venir a la cambrera per tal que doni la seva versió i que
afirmi que realment sopaven dins. On estan els avals sobre els 15.000 €. El Sr. Alcalde
diu que això no és un tema del Ple. Hi ha una Interventora i una Secretària de l’Estat a
les que els pot demanar els informes que vulgui.
El Sr. Ciscar comenta que la Regidora del mercat li va explicar que els deutes del mercat
s’havien reduït considerablement. La regidora Sra. Susanna Sancho, explica que s’han
reduït perquè s’ha seguit el procediment administratiu corresponent. El Sr. Ciscar diu
que el deute que queda del mercat és d’uns 20.000,00 € dels quals la majoria els deu
aquest senyor i li diuen que no hi ha tracte de favor, doncs que la gent ho jutgi.
El Sr. Alcalde torna a dir que no hi ha cap tracte de favor i que si el deute s’ha reduït, tal i
com ha explicat la regidor,a ha estat perquè des de l’oficina de Gestió Tributària s’ha fet
el  procediment  correcte  i  no  es  saltaran  la  llei.  Es  poden  fer  aplaçaments  i
fraccionaments del deute perquè la llei ho permet i la prioritat de l’Ajuntament és cobrar
els deutes i intentar arribar a acords per tal que la gent ho pugui pagar, sempre dintre
els mecanismes que la llei permet.
El Sr. Ciscar repeteix que s’ha fet un tracte de favor i que es continua fent, ja que es
deuen més de 15.000 € i  li  diu a l’Alcalde que li  havia promès que complirien i  han
mentit, per això es posa a cridar i es posa nerviós. Que sigui la gent la que ho jutgi.
El Sr. Alcalde diu que si algú ho ha de jutjar ha de ser un Jutge i l’invita a que ho faci i que
no vingui al Ple a llençar mentides. Des de l’Ajuntament s’ha fet tot el procediment que
s’havia de fer i si té dubtes ho pot preguntar al Cap de l’oficina de Gestió Tributària i
veurà que no hi ha tracte de favor en ningú.
El Regidor Sr. Francesc Miró diu que té un prec i una pregunta.
1. Sobre el carrer Gran Capità per què es prohibeix estacionar a una part. El Sr. Alcalde
diu que és fruit del projecte de supressió de les barreres arquitectòniques i només es
podrà a aparcar a una banda. El Sr. Miró no troba bé que s’estiguin de 15 a 30 dies
sense poder aparcar. El Sr. Alcalde sap del malestar dels veïns i el Regidor de Serveis Sr.
Dani Forcadell explica que avui mateix començaven les obres.
2.  El  Sr.  Miró  comenta  que  davant  de  l’hospital  hi  ha  dos  places  reservades  per  a
minusvàlids i 3 per a taxis i creu que n’haurien d’haver més per a minusvàlids perquè hi
ha molta gent gran i també creu que s’ha d’incentivar més el transport públic. El  Sr.
Alcalde respon que demanarà un informe al respecte a la Policia Local.
La Sra. Isabel Ferré per la seva banda diu que té diferents precs i preguntes:
1. Sobre l’adjudicació per l’arranjament de les carrosses, vol saber si s’han adaptat a la
normativa i en cas de que no, demana que a la propera actuació, per seguretat es faci
tot el possible per adaptar les carrosses a la normativa que fa tres anys que és vigent. El
Sr.  Alcalde  respon  que  l’adjudicació  es  va  fer  per  un  tema  estètic  i  ja  els  van  fer
l’observació sobre el tema de la normativa i es començarà a adaptar-les. La Sra. Ferré
acaba demanant que volien que s’arreglessin les de titularitat municipal i que s’ajustin a



la normativa.
La  Sra.  Ferré  diu  que  té  un  model  de  l’Ajuntament  de  Manresa  i  demana  que  per
Carnestoltes les carrosses puguin estar adaptades. El Regidor de Festes, Sr. Ramon Bel
explica que sap que és un tema greu, però que a Carnestoltes les carrosses municipals
no surten a la rua però sí que surten les privades a les quals els serà molt difícil obligar a
que compleixin la normativa. 
2. Sobre la neteja dels embornals  demana que fiquin més personal i també s’inicien els
treballs al Poble Nou. El Regidor de Serveis comenta que hi ha dos equips i que tres
quartes  parts  de  la  ciutat  ja  s’han  fet  quedant  el  Poble  Nou  i  Eucaliptus  que  es
començarà a fer en breu.
3. Fa dos mesos va demanar un informe sobre el tancament de les pistes  i   els va
arribar l’informe d’Intervenció però no els  han fet arribar l’informe del departament
d’obres. El Sr. Alcalde explica que es va fer una modificació de la partida de 110.000,00 €
i no sabien exactament el que s’havia de fer, ara ja es podrà fer l’informe.
4. Vol saber quan tindran el plec de clàusules per a la contractació dels serveis de neteja.
El Sr. Alcalde respon que s’està treballant i quan el tinguin els ho faran arribar.
5. La Sra. Ferré ensenya unes fotos dels guardarrails del Poble Nou i Eucaliptus els quals
no existeixen i  vol saber de qui és la competència, si  és de l’Ajuntament que es faci
l’arranjament  i  sinó  que  es  sol·liciti  a  qui  correspongui.  El  Sr.  Alcalde  diu  que  està
d’acord.
6. Quin és el motiu perquè no tenen llum al barri de la Torreta. El Sr. Alcalde diu que no
en té constància. El regidor de serveis diu que no se li ha informat del motiu. La Sra.
Ferré diu que fa una setmana que no tenen llum.
7. Pregunta si s’ha començat a fer el control de la processionària i el regidor de Serveis
respon que en els arbres de propietat privada hauran de ser els propietaris qui ho facin
i que encara no s’ha començat a fer als arbres de titularitat municipal.
8. Respecte la gossera municipal pregunta com està l’adjudicació. El Sr. Alcalde l’informa
que anul·laran el concurs convocat per poder fer una gossera comarcal,  fins que no es
faci es deixarà com està ara. Es vol fer un servei mancomunat.
9.  Exposa que s’han realitzat  grafitis  a diferents llocs  de la ciutat  fins i  tot  en cases
particulars i vol saber si s’ha esbrinat alguna cosa i si es farà la neteja. El Sr. Alcalde diu
que sí que es netejaran però no saben qui ho ha fet.
10.  Comenta que en l’últim espai  de la Revista Amposta  el  seu grup parlaven de la
improvisació i al final creu que tindran raó. Ho diu per un fet que li ha passat aquesta
setmana quan volia saber sobre la borsa de carrers que s’han d’asfaltar i que des del
departament d’obres on ha anat a demanar la informació, li han dit que es va fent sobre
la marxa i que no hi ha uns carrers determinats i aprofita per dir que el seu grup té un
llistat de carrers als que els fa molta falta que s’arrangin com el carrer Melilla, Ceuta,
Canàries, Salamanca i Valladolid. El Sr. Alcalde diu que no és fruit de la improvisació. El
criteri és no arranjar cap carrer on s’hagi d’actuar per sota per no haver-los d’aixecar
després, no sap si els carrers  que ha dit estant entre aquests,però n’hi ha molts més
que tenen falta  d’arranjament,  per  això cada any es fa una borsa d’arranjament de
carrers. Ara s’està actuant en carrers on ja no s’ha d’actuar per sota. De totes formes



agraeix les aportacions dels diferents grups per actuar en segons quins carrers com el
carrer Eivissa.
La Sra. Ferré es queixa dient que si hi ha una borsa hauria d’haver una planificació dels
carrers que s’han d’asfaltar. El Sr. Alcalde diu que sí que saben on han d’actuar però la
borsa també dona per a altres actuacions que no estaven predestinades L’any passat
van sobrar  diners i  van poder  fer  actuacions que no tenien previstes  i  eren del  tot
necessàries.
11. Avui a les 13 hores hem entrat una moció perquè fa molt que no es convoca la
comissió de serveis i per això avui hem portat tantes preguntes al Ple que s’haurien
pogut  debatre  a  la  comissió  de  serveis.  Demanen  que  es  facin  més  comissions  de
serveis. El mateix amb la comissió de joventut, perquè creu que quan hi ha un tema s’ha
d’informar  i  explicar.  El  dia  29  de  juny de  2015 van aprovar  que farien  comissions
mensuals. Tenen un equip de govern on la majoria estant al 85 % de la jornada i no hi
ha cap excusa per no convocar comissió, si no hi ha tècnic de joventut no és una excusa,
perquè qualsevol funcionari pot fer de secretari de la comissió. El Sr. Alcalde li dona la
raó  que és de justícia dir-ho i  és legítim que ho diguin al Ple però no deixa de ser
sorprenen que justament ho digui ella. Comenta que tenen la voluntat de traslladar tota
la informació, que en 25 mesos han fet 23 sessions i aquest equip de govern porta una
mitjana d’onze comissions al mes i vostès en portaven una mitjana de 7 al mes. Això no
vol  dir  que estigui  satisfet,  ja  que no troba  bé  que s’enviï  la  informació  per  correu
electrònic,  perquè és millor  que s’expliqui  en comissió  i  es facin  les comissions que
siguin necessàries. Prenen nota de l’escrit i intentaran mantenir el compromís.
La Sra. Ferré diu que la majoria de preguntes d’avui no les hauria fet si s’hagués fet
comissió de serveis. El Sr. Alcalde li respon que són temes que haurien pogut esperar a
debatre’s  en  comissió,  ja  que  no eren  urgents  o  anar  a  preguntar-li  directament  al
regidor de serveis. La Sra. Ferré creu que el tema de la llum del Torreta sí que és urgent i
cadascú ha de fer la seva feina.
12. Pregunta on està la Pancarta que hi havia al balcó de l’Ajuntament de llibertat presos
polítics. El Sr. Alcalde diu que la pancarta es va retirar a les eleccions per un requeriment
de la Junta electoral però després es va tornar a posar i el vent la va arrancar. Ara es
tornarà a posar i vol deixar clar que l’Ajuntament no ha pagat cap diner per la pancarta
que és una donació.
13. Finalment la Sra. Ferré pregunta sobre el web de la transparència on fins ara hi havia
un link on apareixia tot i ara el link ha desaparegut i és molt difícil trobar informació,
pràcticament impossible. Li trasllada al Regidor de Noves Tecnologies que no ha pogut
trobar el ROM ni les actes de la Junta de Govern Local,  ni les darreres modificacions
pressupostàries, en canvi si vas al google trobes informació que no trobes a la pàgina de
l’Ajuntament d’Amposta.  El  regidor de noves tecnologies,  Sr.  Pau Cid diu  que el  link
tornarà a aparèixer però que s’està millorant per complir  la Llei de la transparència.
S’està actualitzant la pàgina per fer-la més didàctica on es trobarà una graella amb els
ítems  dels  segells  infoparticipa.  La  Sra.  Ferré  acaba  dient  que  ara  mateix  és  molt
complicat i demana que sigui més didàctic. El Sr. Alcalde diu que recull el prec de que
sigui el més senzill possible trobar la informació.



I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dóna per acabada la
sessió,  essent  les  vint-i-dos  hores i  vint-i-tres  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.,
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