
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUN  TA  MENT D’AMPOSTA  
DUTA A TERME EL DIA 18 D’ABRIL 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

Secretària:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri.

A la ciutat d'Amposta, el dia divuit d’abril de dos mil divuit

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  de  la
sotasignant,  Secretària  general  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 26 de març
de 2018.

2. Aprovar sol·licitar l’adhesió al Consorci Memorial dels Espais de la Batalla
de l’Ebre  (COMEBE)  i  designació  de la  representant  de l’Ajuntament  al
Consell General del Consorci.

3. Aprovació inicial de la cessió d’ús dels locals de l’Hotel d’Entitats.
4. Aprovació inicial de l’expedient número 10 de Modifcació del Pressupost

municipal per suplements de crèdit i crèdit extraordinari
5. Aprovar la proposta de modifcació de l’Annex de Subvencions 2018

Després de les anteriors manifestació, i  obert l’acte per la Presidència va
conèixer el Ple de la Corporació dels assumptes inclosos a l'ordre del dia
abans esmentats, adoptant-se els següents acords:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE   26 DE MARÇ   DE 2018.  
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 26 de
març de 2018.

2. APROVAR SOL·LICITAR L’ADHESIÓ AL CONSORCI MEMORIAL DELS ESPAIS
DE LA BATALLA DE L’EBRE (COMEBE) I DESIGNACIÓ DE LA REPRESENTANT DE
L’AJUNTAMENT AL CONSELL GENERAL DEL CONSORCI.  
Atès  que  és  intenció  de  l’Ajuntament  d’Amposta  sol·licitar  l’adhesió  al
Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (COMEBE), el qual és
un ens de dret públic de caràcter associatiu i voluntari, que té per objecte
recuperar la memòria històrica de la Batalla de l’Ebre de l’any 1938, atès
que  va  esdevenir  l’enfrontament  més  cruent  de  tota  la  Guerra  Civil
espanyola, i el territori on va tenir lloc és testimoni viu de la història de la
Catalunya i l’Espanya contemporànies i; atès que el municipi d’Amposta va
ser  part  del  territori  on  va  tenir  lloc  un  dels  episodis  més  signifcatius
d’aquella batalla.
Atès  que  a  l’article  1.4  dels  Estatuts  del  Consorci  diu:  “El  nombre  de
membres  del  COMEBE  es  pot  ampliar  amb  l’adhesió  d’altres  entitats
públiques  o  privades  sense  afany  de  lucre  que,  legalment  constituïdes,
tinguin objectius concurrents amb els del Consorci. La seva admissió ha de
ser acordada pel Consell  General, i en el cas d’ajuntaments, serà requisit
per  a  la  seva  admissió  que  històricament  hagin  tingut  una  participació
signifcativa en la Batalla de l’Ebre..



Atès que a l’art. 8.2, paràgraf cinquè dels Estatuts del Consorci, es disposa:
“Componen el Consell General i tenen veu i vot els membres següents: Un/a
representant per cada entitat consorciada que tingui caràcter d’ens local..
Atès que l’article 52.2,b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya atribueix al Ple de la Corporació la competència per adoptar
els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
Atenent que l’article 114.3,d) del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya preveu la necessitat del quòrum favorable de la majoria
absoluta dels membres del Ple per la creació, la modifcació i la dissolució
de  mancomunitats  o  altres  organitzacions  associatives,  així  com  també
l'adhesió a aquestes i l'aprovació i la modifcació dels seus estatuts.
Vist l’informe de Secretaria número 7/2018, de 10 d’abril, emès en virtut de
l’article 3.3.c) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març. 
Vist l’informe de la Interventora de data 11 d’abril de 2018.
Atès  que  s’ha  informat  d’aquest  assumpte  en  la  Comissió  informativa
municipal  competent,  el  Ple de la Corporació,  per unanimitat,  adopta els
següents acords:
PRIMER.  Aprovar  sol·licitar  l’adhesió  i  incorporació  de  l’Ajuntament
d’Amposta com a membre de ple dret del Consorci Memorial dels Espais de
la  Batalla  de  l’Ebre  (COMEBE)  per  a  participar  en  l’assoliment,
desenvolupament i  ampliació dels objectius i  les línies d’actuació pròpies
del  referit  Consorci,  i  per  formar  part  d’aquest  amb  tots  els  drets  i
obligacions.
SEGON. Aprovar designar a la regidora, la Sra. Inés Martí i Herrero, com a
representant de l’Ajuntament d’Amposta en el Consell General de COMEBE;
en el cas de que fnalment sigui aprovat pel Consell General del Consorci la
sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament d’Amposta al Consorci. 
TERCER. Comprometre’s al desenvolupament de les fnalitats a assolir pel
referit  Consorci,  acceptant  expressament  el  contingut  dels  seus  Estatuts
reguladors i el seu règim de participació i representació; en el cas de que
sigui  aprovat  pel  Consell  General  del  Consorci  la  sol·licitud d’adhesió  de
l’Ajuntament d’Amposta al Consorci. 
QUART. Assumir el compromís, com entitat consorciada, una vegada s’hagi
acceptat  la  incorporació  de l’Ajuntament  d’Amposta  per  part  del  Consell
General  del  Consorci,  de  realitzar  les  aportacions  econòmiques
corresponents per a contribuir al fnançament del pressupost de l’esmentat
Consorci,  per a la qual cosa, s’hauran de dotar els pressupostos d’aquest
Ajuntament de consignació adequada i sufcient per fer front a les despeses
derivades de l’adhesió.



CINQUÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per tal que
en  nom  i  representació  de  l’Ajuntament  signi  tota  la  documentació
necessària per a l’efectivitat del present acord.  
SISÈ.-Comunicar  aquest  acord  Al  Consorci  Memorial  dels  Espais  de  la
Batalla de l’Ebre ( COMEBE).
Intervencions dels membres:
El  regidor  Sr.  Francesc  Miró  diu  que l’any  2004  el  PSC  d’Amposta  per  la
transcendència de la Guerra Civil a Amposta va presentar una moció sobre els
brigadistes i per aquest motiu han donat suport a la proposta.

3.  APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA  CESSIÓ  D’ÚS  DELS  LOCALS  DE  L’HOTEL
D’ENTITATS.  
Atès  que  aquest  Ajuntament  d’Amposta  és  titular  ple  domini  del  local
destinat a Hotel d’entitats de l’Antiga central d’aigües, situat al carrer Verge
del Carme, 1-3.
Atès que s’ha instruït expedient per la cessió de l’ús en concepte de precari
dels locals existents a l’Hotel  d’entitats per un termini de 5 anys,  a favor
d’associacions locals sense ànim de lucre per a destinar-los a fns socials i
culturals i per la realització de les funcions que els són pròpies.
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. 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 majoria, amb el vot favorable dels 11 membres
del grup d’EA – AM, dels 6 membres del grup de CiU i  de la regidora no
adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, i l’abstenció dels 2 membres del grup del PSC –
CP i del membre del grup de PxC, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment la cessió de l’ús en precari dels locals que es
diran a continuació a les associacions i entitats que també s’indiquen:
Local 1 Associació de veïns del Barri del Grau
Local 2 Moto club Amposta
Local 3 Societat de caçadors de l’Ebre
Local 4 Associació xiqüelos i xiqüeles del Delta
Local 5 Associació Amics del cavall d’Amposta

Agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de



l’Ebre
Local 6 Club esportiu de pesca Imposita
Local 8 Associació comarcal d’electricistes del Montsià
Local 9 Federació de comerç d’Amposta
Local 10 Assemblea Nacional Catalana

Plataforma en defensa de l’Ebre
Local 11 Federació  d’associacions  de  mares  i  pares  de  Catalunya

(FaPaC)
Agrupació de defensa vegetal de producció ecològica del Baix
Ebre i Montsià

Local 12 Interacciona
El  local  número 7 es  reserva per a l’ús directe de l’Ajuntament (Àrea de
cultura).
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 fnalitats objecte de cessió. La
durada  de  la  cessió  comptarà  a  partir  de  la  signatura  del  document
administratiu en que es formalitzi la cessió.
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/als precaristes amb un mes
d’antelació i també per la devolució d’aquest per part del/dels precaristes. Si
el bé del qual es cedeix l’ús no es destina a l’ús previst en el termini fxat 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. Les entitats benefciàries de la cessió de l’ús es faran càrrec de les
despeses  de  manteniment  del  local  durant  la  vigència  de  la  cessió.  Les
despeses pel subministrament d’energia elèctrica i  aigua potable seran a
càrrec de l’Ajuntament.
CINQUÈ.  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.
Els  precaristes  deuran  disposar  d’una  assegurança  que  cobreixi  la
responsabilitat  civil  que  se’n  pugui  derivar  de  les  activitats  que
desenvolupin en el  local l’ús del qual els ha estat cedit.
SISÈ. 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 ofcial 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 defnitiu.



SETÈ.  Facultar  el  Sr.  Alcalde-President  per  a  la  signatura  de   tots  els
documents públics i privats necessaris per executar els acords anteriors.
VUITÈ Determinar que l’adjudicació de la cessió de l’ús dels locals que no
han estat adjudicats mitjançant el present acord així com d’aquells que en
resultin  de  l’ampliació  de  l’Hotel  d’entitats  que  està  previst  realitzar-se
durant  aquest  exercici  2018,  així  com  l’acceptació  de  les  renúncies  a  la
cessió d’ús dels locals i la nova adjudicació dels mateixos es podrà realitzar
directament,  mitjançant  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local,  del  qual  se
n’haurà de donar compte a la Comissió informativa municipal de joventut i
participació  ciutadana.  Aquestes  adjudicacions  posteriors,  tindran  una
durada  màxima  idèntica  al  moment  d’acabament  de  la  durada  de  les
cessions d’ús atorgades mitjançant el present acord i restaran subjectes a
idèntiques condicions.
Intervencions dels membres:
El regidor Sr. Francesc Miró explica que l’abstenció del grup del PSC – CP en
entendre  que  hi  ha  entitats  del  municipi  que  no  tenen  espai  i  ells
consideren que deixar un espai a l’ANC no es tant prioritari  respecte les
necessitats d’altres entitats. Respon el Sr. Alcalde que l’espai cedit a l’ANC
està compartit amb la Plataforma per la defensa de l’Ebre.

4.  APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚMERO 10 DE MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST  MUNICIPAL  PER  SUPLEMENTS  DE  CRÈDIT  I  CRÈDIT
EXTRAORDINARI.  
Des  de  l'aprovació  del  pressupost  de  l’exercici  2018  el  passat  28  de
desembre de 2017, ha sorgit la necessitat de realitzar les següents despeses
que no poden demorar-se fns el pròxim exercici, per a les quals no existeix
crèdit o el pressupostat resulta insufcient.
En  concret,  aquest  expedient  té  per  objecte  realitzar  les  següents
actuacions totes elles fnançades en càrrec al romanent de tresoreria per
despeses generals:
Crèdits extraordinaris

10-151-61900 Enderrocs 60.000,00 €

04-463-63200 Reparacions edifci antena tecnològica 30.000,00 €

10-151-62500 Mobiliari urbà 3.000,00 €

01-3347-22609 Commemoració guerra civil 7.000,00 €

01-3343-46700 Aportació COMEBE 1.500,00 €



Total crèdits extraordinaris 101.500,00 €

En resum, d’acord amb el que determina la legislació vigent, el  Ple de la
Corporació,  per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del grup
d’EA –  AM i  dels  2  membres  del  grup del  PSC –  CP i  l’abstenció  dels  6
membres del grup de CiU, del membre del grup de PxC i de la regidora no
adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda:
PRIMER.  Aprovar  l'expedient  núm.  10  de  modifcació  del  pressupost  de
2018 amb les variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament
es relacionen: 
Modifcació crèdit número 10: suplements de crèdit i crèdits extraordinaris
Crèdit extraordinari 101.500,00
Capítol 2: despeses béns corrents 70.000,00
Capítol 4: transferències corrents 1.500,00
Capítol 6: Inversions reals 93.000,00
Finançament 101.500,00
870.00 RTGG 101.500,00

SEGON. Exposar al públic la modifcació aprovada durant el termini de 15
dies hàbils, tant als taulers d'anuncis com al Butlletí ofcial de la província,
als  efectes  que  els  interessats  puguin  presentar  les  reclamacions  que
creguin adients.
TERCER.  Elevar  la  present  aprovació a  defnitiva  en el  cas que durant  el
termini d'exposició al públic no es presentin reclamacions.
Intervencions dels membres:  
El  regidor Sr.  Francesc Miró diu que el  grup del PSC – CP en el  tema de
l’enderroc del carrer Gran Capità agrairien se’ls informes de les condicions en
que es realitzarà. El Sr. Alcalde respon que es va acordar amb els propietaris
de les fnques les condicions del conveni de cessió de l’ús, tant aviat com els
convenis estiguin redactats s’informarà; de totes formes el cost no serà elevat.
La regidora Sra. Isabel Ferré exposa que el grup de CiU està d’acord amb
algunes actuacions, com l’enderroc de les cases de carrer sant Cristòfol o del
Gran Capità; però, s’han abstingut en considerar que es tracta de la política de
l’equip de govern.

5. APROVAR LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ANNEX DE SUBVENCIONS
2018.  



Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de 28 de desembre de 2017, va
aprovar inicialment el pressupost municipal per l’exercici 2018.
Aquest pressupost va esdevenir defnitivament aprovat el  12 de febrer de
2018, mitjançant la publicació defnitiva del mateix al BOPT (BOPT número
30).
Atès que a l’expedient de pressupost s’adjunta l’annex de subvencions, on es
recullen les subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessió
directa durant l’exercici.
Vistes les propostes presentades per la Regidoria de Cultura i la Regidoria de
Comerç, d’incloure dintre de dit annex les següents subvencions, així com el
informe favorable de Intervenció:
 Subvenció  nominativa  en favor  de l’Associació  “Projecte  Educatiu  Com

Sona l’ESO., per import de 30.000 euros.
 Subvenció  nominativa  en  favor  de  l’.Associació  de  Restauradors

d’Amposta., per import de 2.000 euros.
 Subvenció nominativa en favor de l’Associació “Engalanats., per import de

5.000 euros.
Atesos els fonaments de dret següents:
 Llei 7/1985, de 21 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós

de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret

887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de dita Llei.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del
grup d’EA – 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 modifcar  l’annex  de  subvencions  del
pressupost  municipal  per  l’exercici  2018,  per  tal  d’incloure  les  següents
subvencions:
 Subvenció  nominativa  en favor  de l’Associació  “Projecte  Educatiu  Com

Sona l’ESO., per import de 30.000 euros.
 Subvenció  nominativa  en  favor  de  l’.Associació  de  Restauradors

d’Amposta., per import de 2.000 euros.
 Subvenció nominativa en favor de l’Associació “Engalanats., per import de

5.000 euros.

I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dóna per
acabada la sessió, essent les tretze hores i quinze minuts, i de tot el que



s’ha tractat es formula la present acta de la que, com a Secretaria, certifco.

L’ALCALDE,                      LA SECRETARIA,


	SENYORS ASSISTENTS
	A la ciutat d'Amposta, el dia divuit d’abril de dos mil divuit

