
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUN  TA  MENT D’AMPOSTA  
DUTA A TERME EL DIA 3 DE MAIG 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 tres de maig de dos mil divuit

Essent les vint hores es constitueixen en aquesta Casa Consistorial els Srs.
membres de l'Ajuntament  Ple,  que s’expressen  a l'encapçalament,  sota  la
Presidència  del  Sr.  Alcalde-President,  Adam  Tomàs  i  Roiget,  assistit  de  la
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’acta de la sessió extraordinària de 18 d’abril de 2018.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia número 828 al 1187 del 2018.
3. Donar compte de les contractacions de personal.
4. Aprovació  inicial  de  la  modifcació  de  l’Ordenança  de  policia  i  bon

govern.
5. Aprovació  inicial  de  la  modifcació  puntual  52  del  POUM:  Inclusió  i

regulació  de  l’ús  12.restauració  a  les  zones  d’implantació  industrial
qualifcades amb les claus de sll urbà 15c2, 15c3, 15c7 i 15c8.

6. Verifcació  del  text  refós  de la  modifcació  puntual  número 2  del  Pla
especial urbanístic “La Vall de Cabiscol”.

7. Aprovació de festes locals per a l’any 2019.
8. Aprovació inicial expedient número 12 de modifcació del pressupost.
9. Aprovació de l’expedient número 4 de reconeixement  extrajudicial  de

crèdits.
10.Aprovació de l’expedient número 5 de reconeixement  extrajudicial  de

crèdits.
11.Donar  compte  de  l’informe  d’Intervenció  sobre  el  compliment  de

l’objectiu d’estabilitat pressupostària en la liquidació del pressupost de
2017, de la regla de la despesa i de l’objectiu de deute.

12.Proposta d’atorgament de benefcis fscals ICIO.
13.Resolució d’expedients sancionadors en matèria de gossos perillosos.
14.Moció del grup municipal de PXC per a la instal·lació de màquines de

reciclatge d’envasos amb incentiu.
15.Moció del grup municipal de CiU en suport dels càrrecs cessats i dels

funcionaris públics.
16.Moció  del  grup  municipal  del  PSC-CP  per  fomentar  la  mobilitat

sostenible en una societat en envelliment.
17.Moció del grup municipal de CIU en defensa de l’escola catalana i del

model d’immersió lingüística.
18.Moció del grup municipal de PXC per incorporar l’ús industrial a la zona

lúdica del polígon de Tosses.
19.Moció  del  grup municipal  del  PSC-CP per impulsar  la  contractació  de

treballadores/dors  de  la  llar  a  Amposta  i  la  millora  dels  seus  drets
laborals.

20.Moció dels  Grups municipals  d’EA – AM, PSC – CP,  PxC i  regidora no
adscrita de suport a la moció de Marea Pensionista i Comitè unitari de
jubilats i pensionistes de les Terres de l’Ebre en defensa de les pensions
públiques.

21.Moció dels  Grups municipals  d’EA – AM, PSC – CP,  PxC i  regidora no



adscrita de suport a la moció de Marea Pensionista i Comitè unitari de
jubilats i pensionistes de les Terres de l’Ebre de rebuig a la proposta de
reglament  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  sobre  un  producte
panaeuropeu de pensions individuals (PEPP).

22.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 18 D’ABRIL DE
2018.
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de
18 d’abril de 2018.

2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 828 AL 1187 DE
2018.
Es dona compte dels  Decret  de l’Alcaldia números 828 al  1187 de 2018,
restant el Ple assabentat.

3. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL.
Es dóna compte de les contractacions següents:
 LRP com a  auxiliar administratiu del 27 de març al 26 de juny de 2018.
 CSL i JTJ  com a peons de la brigada municipal, del 3 d’abril al 2 de juliol

de 2018.
 RGG i CGM com a ofcials primera de la brigada municipal, del 3 d’abril al

2 de juliol de 2018.
 MVB com a ofcial segona de la brigada municipal, del 3 d’abril al 2 de

juliol de 2018.
 ANT com a ofcial segona del 5 d’abril al 4 de juny de 2018.
 RFB com a auxiliar  administrativa  de suport  a  la  Biblioteca  Comarcal

Sebastià Juan Arbó del 18 d’abril al 17 d’octubre de 2018.
 ARC com a auxiliar administrativa de suport al departament d’estadística

del 17 d’abril al 16 d’octubre de 2018.
El Ple de la Corporació resta assabentat.

4. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE POLICIA I
BON GOVERN.
Vist  l’expedient instruït  per a la modifcació de l’Ordenança municipal  de



policia i bon govern.
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a
motivació del present acord.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, ’adopta els següents acords:
PRIMER.  Aprovar  inicialment  la  modifcació  de  l’Ordenança  municipal  de
policia i bon govern.
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de
trenta  dies,  als  efectes  de  la  presentació  d’al·legacions  o  suggeriments,
mitjançant  publicació  d’edictes  en el  Butlletí  Ofcial  de la  Província,  Diari
Ofcial de la Generalitat i Tauler d’anuncis de la Corporació.

5.  APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  52  DEL  POUM:
INCLUSIÓ  I  REGULACIÓ  DE  L’ÚS  12.RESTAURACIÓ  A  LES  ZONES
D’IMPLANTACIÓ INDUSTRIAL QUALIFICADES AMB LES CLAUS DE SÒL URBÀ
15C2, 15C3, 15C7 I 15C8.
Vista la proposta de modifcació puntual número 52 del POUM: Inclusió i
regulació  de  l’ús  12.  restauració  a  les  zones  d’implantació  industrial
qualifcades amb les claus de sll urbà 15c2, 15c3, 15c7 i 15c8, redactada per
l'Arquitecte municipal Jaume Castellví Miralles.
Vist l'informe de Secretaria, el Ple de la Corporació, per unanimitat de tots
els seus membres, i per tant amb el qulrum de la majoria absoluta legal,
adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment la modifcació puntual número 52 del POUM:
Inclusió  i  regulació  de  l’ús  12.  restauració  a  les  zones  d’implantació
industrial qualifcades amb les claus de sll  urbà 15c2, 15c3, 15c7 i  15c8,
redactada per l'Arquitecte municipal Jaume Castellví Miralles.
SEGON. Donar trasllat  de la proposta inicialment aprovada a l’Ofcina 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 modifcació a avaluació ambiental,  per quant
resta exclosa dels suplsits 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 ofcial 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
confni 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. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 2
DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC “LA VALL DE CABISCOL”.
Atenent que per part d’aquest Ajuntament s’ha tramitat el procediment per
l’aprovació de la modifcació puntual número 2 del Pla espacial urbanístic
“La Vall de Cabiscol”.
Atenent que la Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, en
sessió duta a terme el dia 4 de juny de 2015, va adoptar acord aprovant
defnitivament  dita  modifcació  puntual  del  Pla  espacial  urbanístic,
supeditant-ne  la  publicació  al  DOGC  i  consegüent  executivitat  a  la
presentació d’un text refós, verifcat per l’lrgan que va atorgar l’aprovació
provisional de l’expedient, incorporant les prescripcions següents:
1.1. Pel que fa a la normativa:

 Cal substituir l’article 6 d’usos pel següent:  ús de restauració en els
sòls qualifcats de sòl lliure de protecció preventiva de conreus de secà
(clau 32a1) en les edifcacions existents que es puguin rehabilitar d’acord
amb l’establert a l’article 47.3 del TRLU.

 Cal completar l’article 8 referent als paràmetres normatius de les edi-
fcacions de manera que s’inclogui la regulació del conjunt edifcat
del magatzem de manipulació i envasat destinat actualment a resta-
uant on s’indiqui l’ocupació màxima, el sostre màxim, alçades, nom-
bre màxim de plantes i usos. I pel que fa als porxos d’estructura lleu-
gera, cal completar els paràmetres normatius de les edifcacions f-
xant una ocupació màxima d’aquestes instal·lacions desmuntables.

1.2. Pel que fa a la documentació, cal aportar documentació gràfca on es
dibuixi  el  conjunt  edifcat  del  magatzem i  porxos  destinat  actualment  a
restauració.
Atenent que pel promotor del Pla especial s’ha aportat el text refós de la
modifcació puntual en el qual s’han incorporat les prescripcions derivades
de  l’acord  d’aprovació  defnitiva  de  la  mateixa  per  part  de  la  Comissió
territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre.
Vist  el  favorable  informe  emès  per  l’Arquitecte  municipal,  el  Ple  de  la
Corporació,  per  unanimitat  de tots  els  seus membres,  i  per tant amb el
qulrum de la majoria absoluta legal,  adopta els següents acords:
PRIMER. Verifcar el tex refós de la modifcació puntual número 2 del Pla
espacial urbanístic “La Vall de Cabiscol”, el qual incorpora les prescripcions
fxades a  l’acord  de la  Comissió  territorial  d’urbanisme de les  Terres  de



l’Ebre  de  4  de  juny  de  2015,  d’aprovació  defnitiva  de  dita  modifcació
puntual del Pla especial.
SEGON. Ordenar que es doni trasllat del text refós de la modifcació puntual
2 del Pla espacial urbanístic “La Vall  de Cabiscol”  a la Comissió territorial
d’urbanisme  de  les  Terres  de  l’Ebre,  instant  la  tramitació  per  la  seva
publicació en el Diari ofcial de la Generalitat de Catalunya als efectes de la
seva executivitat.

7. APROVACIÓ DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2019.
El Decret 177/1980, de 3 d’octubre estableix que les dues festes locals per
cada municipi seran fxades per Ordre del Departament de Treball,  Afers
Socials i Famílies a proposta dels municipis respectius.
Correspon  als  ajuntaments  fxar  dues  festes  locals,  retribuïdes  i  no
recuperables, per a l’any 2019.
D’acord amb la proposta de la Comissió informativa municipal de comerç i
mercat municipal, reunida en sessió del dia 11 d’abril de 2018, per la qual
s’informa  favorablement  la  fxació  dels  dos  dies  de  festes  locals  per  al
municipi d’Amposta per l’any 2018.
El Ple municipal, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar com a festes locals d’Amposta per a l’any 2019, els dies 20
de maig i 5 de desembre.
SEGON. Traslladar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat de Catalunya i a la Regidoria de comerç.

8.  APROVACIÓ  INICIAL  EXPEDIENT  NÚMERO  12  DE  MODIFICACIÓ  DEL
PRESSUPOST.
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 prlxim exercici, per a les quals no existeix
crèdit:
Suplement de crèdit

09/160/61901
IFS_18_Treballs  substitució  i  millora  clavegue-
ram

150.000,00 €

09/160/60901 IFS_18_2a fase pluvials Carrer Tarragona 100.000,00 €
09/454/61905 IFS_18_Treballs reparacions camins 2018 150.000,00 €
09/165/62904 IFS_18_Plà estratègic enllumenat fase 2.1 75.000,00 €
02/3238/63201 IFS_18_Adequació i millora centres educatius 120.000,00 €
07/011/91300 Amortització préstecs ll/t 595.000,00 €



Total suplement de crèdit 1.190.000,00

Crèdits extraordinaris

05/232/62200 Casal cívic gent gran 2.500.000,00 €

09/1532/60904
IFS_18_Eliminació  barreres  arquitectlniques  via
pública 2018

80.000,00 €

Total crèdits extraordinaris 2.580.000,00

a) D’una  banda,  aquest  expedient  té  per  objecte  la  realització  de  la
inversió consistent en la construcció d’un casal cívic per a gent gran. 

b) Canvi en el fnançament d’una sèrie d’inversions. El Ple de la Corporació,
en sessió de 26 de març de 2018, va aprovar l’expedient número 8 de
modifcació  de  pressupost  per  suplements  de  crèdit  i  crèdit
extraordinari per import total de 3.491.852,76 euros. Aquest expedient,
que va entrar en vigor el dia 25 d’abril de 2018, incloïa entre altres, les
següents actuacions:

APLICACIÓ PRESUPOSTÀRIA IMPORT FINANÇAMENT

09/160/61901
Treballs  substitució  i  millora  clave-
gueram

150.000,00 €
Romanent  Tresoreria
Despeses generals

09/160/60901 2a fase pluvials Carrer Tarragona 100.000,00 €
Romanent  Tresoreria
Despeses generals

09/454/61905 Treballs reparacions camins 2018 150.000,00 €
Romanent  Tresoreria
Despeses generals

09/165/62904 Plà estratègic enllumenat fase 2.1 75.000,00 €
Romanent  Tresoreria
Despeses generals

02/3238/63201
Adequació i  millora centres educa-
tius

120.000,00 €
Romanent  Tresoreria
Despeses generals

D’acord el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Reial
decret  llei  1/2018,  de  23  de  març,  pel  qual  es  prorroga  per  a  2018  la
destinació  del  superàvit  de  les  corporacions  locals  per  a  inversions
fnancerament  sostenibles  i  se’n  modifca  l’àmbit  objectiu,  els  informes
tècnics de l’arquitecta de serveis tècnics municipals i l’enginyer municipal,
aquestes  inversions  compleixen  els  requisits  per  ser  considerades  com
Inversions Financerament Sostenibles.  Vist que el superàvit pressupostari
pendent d’aplicar  és de 946.573,96 euros,  es considera benefciari  per al
interès general canviar el fnançament d’aquestes actuacions i fnançar-les
en càrrec al superàvit com Inversió Financerament Sostenible. 
c) En  relació  al  crèdit  extraordinari:  IFS_18_Eliminació  barreres

arquitectlniques via pública 2018, per import de 80.000 euros, per la



eliminació de barreres arquitectlniques d’alguns vials de la ciutat,  es
considera que d’acord amb el Reial decret llei 1/2018, de 23 de març, pel
qual  es  prorroga  per  a  2018  la  destinació  del  superàvit  de  les
corporacions  locals  per a  inversions  fnancerament  sostenibles  i  se’n
modifca  l’àmbit  objectiu,  i  d’acord  amb  l’informe  de  l’arquitecta
municipal,  compleix  els  requisits  per  ser  considerada  com  Inversió
Financerament Sostenible. Aquesta actuació, al igual que les del punt
anterior  serà  fnançada  en  càrrec  al  superàvit  com  Inversió
Financerament Sostenible.

D’acord amb el canvi de fnançament de les actuacions incloses en el punt
b),  i  la  inversió  detallada al  punt c),  el  superàvit  pressupostari  resultant,
ajustat  amb  el  import  de  les  Inversions  Financerament  Sostenibles
provinents  de  l’exercici  anterior  i  el  saldo  del  compte  (413),  serà  de
271.573,96 euros. 
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. 12 de modifcació del pressupost de 2018
amb les variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament es
relacionen:
Modifcació de  crèdit número 12 crèdits extraordinaris

Suplement de crèdit 1.190.000,00
Capítol 6: Inversions reals 595.000,00
Capítol 9: Passius fnancers 595.000,00

Crèdit extraordinari 2.580.000,00
Capítol 6: Inversions reals 2.580.000,00

Finançament 3.770.000,00
Capítol 6: Inversions reals 595.000,00
Capítol 8: Superàvit pressupostari 675.000,00
Capítol9: Passius fnancers 2.500.000,00

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
QUART.  Supeditar  en  tot  cas  aquesta  modifcació  a  l’aprovació  i
formalització de l’operació de préstec que la fnança.
Intervencions dels membres:
El regidor Sr. Francesc Miró, diu que l’aprovació del pressupost el grup del
PSC – CP va votar en contra indicant que la seva posició podria modifcar-se
en  les  diferents  modifcacions  pressupostàries  que  planteges  l’equip  de
govern, en aquest cas, en considerar que la proposta incorpora actuacions
que són benefcioses per la Ciutat, l’han recolzat.
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que el grup de CiU, tot i entendre que hi ha
actuacions amb les que estan d’acord (camins, casal, etc.) la modifcació es
refereix a un pressupost que deriva del programa de l’equip de govern i per
aquest motiu s’ha abstingut.

9.  APROVACIÓ  DE  L’EXPEDIENT  NÚMERO  4  DE  RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.
Vist  l’expedient  de reconeixement  extrajudicial  de crèdits  format  per  les
obligacions d’exercicis anteriors que consten a les relacions següents:
a) Relació d’obligacions número 194, de data 2 de maig de 2018, la qual

ascendeix a un import líquid de 63.418,12 euros, i que comença amb La
Hispano  Fuente  En  Segures,  SA,  per  import  de  10.179,62  euros,  i
fnalitza  amb Pobe  Canalitzacions  i  Instal·lacions,  SLL,  per  import  de
7.932,76 euros.

b) Relació d’obligacions número 195, de data 2 de maig de 2018, la qual
ascendeix a un import  líquid de 4.066,02 euros,  i  que comença amb
Eulen, SA., per import de 614,30 euros, i fnalitza amb Aszende, SLU, per
import de 282,57 euros.

c) Relació d’obligacions número 196, de data 2 de maig de 2018, la qual
ascendeix a un import líquid de 26.429,96 euros, i que comença amb
S.E. De carburos Metálicos, SA., per import de 286,31 euros, i fnalitza
amb Prontoservis, SL, per import de 495,80 euros

Que es tramita d’acord amb alll 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 al 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 vist el informe de Intervenció de 23
d’abril de 2018.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres
del grup d’EA – AM i l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU, dels 2
membres  del  grup  del  PSC  –  CP,  del  membre  del  grup  de  PxC  i  de  la
regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda:
1.  Convalidació  administrativa  dels  expedients  que  originen  les  factures
incloses a la relació.
2.  Aprovar  les  obligacions  d’exercicis  anteriors,  per  import  total  de
93.914,10 euros.

10.  APROVACIÓ  DE  L’EXPEDIENT  NÚMERO  5  DE  RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.
Vist  l’expedient  de reconeixement  extrajudicial  de crèdits  format  per  les
obligacions d’exercicis anteriors que consten a les relacions:
a) Relació d’obligacions número 201, de data 2 de maig de 2018, la qual

ascendeix a un import líquid de 2.128,50 euros, i que inclou les factures
de l’empresa Hnos. Pellicé Sl, en concepte de recollida d’escombraries
corresponent al mes de desembre.

b) Relació d’obligacions número 202, de data 2 de maig de 2018, la qual
ascendeix a un import líquid de 2.897,80 euros, i que inclou 4 factures
de l’empresa Music’s & Classics Amposta, per lloguer equips. 

c) Relació d’obligacions número 203, de data 2 de maig de 2018, la qual
ascendeix a un import líquid de 19.748,81 euros,  i  que comença amb
Grupo  Electrostocks,  SL,  per  import  de  158,39  euros  i  fnalitza  amb
Asociación Cultural Lorquianas, per import de 600 euros.

Que es tramita d’acord amb alll 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 al 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.
No obstant l’informe desfavorable d’Intervenció, de data 23 d’abril de 2018.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres
del  grup d’EA –  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, acorda:
1.  Convalidació  administrativa  dels  expedients  que  originen  les  factures
incloses a les relacions 201, 202 i 203.
2.  Aprovar  les  obligacions  d’exercicis  anteriors,  per  import  total  de
24.757,11 euros.

11. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT
DE  L’OBJECTIU  D’ESTABILITAT  PRESSUPOSTÀRIA  EN  LA  LIQUIDACIÓ  DEL
PRESSUPOST DE 2017, DE LA REGLA DE LA DESPESA I  DE L’OBJECTIU DE
DEUTE.
A continuació es dona compte de l’informe següent:
“La Interventora Municipal que subscriu, en relació amb l’avaluació del com-
pliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, d’acord amb alll establert
a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, per la qual s’aprova la Llei d’estabili -
tat pressupostària i sostenibilitat fnancera i el Reial decret 1463/2007, de 2
de novembre, emet el següent informe:
1. Fonaments de drets.

a. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

b. Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament de desenvolupament de l’estabilitat pressupostària, en la
seva aplicació a les Entitats Locals.

c. Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en ma-
tèria de tutela fnancera.

d. Ordre Ministerial HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen  les  obligacions  de  subministrament  de  informació
previstes en la LOEPSF, modifcada recentment per l’Ordre Ministeri-
al HAP/2082/2014.

e. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).

f. Manual de càlcul del dèfcit en comptabilitat nacional adaptat a
les corporacions locals,  publicat per la Intervención General de la
Administración del Estado, Ministerio de Economia y Hacienda.



g. Guia per a la determinació de la Regla de la Despesa de l’article
12 de la LOEPSF per a corporacions locals. IGAE ( 3a edició, novem-
bre 2014).

h. Reglament  número 549/2013,  del  Parlamento  Europeo  i  del
Consejo, de 21 de maig.

i. Manual del SEC 95 sobre el Dèfcit Públic i el Deute Públic, pu-
blicat per Eurostat.

j. Reglament 2223/1996, del Consejo de la Unión Europea.
k. Reglament 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea.
l. Acord del Consejo de Ministros de 2 de desembre de 2016, pel

qual es fxen els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute pú-
blic  del  conjunt de les  administracions públiques i  cadascun dels
seus subsectors pel període 2017/2019 i el límit de despesa no f-
nancera del Pressupost de l’Estat 2017.

2. Instrumentació dels objectius de la LOEPSF.
D’acord amb l’article 2 de la LOEPSF, el sector públic està integrat per les
unitats següents:

 El sector administracions públiques, del qual forma part,
entre d’altres, el subsector Corporacions Locals.

 La  resta  d’entitats  públiques  empresarials,  societats
mercantils i altres ens de dret públic dependents de les administra-
cions públiques no incloses en l’apartat anterior.

A l’inventari d’ens del sector públic local, consta com a ens dependents de
l’Ajuntament  d’Amposta  classifcades  com  a  Administracions  Públiques
l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM i el Consorci del Museu de les Terres de
l’Ebre.
3. Compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
Per estabilitat pressupostària  ha d’entendre’s la situació d’equilibri o supe-
ràvit computada, al llarg del cicle econlmic, en termes de capacitat de f-
nançament d’acord amb la defnició continguda en el  Sistema Europeo de
Cuentas Nacionales y Regionales, article 4 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de
novembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei
18/2001, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats lo-
cals. 
L’article 11.4 de la LOEPSF estableix que les Corporacions Locals hauran de
mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari. Així, el Consejo
de Ministros en data 2 de desembre de 2016, estableix com a objectiu d’es-
tabilitat pressupostària per les Corporacions locals en el trienni 2017-2019
l’equilibri.



L’estabilitat pressupostària implica que els recursos corrents i de capital no
fnancers han de ser sufcients per fer front a les despeses corrents i de ca-
pital  no fnanceres.  La capacitat  inversora  municipal  vindrà  determinada
pels recursos de capital no fnancers, i els recursos corrents no empleats en
les despeses corrents (estalvi brut)..
3.1. Anàlisis estabilitat pressupostària Ajuntament d’Amposta.
El càlcul de la capacitat/necessitat de fnançament en els ens sotmesos a
pressupost s’obté, segons el manual de la IGAE, per la diferència entre els
imports pressupostats en els capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i els capí-
tols 1 a 7 de l’estat de despeses, prèvia aplicació dels ajustos pertinents.

CAP LIQUIDACIÓ INGRESSOS 2017

I IMPOSTOS DIRECTES 12.539.594,62

II IMPOSTOS INDIRECTES 123.932,81

III
TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRES-
SOS 3.973.448,65

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.576.629,76

V INGRESOS PATRIMONIALES 129.082,75

 A) OPERACIONS CORRENTS 24.342.688,59

VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS 22.190,00

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.035.100,57

 B) OPERACIONS DE CAPITAL 1.057.290,57

 TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) 25.399.979,16

VIII ACTIUS FINANCERS 5.576,22

IX PASSIUS FINANCERS 5.500.000,00

 TOTAL OPERACIONS FINANCERES (C) 5.505.576,22

 TOTAL DE L'ESTAT D'INGRESSOS (A+B+C) 30.905.555,38

CAP LIQUIDACIÓ DESPESES 2017

I DESPESES DE PERSONAL 9.035.421,08



II DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS 7.051.455,88

III DESPESES FINANCERES 103.794,09

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.428.337,86

V FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00

 A) OPERACIONS CORRENTS 17.619.008,91

VI INVERSIONS REALS 3.206.446,57

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 37.000,00

 B) OPERACIONS DE CAPITAL 3.243.446,57

 TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) 20.862.455,48

VIII ACTIUS FINANCERS 6.489,58

IX PASSIUS FINANCERS 3.671.980,77

 TOTAL OPERACIONS FINANCERES (C) 3.678.470,35

 TOTAL DE L'ESTAT DE DESPESES (A+B+C) 24.540.925,83

AJUNTAMENT D'AMPOSTA
CAPÍTOL 1 A 7 D'INGRESSOS 25.399.979,16
Ajustos SEC Capítols 1 a 3 ingressos -1.835.389,63
Ajustos SEC PIE 2008 i 2009 53.732,52
Ajustos SEC PIE 2013 0,00
Ajustos SEC 413 -721.565,69
Ajust creditors per devolució ingressos -14.187,20
CAPÍTOL 1 A 7 DE DESPESES 20.862.455,48
 
CAPACITAT FINANÇAMENT AJUNTAMENT 2.020.113,68

Ajustos a realitzar sobre els ingressos:
a) Ingressos relatius als capítols 1, 2 i 3 del pressupost 2017. S’aplica el crite-
ri de caixa, ingressos recaptats durant l’exercici, d’exercicis corrent i tancats
de cada capítol.

AJUSTOS SEC-95 (MILERS EUROS)

 DRN
I NETS EX.
CORRENT

I NETS EX.
TANCATS

TOTAL RE-
CAPTACIÓ AJUST %



CAPÍTOL
1 12.539.594,62

7.556.803,8
3

3.355.199,5
5

10.912.003,3
8

-
1.627.591,2

4
0,87

0

CAPÍTOL
2

123.932,81 115.843,48 514,61 116.358,09 -7.574,72 0,93
9

CAPÍTOL
3

3.973.448,65 3.475.531,2
3

297.693,75 3.773.224,98 -200.223,67 0,95
0

TOTAL  AJUST

-
1.835.389,6

3  

b) Ajust per les quanties reintegrades durant 2017 de les liquidacions defni-
tives de la PIE 2008 i 2009. Es realitza un ajust positiu per el import reinte-
grat durant l’exercici 2017 i que ascendeix a 53.732,52 euros.
c) Ajust per devolució d’ingressos pendents d’aplicar a pressupost. D’acord
amb la vigent instrucció de comptabilitat, les operacions de devolució d’in-
gressos aprovades no es refecteixen al Pressupost en tant en quant no es
fan efectives, raó per la qual procedeix ajustar els drets reconeguts per el
import dels creditors per devolució de ingressos. (14.187,20 euros).
Ajustos a realitzar sobre les despeses:
a) Ajust per despeses realitzades a l’exercici  pendents d’aplicar a pressu-
post. Aquestes són les despeses recollides en el compte 4130 i 4133, en el
seu haver per el import dels pendents d’aplicar a 31 de desembre i, en el
seu deure, pels aplicats al llarg de l’exercici, procedents de l’exercici anteri-
or. Els primers augmenten el dèfcit en termes de comptabilitat nacional, els
segons el  minores,  doncs  ja  el  van incrementar a  l’exercici  anterior  i  en
aquest tornen a incrementar-lo mitjançant la seva aplicació a pressupost,
per la qual cosa s’ha de compensar aquesta doble imputació augmentant el
superàvit. 

 saldo inicial saldo fnal

4130 364.712,47 1.062.822,06

4133 100.277,78 123.733,88

 464.990,25 1.186.555,94

Conseqüentment, la necessitat o capacitat de fnançament d’acord amb la
defnició continguda en el SEC és de 2.020.113,68 euros, és a dir,  capacitat
de fnançament, complint-se l’objectiu d’estabilitat pressupostària.



3.2. Anàlisi estabilitat pressupostària Consorci del Museu de les Terres de
l’Ebre.
Tal i com hem assenyalat a l’apartat anterior, el càlcul de la capacitat/neces-
sitat de fnançament en els ens sotmesos a pressupost s’obté, segons el ma-
nual de la IGAE, per la diferència entre els imports pressupostats en els ca-
pítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i els capítols 1 a 7 de l’estat de despeses,
prèvia aplicació dels ajustos pertinents.
D’acord amb la informació facilitada per dit ens, aquest presenta una neces-
sitat de fnançament de 32.956,58 euros.
CONSORCI MUSEU TTEE
CAPÍTOL 1 A 7 D'INGRESSOS 439.064,04
Ajustos SEC Capítols 1 a 3 ingressos -5.942,78
Ajustos SEC PIE 2008 i 2009 0,00
Ajustos SEC PIE 2013 0,00
Ajustos SEC 413 0,00
Ajust creditors per devolució ingressos 0,00
CAPÍTOL 1 A 7 DE DESPESES 466.077,84
CAPACITAT FINANÇAMENT MUSEU TTEE -32.956,58

L’únic ajust a aplicar serà de la banda dels ingressos, i es correspon a l’ajust
pels ingressos relatius als capítols 1, 2 i 3 de la liquidació del pressupost de
2017, i que, en aquest cas surt negatiu per import de 5.942,78 euros. 
3.3. Anàlisi estabilitat pressupostària Hospital Comarcal d’Amposta, SAM.
Per realitzar  l’estudi  de l’estabilitat  pressupostària  de l’Hospital  Comarcal
d’Amposta, SAM, s’ha partit de les dades facilitades per dit ens i que són cl-
pia no signada dels comptes anuals de dita entitat a 31/12/2017 , si bé no hi
consta en aquesta Intervenció ni certifcat conforme els mateixos van estar
aprovats  pel  Consell  d’Administració.  Com  es  posa  de  manifest  per  qui
subscriu anualment als informes del Compte General, per aquesta Interven-
ció no es realitza el control fnancer de dita societat per no disposar de re-
cursos humans ni materials per poder realitzar-lo. Es reitera doncs la neces-
sitat d’adoptar les mesures pertinents per dotar de mitjans adequats per
poder realitzar dit control.
INGRESSOS A EFECTES DE COMPTABILITAT NACI-
ONAL 18.794.766,70
Import net de la xifra de negocis 18.673.543,34
Treballs previstos realitzar per l'empresa per al 
seu actiu 0
Ingressos accessoris i altres ingressos de gestió 91.441,42



corrents
Subvencions i transferències corrents 14.245,51
Ingressos fnancers per interessos 0,00
Ingressos de participacions en instruments de pa-
trimoni 0
Ingressos excepcionals 0
Aportacions patrimonials 0
Subvencions de capital rebudes 15.536,43
DESPESES A EFECTES DE COMPTABILITAT NACIO-
NAL 18.782.553,45
Aprovisionaments 6.326.767,24
Despeses de personal 10.984.366,99
Altres despeses d'explotació 633.484,10
Despeses fnanceres i similars 105.564,58
Impost de societats 88.977,64
Despeses excepcionals 0,00
Variacions immobilitzat material i intangible; in-
versions immob i existències 591.984,88
Variació d'existències de productes terminats i en
curs de fabricació 0,00
Aplicació de provisions 0,00
Inversions efectuades per compte d'administraci-
ons i entitats públiqes 0,00
Ajudes, transferències i subv. Concedides. 0,00
Altres impostos 51.408,02
CAPACITAT FINANÇAMENT HOSPITAL COMARCAL 
AMPOSTA 12.213,25

 variacions immobilitzat material i immaterial  

+
Augment net dels comptes immobilitzat material i im-
material -319.534,85

-
Disminució neta dels comptes immobilitzat material i 
immaterial 0,00

+
Dotacions per amortitzacions del immobilitzat materi-
al i immaterial 815.487,84

+ Augment de les provisions del immob. Material i im- 0,00



material

-
Disminució de les provisions del immobilitzat material
i immaterial 0,00

+
Pèrdues procedents del immobilitzat material i imma-
terial 0,00

-
Benefcis per alienació del immobilitzat material i im-
material 0,00

+ Augment brut dels comptes d'existències 96.031,89

- Disminució bruta dels comptes d'existències 0,00

+ Augment inversions immobiliàries 0,00

- Disminucions inversions immobiliàries 0,00

  591.984,88

3.3. Anàlisi objectiu d’estabilitat pressupostària en termes consolidats.
Com  hem  assenyalat  anteriorment,  el  perímetre  de  consolidació  inclou
l’Ajuntament d’Amposta i  el Hospital  Comarcal d’Amposta,  SAM. El Sector
d’Administracions Públiques de l’Ajuntament d’Amposta presenta una capa-
citat de fnançament de 1.999.370,35 euros i, per tant,  compleix l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, mesurat en termes de capacitat de fnançament
segons el Sistema europeu de comptes nacionals i regionals.

Entitat
Ingrés no f-

nancer
Despesa no

fn.
Ajustos
SEC95

Ajustos
op.internes

Capacitat/Nec.
fn.

Ajuntament 
d'Amposta 25.399.979,16

20.862.455,4
8

-
2.517.410,0

0 0,00 2.020.113,68

Hospital Co-
marcal d'Am-
posta SAM 18.794.766,70

18.782.553,4
5 0,00 0,00 12.213,25

Consorci Mu-
seu TTEE 439.064,04 466.077,84 -5.942,78 0,00 -32.956,58

Capacitat/necessitat fnançament Corporació 1.999.370,35

4. Compliment de la regla de despesa.
L’article 12 de la LOEPSF disposa que la variació de la despesa computable
de l’Administració Central, de les Comunitats Autlnomes i de les Corporaci-
ons Locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del Pro-



ducte Interior Brut de mig termini per a l’economia espanyola. A aquests
efectes, s’entendrà per despesa computable els empleos no fnancers def-
nits en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, ex-
closos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions
per atur, la part de la despesa fnançada en fons fnalistes procedents de la
UE o d’altres Administracions Públiques i les transferències a les Comunitats
Autlnomes i a les Corporacions Locals vinculades als sistemes de fnança-
ment. L’objectiu de la regla de la despesa per a l’exercici 2017 es va establir
en el 2,1%.
4.1. Compliment regla de despesa Ajuntament d’Amposta.
CAP PREVISIÓ DE DESPESES Liquidació 2016 Liquidació 2017

I DESPESES DE PERSONAL 8.040.240,50 9.035.421,08

II
DESPESES CORRENTS EN BENS I SER-
VEIS

6.328.571,76
7.051.455,88

III DESPESES FINANCERES 119.236,42 103.794,09

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.162.387,03 1.428.337,86

V FONS CONTINGÈNCIA 0,00 0,00

 A) OPERACIONS CORRENTS 16.650.435,71 17.619.008,91

VI INVERSIONS REALS 490.142,17 3.206.446,57

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 37.000,00

 B) OPERACIONS DE CAPITAL 490.142,17 3.243.446,57

 
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES 
(A+B)

17.140.577,88 20.862.455,48

VIII ACTIUS FINANCERS 4.864,73 6.489,58

IX PASSIUS FINANCERS 2.603.140,89 3.671.980,77

 TOTAL OPERACIONS FINANCERES (C) 2.608.005,62 3.678.470,35

 
TOTAL DE L'ESTAT DE DESPESES 
(A+B+C)

19.748.583,50 24.540.925,83

INTERESSOS DEUTES 119.236,42 103.794,09

DESPESES FIN FONS FINALISTES UE... 1.803.673,46 2.753.116,60



DESPESA NO COMPUTABLE 1.922.909,88 2.856.910,69

Ajustos SEC (413) 182.191,96 721.565,69

Ajustos SEC (413) CONSELL COMAR-
CAL -999.571,66

Alienació terrenys i inv.reals -20.000,00 -22.190,00

IFS -129.658,41 -1.746.040,93

Pagaments transferència i altres op 
internes -236845,33 -278.033,77

Canvis normatius 60765,15 -380.000,00

REGLA DE DESPESA 15.074.121,37 15.301.274,12

LIMIT DESPESA 2017 15.390.677,92 89.403,80

4.2.- Compliment regla de la despesa Consorci Museu Terres de l’Ebre.
Segons Informe de Intervenció del  Consorci  del  Museu de les  Terres  de
l’Ebre,  aquest  ha  complert  la  regla  de  la  despesa  amb  un  marge  de
23.563,10 euros.
4.3.- Compliment regla de despesa Hospital Comarcal d’Amposta, SAM.
Per al càlcul s’ha partit de les dades dels Comptes anuals de l’Hospital Co-
marcal d’Amposta SAM, així com del “Informe del Director de Serveis i Re-
cursos de l’Hospital Comarcal d’Amposta”, en relació a la regla de la despe-
sa.

Concepte Liquidació 2016 estimació 2017

Aprovisionaments 6.522.381,75 6.326.767,24

Despeses de personal 9.855.572,39 10.984.366,99

Altres despeses d'explotació 671.694,26 633.484,10

Impost de Societats 69.852,04 88.977,64

Altres impostos 75.536,81 51.408,02

Despeses excepcionals 0,00 0,00

Variacions immobilitzat material i intan-
gible, inversions immob, existències 220.069,33 591.984,88

Variació existències de productes termi-
nats i en curs de fabricació 0,00



Aplicació de provisions 26.917,62

Inversions efectuades per compte de 
l'Entitat Local

Ajudes, transferències i subvencions 
concedides

 17.442.024,20 18.676.988,87

(-) Pagaments per transferències (i al-
tres operacions internes) a altres enti-
tats que integren la corporació local 0,00 -58.692,87

(-) Despesa fnanciada amb fons fnalis-
tes procedents de la UE o altres admi-
nistracions públiques -702.128,73

UE

Estat 

Comunitat Autlnoma 0,00

Diputacions

Altres

(+/-) Increments/disminucions de recap-
tació per canvis normatius

Despesa computable de l'exercici 17.442.024,20 17.916.167,27

4.4. Compliment regla de despesa en termes consolidats.

Entitat
Despesa compu-

table liq.2016
Límit despesa

2017 Desp.comp.31/12/2017

Ajuntament Amposta 15.074.121,37 15.390.677,92 15.301.274,12

Hospital Comarcal d'Am-
posta 17.442.024,20 17.808.306,71 17.916.167,27

Consorci Museu TTEE 324.974,05 331.798,51 308.235,41

Total despesa computable 32.841.119,62 33.530.783,13 33.525.676,80



Per tant, es compleix, en fase de liquidació, la regla de la despesa regulada
en la normativa vigent.
5. Nivell de deute viu.
En relació amb el límit d’endeutament, per part de l’ Administració de l’Estat
no s’ha traslladat l’objectiu global del 3.8% sobre el PIB a cadascuna de les
Entitats Locals, limitant-se l’objectiu a complir amb els requisits establerts al
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
5.1. Nivell de deute viu Ajuntament d’Amposta.
El volum de deute viu a 31/12/2017 en termes de percentatge sobre els in-
gressos corrents, deduïts els ingressos afectats i els que tinguin caràcter ex-
traordinari, és de 36,41%, segons el següent detall
ENDEUTAMENT VIGENT AJUNTAMENT AMPOSTA 
31/12/17  
Operacions de crèdit a llarg termini 8.087.440,96
Avals concedits 0,00
Diferiment devolució Participació Tributs Estat 2008 0,00
Diferiment devolució Participació Tributs Estat 2009 0,00
Préstec proveÏdors 0,00
Operació crèdit a curt termini 0,00
Pagaments ajornats 0,00
Préstecs ICF 775.824,87
Préstec biblioteca 0,00
TOTAL 8.863.265,83

Deute viu 8.863.265,83
Ingressos Corrents liquidats ajustats 24.342.688,59
RATIO LEGAL ENDEUTAMENT 36,41%

5.2. Nivell de deute Consorci Museu Terres de l’Ebre:
El volum de deute viu a 31/12/2017 en termes de percentatge sobre els in-
gressos corrents, deduïts els ingressos afectats i els que tinguin caràcter ex-
traordinari, és de 0%, atès que no té formalitzada cap operació de deute.
5.3. Nivell de deute Hospital Comarcal d’Amposta, SAM:
El volum de deute viu a 31/12/2017 en termes de percentatge sobre els in-
gressos corrents, deduïts els ingressos afectats i els que tinguin caràcter ex-
traordinari, és de 62,02%, segons el següent detall:
ENDEUTAMENT VIGENT HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA  



31/12/17
Operacions de crèdit a llarg termini 6.161.881,43
Avals concedits 5.216.163,16
Altres passius fnancers (diferiment pagament seguretat 
social) 269.088,28
Diferiment devolució Participació Tributs Estat 2009 0,00
Préstec proveïdors 0,00
Operació crèdit a curt termini 0,00
Pagaments ajornats 0,00
Préstecs ICF 0,00
Préstec biblioteca 0,00
TOTAL 11.647.132,87

Deute viu 11.647.132,87
Ingressos Corrents liquidats ajustats 18.779.230,27
RATIO LEGAL ENDEUTAMENT 62,02%

5.4. Nivell de deute en termes consolidats:
ENDEUTAMENT VIGENT CONSOLIDAT 31/12/17  
Endeutament Ajuntament 8.863.265,83
Endeutament Hospital 11.647.132,87
Endeutament Consorci Museu TTEE 0,00
TOTAL 20.510.398,70

Deute viu 20.510.398,70
Ingressos Corrents liquidats ajustats 43.560.982,90
RATIO LEGAL ENDEUTAMENT 47,08%

6. Deute comercial: període mig de pagament.
La modifcació de la LOEPSF per la Llei Orgànica 9/2013 suposa la introduc-
ció d’una nova regla fscal d’obligat compliment per a les Administracions
Públiques per aplicació del principi de sosteniblitat fnancera que es refor-
mula incloent en el mateix, a més del deute fnancer, el deute comercial el
pagament del qual s’ha de verifcar a través del indicador Període Mig de
Pagament.



Aquest nou paràmetre constitueix un indicador econlmic el càlcul del qual
s’ha desenvolupat pel Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol.
El Període Mig de Pagament del deute comercial en termes consolidats es
va situar a 31/12/2017, segons les dades obtingudes de la comptabilitat mu-
nicipal, en 8,97 dies.
7. Conclusions.
La liquidació del Pressupost Municipal de l’Ajuntament d’Amposta compleix
amb l’objectiu d’estabilitat  pressupostària,  amb una capacitat de fnança-
ment en termes consolidats de 1.999.370,35 euros.
Compleix amb l’objectiu de regla de despesa, presentant una diferència en-
tre el límit de la regla de despesa i la despesa computable al tancament de
l’exercici de 5.106,33 euros.
Compleix amb el límit de deute, essent el rati de deute viu del 47,08%.
El seu Període Mig de Pagament està dintre dels límits fxats a la normativa.
Conseqüentment,  i  pel que respecta al  destí  del superàvit  pressupostari,
l’Ajuntament d’Amposta compleix els requisits previstos a la disposició addi-
cional sisena de la LOEPSF que regula unes regles especials del destí del su-
peràvit pressupostari. Mitjançant Reial Decret Llei 1/2018, de 23 de març,
s’ha prorrogat per a aquest exercici el destí del superàvit pressupostari de
les corporacions locals per a inversions fnancerament sostenibles. Essent
el  superàvit pressupostari en 2017 en termes SEC de 1.999.370,35 euros,
aquest s’haurà de destinar, en primer lloc, a atendre les obligacions pen-
dents d’aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l’exerci-
ci anterior i posteriorment a cancel·lar la resta d’obligacions pendents de
pagament  amb proveïdors,  comptabilitzades  i  aplicades  a  tancament  de
l’exercici anterior. Una volta ateses aquestes obligacions, la quantia resul-
tant s’haurà de destinar en 2018 a reduir l’endeutament net o, a inversions
fnancerament sostenible.

 Ajuntament
Consorci Museu

TTEE
Hospital Comarcal

d'Amposta

Capacitat fnança-
ment 2.020.113,68 -32.956,58 12.213,25

RTGG 7.562.244,50 66.834,38 1.301,80

Aportació Superàvit 2.020.113,68 0,00 1.301,80

De conformitat amb alll establert a l’article 22.2 del Reial Decret 1463/2007,
de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de
la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva



aplicació a les Entitats Locals, del present informe es donarà compte al Ple i
es remetrà en el termini de 15 dies hàbils des del coneixement del Ple al
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Aquest és el informe que s’emet i se sotmet a superior criteri de la Corpora-
ció.”
El Ple de la Corporació resta assabentat.

12. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS ICIO.
Vista la sol·licitud presentada per MDC on manifesta que havent pagat la
taxa  de llicència  d’obres  i  l’ICIO  pels  treballs  d’arranjament  de  local,  vol
acollir-se a la bonifcació 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’Ofcina  de  gestió
tributària,  la  sol·licitant  ha  pagat  la  liquidació  per  la  taxa  de  la  llicència
d’obres  i  l’ICIO  per  arranjament  de  local  al  carrer  Miquel  Granell,  32,
d’Amposta,  havent-se-li  practicat  la  liquidació  número  939474,  per  un
import de 102,59 € havent-la pagat el dia 20 de setembre de 2017.
Les ordenances reguladores d’aquests tributs estableixen als articles 7è i 4t,
respectivament, amb la rúbrica bonifcacions, i amb l’objecte de fomentar la
implantació de comerç i industria, la possibilitat de concedir bonifcacions
fscals 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 Bonifcació fora polígons Bonifcació 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  bonifcació  que,  per  a  l’apartat
corresponent al foment d’implantació d’activitats empresarials consistirà en
la justifcació 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 l’alta al
règim especial de treballadors autlnoms.
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, bonifcacions i

reduccions.
 Ordenança reguladora de la Taxa de llicència d’obres: article 7 – Exemp-

cions i bonifcacions.
El  Ple  de  la  Corporació,  per  unanimitat  de  tots  els  membres  presents,
acorda:
PRIMER.  Acceptar  concedir  la  bonifcació  pregada  per  la  persona
interessada consistent en el 50 % de la quota liquidada pels indicats tributs.
SEGON.  Aplicar la bonifcació a la liquidació generada atenent al següent
detall:
Liquidació Import Quantitat

pagada
Quantitat
bonifcada

Quantitat a
tornar

939474 102,59 102,59 51,29 51,29
TERCER. Procedir a practicar una bonifcació sobre els tributs liquidats per
un import de 51,29 € que s’aplicarà per transferència al compte indicat per
la sol·licitant.
QUART.  Advertir  a  la  interessada  que  aquesta  bonifcació  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.
CINQUÈ.  Donar  trasllat  del  present  acord  a  la  interessada,  dipositaria,
ofcina gestió tributària i àrea d’empresa i promoció econlmica.

Vista la sol·licitud presentada per Ortodelta, SL., on manifesta que havent
pagat la taxa de llicència d’obres i l’ICIO pels treballs de condicionament de



local  previs  a  l’obertura  d’activitat  de  fsioteràpia,  vol  acollir-se  a  la
bonifcació  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’Ofcina  de  gestió
tributària,  la  sol·licitant  ha  pagat  la  liquidació  per  la  taxa  de  la  llicència
d’obres  i  l’ICIO  per  l’obertura  de consulta  de  fsioteràpia  al  carrer  Josep
Tarradellas,  372,  d’Amposta,  havent-se-li  practicat  la  liquidació  número
921338, per un import de 544,08 € havent-la pagat el dia 21 d’abril de 2017.
Les ordenances reguladores d’aquests tributs estableixen als articles 7è i 4t,
respectivament, amb la rúbrica bonifcacions, i amb l’objecte de fomentar la
implantació de comerç i industria, la possibilitat de concedir bonifcacions
fscals 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 Bonifcació fora polígons Bonifcació 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  bonifcació  que,  per  a  l’apartat
corresponent al foment d’implantació d’activitats empresarials consistirà en
la justifcació 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 l’alta al
règim especial de treballadors autlnoms.



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, bonifcacions i

reduccions.
 Ordenança reguladora de la Taxa de llicència d’obres: article 7 – Exemp-

cions i bonifcacions.
El  Ple  de  la  Corporació,  per  unanimitat  de  tots  els  membres  presents,
acorda:
PRIMER.  Acceptar  concedir  la  bonifcació  pregada  per  la  persona
interessada consistent en el 50 % de la quota liquidada pels indicats tributs.
SEGON.  Aplicar la bonifcació a la liquidació generada atenent al següent
detall:
Liquidació Import Quantitat

pagada
Quantitat
bonifcada

Quantitat a
tornar

921338 544,08 544,08 272,04 272,04
TERCER. Procedir a practicar una bonifcació sobre els tributs liquidats per
un import de 272,04 € que s’aplicarà per transferència al compte indicat per
la sol·licitant.
QUART.  Advertir  a  la  interessada  que  aquesta  bonifcació  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.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a l’interessat, dipositaria, ofcina
gestió tributària i àrea d’empresa i promoció econlmica.

13.  RESOLUCIÓ  D’EXPEDIENTS  SANCIONADORS  EN MATÈRIA  DE  GOSSOS
PERILLOSOS.
Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia número
106/2018 de 19 de gener, per la infracció dels articles 2.1 i 2.2  de la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos  per  portar  el  gos  deslligat  a  la  via  pública  i  no  complir  les
instal·lacions  les  mesures  de  seguretat  segons  denúncia  efectuada  pels
agents de la Policia Local el dia  10 de gener de 2018  a les 17,45 hores,
essent responsable de la mateixa el Sr. DCG.
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  19 de gener de 2017,
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'han vulnerat articles 2.1
i 2.2  de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment  perillosos  per  portar  el  gos  deslligat  a  la  via  pública i  no
complir  les  instal·lacions  les  mesures  de  seguretat  segons  denúncia
efectuada pels agents de la Policia Local el dia  10 de gener de 2018  a les
17,45 hores.
Atenent el que disposen:
 Articles 2.1, 2.2, 7.3 apartats a) i e) i 11.1  de la Llei  10/1999 de 30 de

juliol,  sobre  tinença  de  gossos  considerats  potencialment  perillosos  i
article  3  del Decret 170/2002 d’11 de juny,  sobre mesures en matèria
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  fscals  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  del  Sr.  DCG,  s’ha  comés infracció  dels
articles 2.1 i 2.2  de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
SEGON.  Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de greus.
TERCER. Imposar a l’infractor una multa  per import de  150,25 euros que
deurà ingressar a l'Ofcina 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 notifcació de la present entre els dies 1 i 15
fns el dia 20 del mes següent i si la rep entre els dies 16 i últim del mes fns
el dia 5 del segon mes següent.
QUART.  Donar  trasllat  del  present  acord  a  l’interessat  i  ofcina  gestió
tributària

Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia número
518/2018 de 27 de febrer, per la infracció dels articles 3.4, 2.1 i 2.2 apartats



a),  b)  i  c)   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 en no tenir el gos de raça Staforshire
l’assegurança de responsabilitat civil, portar el gos deslligat i sense morrió,
no  tenir  senyalitzat  el  recinte  que  alberga  el  gos  i  no  complir  les
instal·lacions les mesures de seguretat al carrer Josep Serra, 65-71, segons
denúncia efectuada pels agents de la Policia Local el dia  4 de gener de 2018
a les 15,30 hores, essent responsable de la mateixa el Sr. DCG.
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  19 de gener de 2017,
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'han vulnerat articles 3.4,
2.1 i 2.2 apartats a), b) i c)  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.
Atenent el que disposen:
 Articles 3.4, 2.1, 2.2, apartats a), b) i c), 7.2 apartat b) 7.3 apartats a) b) i c)

i  11.1   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.

 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  fscals  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  del  Sr.  DCG,  s’ha  comés infracció  dels
articles 3.4, 2.1 i 2.2 apartats a), b) i c)  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
SEGON.  Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de lleus i
greus.
TERCER. Imposar a l’infractor una multa  per import de  150,25 euros que
deurà ingressar a l'Ofcina 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 notifcació de la present entre els dies 1 i 15
fns el dia 20 del mes següent i si la rep entre els dies 16 i últim del mes fns
el dia 5 del segon mes següent.
QUART.  Donar  trasllat  del  present  acord  a  l’interessat  i  ofcina  gestió
tributària

Vist l'expedient sancionador incoat per Decret d'aquesta Alcaldia número
98/2018 de 18 de gener, per la infracció dels articles 3.1, 3.2, 3.4 i 2.1 de la
Llei   10/1999  de  30  de  juliol,  sobre  tinença  de  gossos  considerats
potencialment perillosos i article  3 del Decret 170/2002 d’11 de juny,  sobre
mesures  en  matèria  de  gossos  considerats  potencialment  perillosos
consistent  en  no  tenir  o  portar  el  gos  sense  llicència  municipal,  sense
assegurança de responsabilitat civil, sense morrió a la via pública, segons
denúncia efectuada pels agents de la Policia Local el dia  18 de setembre de
2017  a les 19,00 hores, essent responsable de la mateixa la Sra. AFD.
Resultant que per l'Instructor de l'expedient en data  18 de gener de 2017,
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'han vulnerat articles 3.1,
3.2, 3.4 i 2.1 de la Llei  10/1999 de 30 de juliol,  sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos i article  3 del Decret 170/2002 d’11 de
juny,   sobre  mesures  en  matèria  de  gossos  considerats  potencialment
perillosos.
Atenent el que disposen:
 Articles 3.1, 3.2, 3.4. 2.1, 7.2 apartat a) 7.3 apartats b) i e) i 11.1  de la Llei

10/1999  de  30  de  juliol,  sobre  tinença  de  gossos  considerats
potencialment perillosos i articles  3 del Decret 170/2002 d’11 de juny,
sobre  mesures  en  matèria  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  fscals  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. AFD, s’ha comés infracció dels
articles 3.1, 3.2, 3.4 i 2.1 de la Llei  10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de
gossos considerats potencialment perillosos i article  3 del Decret 170/2002
d’11  de  juny,   sobre  mesures  en  matèria  de  gossos  considerats
potencialment perillosos.
SEGON.  Determinar que les infraccions comeses tenen caràcter de lleus i
greus.
TERCER. Imposar a la infractora una multa  per import de  150,25 euros que
deurà ingressar a l'Ofcina 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 notifcació de la present entre els dies 1 i 15
fns el dia 20 del mes següent i si la rep entre els dies 16 i últim del mes fns
el dia 5 del segon mes següent.
QUART.  Donar trasllat  del  present acord a la interessada i  ofcina gestió
tributària

14.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DE  PXC  PER  A  LA  INSTAL·LACIÓ  DE
MÀQUINES DE RECICLATGE D’ENVASOS AMB INCENTIU.
Tot seguit es dona compte de la moció següent:
“Atès  que  la  directiva  europea  2008/98/CE,  sobre  residus  estableix  uns
percentatges de reciclatge de residus sllids urbans d’un 50%, les nostres
xifres actuals estan per sota d’aquestes i amb tota seguretat no complirem
amb  els  objectius  que  marca  l’esmentada  directiva.  Atès  que  en  altres
països d’Europa, on el consumidor rep un incentiu per efectuar la devolució
d’envasos  es  produeix  un  percentatge  de  recuperació  molt  per  sobre  a
l’obtingut al nostre país. Atès que el 14 de març de 2017, a Estrasburg, el
parlament  europeu  va  adoptar  una  resolució  fnal  sobre  les  esmenes
plantejades  en  les  directives  de  la  UE  sobre  residus,  votant  a  favor
d’incrementar els percentatges de reciclatge. Es tracta de noves passes per
avançar  fns  el  residu  zero.  Atès  que  en  aquesta  sessió  el  Parlament
Europeu  ha  aprovat  l’objectiu  del  reciclatge  d’un  70%  per  a  2030,  un



percentatge que creix fns el 80% en el cas de residus d’envasos, i a un 10%
en  reutilització,  ftes  que  podran  aconseguir-se  amb  la  implantació  de
sistemes com el retorn d’envasos. Així proposem la realització d’un projecte
que faciliti  la recuperació d’envasos a la via pública,  i  que paral·lelament
comporti altres benefcis per als ciutadans. Es tracta d’una aposta per un
canvi  d’actituds  i  conductes  generadores  de  cadena  de  valor,  fusionant
l’acte de reciclar amb el foment d’àmbits sostenibles, amb altres benefcis
econlmics socials i mediambientals. Atès aixl proposem l’emplaçament de
maquines de reciclatge d’envasos amb incentiu e aquelles zones de major
pas de la ciutat. Les maquines de reciclatge d’envasos amb incentiu tenen
unes  pantalles  tàctils  que  a  més  de  permetre  l’emissió  de  vídeos  de
sensibilització  i/o  campanyes  municipals,  permeten  a  l'usuari,  amb  un
senzill  gest,  escollir  entre  totes  les  opcions  de  descompte  i  estalvi
proporcionades, incentivant i recompensant l'esforç del ciutadà que recicla
Atès  que  proporcionant  descomptes  i  la  devolució  de  petits  imports
econlmics per a que els ciutadans s’involucrin i participin en el reciclatge de
productes.  En aquest  sentit  deixem al  departament  que pugui  gestionar
aquesta  compra  que  busqui  les  màquines  més  adequades  dintre  del
mercat per a la seva ubicació i implantació.
Per aixl demanem:
Primer.- Instar l’equip de govern per a que, entre les diferents regidories
implicades, elaborin el pla d’implementació adequat d’aquestes màquines
de reciclatge amb incentiu que es puguin adequar als nostres carrers de la
millor manera possible.
Segon.- Instar l’equip de govern per a realitzar el projecte econlmic i  de
difusió a nivell de mitjans de comunicació per a realitzar la implementació
de la  forma més  ràpida  possible,  ja  que  els  benefcis  d’aquest  projecte
puguin ser doblement gratifcants per als nostres veïns”.
Intervenció dels membres:
Defensa la moció en els seus terme el regidor Sr. German Ciscar.
La regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz, s’absté en la votació.
La regidora Sra. Isabel Ferré i  el  regidor Sr.  Francesc Miró manifesten el
suport a la moció dels grups de CiU i PSC –CP respectivament.
El Sr. Alcalde diu que el grup d’EA – AM dona suport a la moció en estar
alineats  en  un  projecte  de  ciutat  sostenible  i  respectuosa  amb el  medi
ambient, essent la proposada una fórmula que pot ajudar en aquesta línia,
ara s’han de cercar formes per implementar-ho.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el
vot favorables dels 11 membres del grup d’EA – AM, dels 6 membres del



grup de CiU, dels 2 membres del grup del PSC – CP i del membre del grup
de PxC i l’abstenció de la regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz acorda
aprovar la moció de la que se n’ha donat compte.

15.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DE  CIU  EN  SUPORT  DELS  CÀRRECS
CESSATS I DELS FUNCIONARIS PÚBLICS.
Seguidament es dona lectura a la moció següent:
“Ens trobem en un context d’involució democràtica sense precedents. Els
darrers  temps hem vist  com es  retallaven i  vulneraven progressivament
drets fonamentals. Hem vist com es perseguia policialment un referèndum,
i com es reprimia violentament les persones que hi havia anat per votar,
gent que hi va col·laborar, càrrecs polítics i càrrecs de confança del govern. 
L’escalada  de  vulneracions  de  drets  fonaments  perpetrades  de  les
institucions de l’Estat ha fet aquests darrers dies un nou salt, inacceptable
per a tots el demlcrates. Perquè criminalitzar idees polítiques legítimes, i
considerar accions polítiques prlpies d’una democràcia com a fets delictius,
no és justícia, és repressió.
Recordem que el consell de ministres, es va reunir de forma extraordinària,
va  optar  per  la  via  més  dura  i  va  acordar  desballestar  el  Govern  de  la
Generalitat, destituint el president i tots els consellers del govern. Dies més
tard  van  arribar  els  cessaments  als  directors  i  directores  generals
principalment de les conselleries d’Afers Exteriors, Economia i Hisenda que
és on es van duu a terme els principals registres durant els primers dies del
referèndum.
Dies  més  tard  el  Delegat  del  Govern  Espanyol  a  Catalunya  va  dir  molt
clarament a diversos mitjans de comunicació que poc a poc arribarien més
cessament a diverses conselleries; pocs dies desprès van arribar aquestes
destitucions  d’alts  càrrecs  en  les  conselleries  de  Presidència,  Territori,
Ensenyament, Cultura, Ensenyament, Interior... entre altres. 
Malauradament l’article 155 ens va tocar molt a prop el passat dia 3 d’abril,
amb  la  destitució  de  l’Ampostina  Annabel  Marcos,  en  aquell  moment
ocupava el càrrec de Directora General del Institut de la Seguretat Pública
de Catalunya pertanyent a la Conselleria d’Interior.
Actualment  els  treballadors  públics  es  troben  en  una  situació  difícil,
d’incertesa i  de grans conseqüències,  les més destacades són: manca de
personal  directiu  a  les  conselleries,  informar  de  qualsevol  despesa  al
ministeri que correspongui, la falta de càrrecs acreditats que puguin signar
convenis i contractacions, els retards en els nomenaments de treballadors,
el  cessament  de  les  contractacions  d’eventuals,  problemes  de  concessió



d’ajudes i la paralització d’activitats culturals. 
Per  aixl  diem  que  ja  n’hi  ha  prou.  Han  suspès  la  democràcia  i  només
podrem recuperar-la amb fermesa i la unitat de tots els demlcrates. Des
d’aquest grup municipal instem a formar un front unitari en defensa de la
democràcia  i  dels  drets  fonamentals.  Un  front  transversal,  basat  en  els
respecte de la pluralitat. 
Són moments greus, des del municipalisme ara es el moment de demostrar
la nostra fermesa,  les nostres  conviccions,  el  nostre compromís amb les
persones, amb la democràcia i amb el país.
ACORDS
 Exigir  la  retirada  del  155,  i  tornar  a  l’absoluta  normalitat  al  nostre

Parlament.
 Exigir  que s’acabi el  perseguiment d’alts càrrecs,  directors i  directores

generals i treballadors públics.
 Manifestar la voluntat d’aquest grup municipal a treballar per la voluntat

de bastir un front ampli de defensa de la democràcia. 
 Suport  total  a  Annabel  Marcos  davant  la  seva  destitució  injusta  i

injustifcada, només per motius polítics.
 Fer arribar aquesta moció als grups del Parlament de Catalunya per tal

que es faci govern i fer efectius aquests acords.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els seus termes la regidora Sra. Isabel Ferré.
El regidor Sr. Francesc Miró diu que ja els avanço que el vot del nostre grup
serà l’abstenció i aquesta la justifquem perquè hi ha coses que compartim,
perl la veritat és què més enllà de les paraules escrites en aquesta moció
no hi veiem cap voluntat per part de vostès en fer-ho realitat. Parlen de fer
un front ampli de defensa de la democràcia. En aquest sentit hi estem molt
d’acord perquè nosaltres també notem un intent d’involució democràtica
per part  del  govern del  PP.  Perl,  com ho farem si  cada cop que els  hi
estenem la mà per arribar a acords, a un gran pacte a Catalunya, vostès no
respecten els nostres posicionaments no independentistes. Mirin aixl no és
una batalla entre el bé i el mal, de bons i dolents! Nosaltres respectem als
independentistes. Mai, mai, hem anat en contra de la seva posició legítima
en favor de la independència i a canvi per part de vostès hem estat objecte
de desqualifcacions personals, intimidacions, amenaces i insults. La nostra
seu a Amposta va ser empaperada, empastifada i  no vam rebre mai cap
mostra  de  rebuig  a  aquestes  actuacions  imprlpies  d’aquells  que  diuen
defensar  la  democràcia.  I  la  veritat,  tampoc no els  hi  calien  mostres  de
suport personal com ara vostès reclamen per a la senyora Marcos perl si al



menys un rebuig a aquestes actuacions. I si, és cert no li hem donat cap
escalf perl ens abstindrem perquè és ampostina cosa que vostès ni aixl
amb el meu cas. I han preferit aplicar el seu propi 155 per fer-me fora de
President del Consell Comarcal i posar una persona d’un altre poble abans
que un ampostí. Llavors ara que volen, que els hi donem suport total a què?
Parlen de persecució política, pos si ja tornem a tenir nou Director General
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i del seu partit, el senyor Jordi
Jardí. Que jo sàpiga aquest senyor també és independentista. Parlen també
de donar suport als funcionaris públics, i he de dir-li amb tota sinceritat que
els  hi  donàvem  abans  i  els  hi  donem  ara.  Sempre  hem  defensat  els
funcionaris públics i els seus llocs de treball. Hi ha una gran diferència entre
vostès i nosaltres i és que alll que no volen per a vostès i la seva gent ens
ho apliquen a nosaltres. Qui no respecta la llei que no busqui empara en la
llei!  Ja  s’hi  poden capfcar que no ens trauran les  ganes per sumar i  no
restar, tot i el seu empeny en fer-nos fora de les institucions. Per aixl ens
abstindrem en un intent d’apropar posicions més enllà de personalismes
que no van enlloc.
La regidora Sra. Ferré respon que aquesta moció no parla d'independència
sinó de restitució dels càrrecs i defensa de la democràcia. Li sembla que
treure en aquest plenari que el regidor ha estat apartat com a president del
Consell Comarcal no té res a veure. Ja sabia que s’abstindrien perl que pels
arguments que ha donat valdria més que hagués votat en contra. 
El  Sr.  Alcalde  exposa  que l’equip  de  govern  votarà  a  favor  de  la  moció
perquè estan totalment d’acord en que la situació que s’està donant s’ha
d’acabar i  és  evident  que el  Partit  Popular  en aquests  moments amb la
implementació  del  155  i  el  control  que  té  de  la  principal  administració
catalana que és la Generalitat de Catalunya, està fent i desfent una sèrie de
coses que estan perjudicant al país i ho està fent en un ànim de venjança.
Conclou que és evident que vol demostrar que pot anar fent i desfent al seu
gust sabent que ningú el pararà. Al fnal la prova és que de forma atzarosa
pot anar substituint gent com si fos una purga perquè en el cas de la Sra.
Marcos s’acaba substituint per una altra persona que no es susceptible de
no ser independentista, de manera que és una clara escenifcació de que
acaba fent el que vol amb el 155 i no res més. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el
vot favorables 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, acorda
aprovar la moció transcrita.



16.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PSC-CP  PER  FOMENTAR  LA
MOBILITAT SOSTENIBLE EN UNA SOCIETAT EN ENVELLIMENT.
A continuació es dona lectura de la moció següent:
“L'envelliment  de  la  societat  és  un  dels  majors  reptes  als  quals  ens
enfrontem en les  properes dècades.  Aquest canvi demogràfc a la ciutat
d’Amposta representa que prop del 25% de la població és major de 60 anys
(5.099 persones). Encara que rep escassa atenció pública té conseqüències
molt importants també per als patrons de mobilitat. 
A mesura que l'actual generació del cotxe es va jubilant, és un repte portar
a aquestes persones majors actives des del cotxe particular cap a maneres
de transport  sostenibles  i  energèticament  efcients.  Aixl  inclou  caminar,
anar amb bicicleta i transport públic.
Sorgeix un nou concepte de viatger sènior multimodal, que utilitza tots els
mitjans de transport segons les seves necessitats. Aixl proporciona a una
persona,  més  autonomia  i  fexibilitat  que  si  depèn  només  del  cotxe
particular. Conduir un cotxe pot arribar a ser difícil, fns i tot impossible, per
a les persones majors, que han de trobar i utilitzar alternatives atractives. 
Canviar a mitjans de transport sostenible no només condueix a una menor
congestió  urbana,  carrers més segurs i  millor  qualitat  de l'aire,  sinó que
també contribueix a l'autonomia personal i al benestar físic, caminar i anar
amb bicicleta és més sa que estar assegut en un embús. 
No  obstant  aixl,  per  aconseguir  aquest  objectiu,  nombrosos  aspectes
específcs han de ser tractats per satisfer les necessitats de les persones.
És  important  la  conscienciació  de  les  generacions  més  joves  sobre  els
problemes de les persones majors. S’obren noves perspectives.  El nostre
món està dissenyat per joves i  per a joves;  mentre,  les nostres societats
estan envellint. No obstant aixl, l’estil de vida i expectatives, de les noves
generacions de gent gran són molt diferents de les persones majors de fa
uns 20 anys. Ja va sent hora que reconsiderem les nostres postures, des de
la  manera  de  comunicar-nos  fns  a  la  forma  de  planifcar  la  mobilitat
urbana. Hem de facilitar la inclusió social de les persones majors. 
Per  tots  aquests  motius,  el  Grup  Municipal  Socialista  insta  al  Ple  de
l'Ajuntament d’Amposta a prendre els següents ACORDS:
1.  En relació a facilitar  els  desplaçaments per als  vianants,  les principals
actuacions es deurien de centrar en:
 La creació d’una xarxa de carrers d’ús prioritari per a vianants.
 La planifcació i realització d'itineraris a peu pel centre de la ciutat, que

és per on, majoritàriament, es desplaça més la gent gran.



 La millora de l’accessibilitat als espais públics. 
 Identifcar i eliminar els obstacles en les voreres. 
 Organitzar  campanyes  d'informació  individualitzada  i  de  formació

destinades a les persones majors. 
2. En relació a la utilització de mitjans de transport sostenible, les principals
actuacions es deurien de centrar en:
 Donar a conèixer les opcions de desplaçament energèticament efcients

(el  caminar,  transport  públic,  ús de bicicletes...)  i  fomentar-les com a
alternatives al cotxe particular.

 Adaptar els itineraris i serveis de transport públic a les necessitats de les
persones  majors  i,  crear  noves  parades  de  bus  atenent  a  aquestes
noves necessitats. 

 La  realització  d'una  campanya  per  motivar  a  la  gent  a  utilitzar  el
transport públic, fent aquest més atractiu. 

 Millorar la seguretat vial a la nostra ciutat.
 Educar a les persones majors en l'ús de transports sostenibles d'acord

amb les seves necessitats i expectatives.
 Organitzar una campanya d'informació per a tothom, sobre el benefcis

d’utilitzar el transport públic 
 Formació  dels  usuaris  del  transport  públic  i  dels  conductors

d'autobusos.
 La gestió de sortides guiades amb bici per a persones majors.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els seus termes la regidora Sra. Anna Tomàs.
La regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz i  el regidor Sr. German Ciscar
manifesten el suport a la moció.
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que el grup de CiU recolzarà la moció, hi ha
propostes que ja s’estan fent; perl, donat que la gent gran té més difcultats
en l’accés a les xarxes socials és bo que s’incrementi la informació sense
haver-hi d’accedir.
El Sr. Alcalde diu que l’equip de govern també donarà suport a la moció,
encara que ha de dir que estan pendents de l’informe de la junta consultiva
respecte la gratuïtat del servei de bus, ja que en haver un contracte tenen
dubtes de que es pugui implementar aquesta modifcació substancial del
mateix. Respon la Sra. Tomàs que en són conscients i per aquest motiu la
proposta s’ha deixat oberta.
Després  de  les  intervencions  anteriors,  el  Ple  de  la  Corporació,  per
unanimitat, acorda aprovar la moció de la que s’ha donat lectura.



17.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DE  CIU  EN  DEFENSA  DE  L’ESCOLA
CATALANA I DEL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA.
Aquest punt es retira de l’ordre del dia, en el qual va ser inclls per error.

18.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DE  PXC  PER  INCORPORAR  L’ÚS
INDUSTRIAL A LA ZONA LÚDICA DEL POLÍGON DE TOSSES.
Tot seguit es dona compte de la moció següent:
“En el seu dia l’Ajuntament d’Amposta va apostar per fer una zona lúdica en
la compra de locals, com en muntar negocis.
Al cap de pocs anys, tan per factors interns com externs, la zona lúdica ha
acabat deserta. A poc a poc tots els locals van acabar tancats.
Ara tenim una zona fantasma, abandonada que cada dia es degrada més.
Quan preguntem a la gent relacionada amb l’oci nocturn (empresaris, DJ,
propietaris de pubs,...) tots ens diuen el mateix, és impossible refotar-ho.
Està morta aquesta zona d’oci.
Molts  dels locals  van acabar a mans dels bancs,  perl també tenim gent
d’Amposta que va invertir i veuen els seus locals parats i pagant impostos.
Hem d’acceptar la realitat i buscar solucions, per aixl volem incorporar l’ús
industrial amb aquesta zona.
Hem  de  donar  les  màximes  facilitats  per  promoure  la  implantació
d’empreses a Amposta.
Permetre  a  aquesta  zona,  a  dia  d’avui  morta,  l’ús  industrial  comportarà
ampliar els espais perquè els empresaris s’instal·lin a Amposta. Amb tots els
benefcis que aixl comportarà, creació de llocs de treball, nous ingressos
pel poble, manteniment i cura del polígon,...
En defnitiva busquem una sortida a una zona avui morta, perquè en un
futur pugui cobrar vida i donar ocupació i riquesa per a Amposta“
Intervenció dels membres:
Defensa la moció en els seus terme el regidor Sr. German Ciscar.
La regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz, s’absté en la votació.
El regidor Sr. Francesc Miró indica que el grup del PSC – CP estaria d’acord si
hi hagués l’acord de tots els propietaris per evitar possible indemnitzacions,
per tant s’abstindran en la votació.
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que el grup de CiU s’abstindrà en la votació,
si  es  tirà  endavant  la  proposta  ja  manifestaran  la  seva  posició  en  la
tramitació de la modifcació del planejament, manifestant el seu acord amb
el grup de PSC respecte la necessitat de tenir l’acord de tots els propietaris.
El Sr. Ciscar intervé dient que ha parlat amb la majoria dels propietaris de
l’àmbit i aquests li han mostrat el seu acord amb la proposta.



El  Sr.  Alcalde diu que el  grup d’EA –  AM dona suport  a  la  moció,  tenen
prevista una reunió amb els propietaris, no dubta que estaran d’acord. En
defnitiva és llgic que les activitat vagin al lloc que els toca,  les activitats
industrials als polígons.
Després de les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria,
amb el vot favorables dels 11 membres del grup d’EA – AM i del membre del
grup de PxC, i l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU,  dels 2 membres
del grup del PSC – CP i de la regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz, acorda
aprovar la moció transcrita.

19.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PSC-CP  PER  IMPULSAR  LA
CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORES/DORS DE LA LLAR A AMPOSTA I  LA
MILLORA DELS SEUS DRETS LABORALS.
A continuació es dona compte de la moció que diu:
“Les  persones  que  treballen  a  la  llar,  en  feines  de  neteja  i  cures
constitueixen  un  col·lectiu  invisibilitzat  que  pateix  els  efectes  de  la
desigualtat d’un sistema que prioritza el capital abans que les cures, que fa
més grans les diferències entre les persones treballadores respecte al sou, i
a  més  nega  oportunitats  de  formació,  cotitzacions  i  la  impossibilitat
d’accedir a les prestacions per atur. 
Actualment, les condicions de treball d’aquest sector venen regulades pel
Real Decret 1620/2011 que va entrar en vigor el gener del 2012. Malgrat
aquest decret reconeix l’àmbit de treball de la llar com un àmbit plenament
laboral,  aquesta  feina  continua  com  un  sistema  especial  dins  el  Règim
General de la Seguretat Social, i encara es mantenen aspectes molt negatius
com són la possibilitat de posar f a la relació laboral sense la justifcació
deguda, l’exclusió de la prevenció de riscos laborals, del Fons de Garantia
Salarial  i,  molt  especialment,  l’exclusió  de  la  prestació  d’atur  i  d’altres
cobertures, com la de maternitat. 
Hem de remarcar que moltes d’aquestes treballadores/dors de la llar no
tenen cap tipus de contracte, per tant, des de les institucions locals ens hem
de comprometre a incentivar la contractació laboral de les mateixes per tal
d’evitar la precarietat laboral a la nostra ciutat.
Amb  aquest  context,  i  tal  com  està  plantejada  la  normativa  actual,
s’incentiva l’economia submergida i s’afavoreix la dependència econlmica
de les  persones  treballadores  del  sector,  majoritàriament  dones,  de  les
administracions  públiques,  mitjançant  els  serveis  socials  o  de  la  parella
(gairebé sempre masculina). Especialment pel fet de no tenir cobertes les
seves necessitats econlmiques, per la precarietat de les seves condicions



salarials (sense reconeixement dels dies de vacances o hores extres, entre
d’altres) i pel fet de no tenir dret a les prestacions per l’atur, per maternitat
o dret  a  la  baixa  per  malaltia  des  del  primer dia.  Igualment,  degut  a  la
manca de control laboral dins dels llars i a la inexistència de contractes per
escrit en moltes ocasions. 
Especialment  remarcable  és  la  vulnerabilitat  en  la  qual  es  troben  les
persones  treballadores  internes,  i  la  nul·la  protecció  que  ofereix  la
normativa davant aquesta major exposició a abusos i a pitjors condicions
laborals. 
D’altra  banda,  l’any 2011, l’Organització  Internacional  del  Treball  (OIT)  va
aprovar el conveni 189 que tracta sobre el treball digne per a les persones
treballadores de la llar, i que entrà en vigor l’any 2013. Per primera vegada,
governs, persones ocupadores i treballadores van acordar unes condicions
mínimes internacionals destinades a millorar la vida i els drets laborals de
les persones treballadores de la llar, posant a sobre la taula la necessitat
d’igualar els seus drets als de la resta de persones treballadores. 
L’acord, signat a la 100ª Conferència de l’OIT a Ginebra, va reconèixer  el
treball  de  la  llar,  “infravalorat,  explotat  i  invisible”  que  realitzen
principalment dones.  Moltes  d’elles,  es troben en situació desafavorida i
particularment exposades a la discriminació pel que fa a les condicions de
contractació i de feina. El conveni és un tractat internacional vinculant per
als  estats  membres  que  el  ratifquin,  cosa  que  no  ha  fet  encara  l’Estat
espanyol. 
Davant  aquesta  situació,  la  ratifcació  del  conveni  189  de  l’OIT  sobre  el
treball digne pels treballadors i treballadores domèstiques, si bé no cobriria
la totalitat de les demandes de les treballadores de la llar, signifcaria una
inqüestionable millora de les condicions de treball  dins del sector,  donat
que el conveni 189: 
 Garanteix el reconeixement efectiu del dret de negociació col·lectiva.
 Dóna preferència als contractes escrits en conformitat amb la legislació

nacional o amb convenis col·lectius. 
 Garanteix  el  descans diari  de les treballadores/dors,  incloses  les  que

resideixen en la  llar  pel  qual treballen,  i  que no estaran obligades a
romandre en la llar o a acompanyar als membres de la llar durant els
períodes de descans diaris i setmanals o durant les vacances anuals. 

 Assegura  la  igualtat  de  tractament  entre  les  treballadores/dors
domèstiques  i  les  persones  treballadores  en  general  en  relació  a  la
jornada  laboral,  la  compensació  de  les  hores  extraordinàries,  els
períodes de descans diaris i setmanals i les vacances anuals pagades. 



 Assegura  que  les  treballadores/dors  domèstiques  gaudeixin  de
condicions  no  menys  favorables  que  les  condicions  aplicables  a  les
persones treballadores en general  amb respecte a la protecció  de la
seguretat  social,  el  que hauria  de signifcar la  f del sistema especial
discriminatori per a les treballadores/dors de la llar. 

 Facilita la inspecció del treball, l’aplicació de les normes i les sancions,
fxant fns i tot la necessitat d’especifcar les condicions d’acord amb les
quals es podrà autoritzar l’accés al domicili de la llar. 

Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament
d’Amposta els següents ACORDS: 
1. Que el govern local es comprometi a incentivar la contractació laboral de
les persones treballadores de la llar d’Amposta, fnançant una part de l'alta
a la Seguretat Social, mitjançant l’atorgament d’un ajut al contractant. 
2. Que l’ajuntament posi en marxa un servei  d'atenció a aquest col·lectiu
tant important i que ve a signifcar més d’un 6% de l’ocupació.
3. Instar al Congrés dels diputats i al Govern de l’Estat Espanyol a: 
 Ratifcar  de  forma  immediata  el  Conveni  189  de  l’OIT,  que  obliga  a

l’equiparació dels drets laborals de les persones treballadores de la llar
als de la resta de treballadores del Règim General de la Seguretat Social.

 Eliminar el Sistema Especial de la Seguretat Social per a les persones
treballadores  de  la  llar  i  a  la  seva  incorporació  immediata  al  Règim
General de la Seguretat Social per la igualtat de drets amb el conjunt de
les persones treballadores. Fent especial menció a l’equiparació en el
dret a la prestació d’atur, la cobertura de maternitat, les prestacions per
incapacitat  laboral  transitlria;  així  com  la  introducció  de  mesures
correctores en les cotitzacions per garantir el dret a una jubilació digna.

 Eliminar la fnalització del contracte per lliure desistiment –que equival a
un  acomiadament  lliure–,  i  que  es  garanteixi  la  protecció  dels  drets
fonamentals de les persones treballadores.

 Complir amb l’obligatorietat de que tots els contractes siguin per escrit,
per garantir els drets laborals de totes les persones treballadores de la
llar i, especialment, per facilitar l'accés a la regularització administrativa
i per evitar la irregularitat sobrevinguda.

 Flexibilitzar els requisits i tràmits previstos en la Llei d’Estrangeria per a
l’obtenció i renovació de les autoritzacions de residencia i treball. 

4. Donar trasllat dels següents acords a les Corts Generals, al Govern de
l’Estat Espanyol i a les Mestresses de Casa d’Amposta. ”
Intervenció dels membres:
Defensa la moció el regidor Sr. Francesc Miró dient que aquesta moció és



per defensar l’equiparació dels drets laborals de les persones treballadores
de la  llar  als  de la  resta  de treballadores/dors  del  Règim General  de la
Seguretat Social. Perquè cal tenir en compte que a Amposta més de 400
persones es dediquen en aquestes feines. Les persones que treballen a la
llar, en feines de neteja i cures constitueixen un col·lectiu invisibilitzat que
pateix  els  efectes  de  la  desigualtat  d’un  sistema  que prioritza  el  capital
abans  que  les  cures,  que  fa  més  grans  les  diferències  entre  les
treballadores/dors respecte al sou, i a més nega oportunitats de formació,
cotitzacions i la impossibilitat d’accedir a les prestacions per atur. En aquest
context, i tal com està plantejada la normativa actual, s’incentiva l’economia
submergida  i  s’afavoreix  la  dependència  econlmica  de  les  persones
treballadores  del  sector,  majoritàriament  dones,  de  les  administracions
públiques, mitjançant els serveis socials.  Especialment pel fet de no tenir
cobertes les seves necessitats econlmiques, per la precarietat de les seves
condicions salarials (sense reconeixement dels dies de vacances o hores
extres, entre d’altres) i pel fet de no tenir dret a les prestacions per l’atur,
per maternitat o dret a la baixa per malaltia des del primer dia. Hem de
remarcar que moltes d’aquestes treballadores/dors de la llar no tenen cap
tipus de contracte, per tant, des dels poders públics, des de les institucions
locals, ens hem de comprometre a incentivar la contractació laboral de les
mateixes persones per tal d’evitar la precarietat laboral, també a la nostra
ciutat. Per tal d’aconseguir-ho hem de dirigir les accions en dos direccions:
Primera. Per una part demanem a l’equip de govern de l’ajuntament que
per  tal  d’evitar  la  precarietat  laboral  de les  treballadores/dors  de  la  llar
d’Amposta que no tenen cap tipus de contracte, es comprometi a incentivar
la contractació laboral de les mateixes, oferint copagament i fnançant una
part  de  l'alta  a  la  Seguretat  Social,  mitjançant  l’atorgament  d’un  ajut  al
contractant, de la mateixa manera que l’ajuntament incentiva a l’empresa
privada per a la contractació de treballadors aturats. També demanem que
posi en marxa un servei d'atenció a aquest col·lectiu tant important i que ve
a signifcar més d’un 6% de l’ocupació. 
En  segon lloc,  que l'Ajuntament  ens dirigim al  govern de Mariano Rajoy
perquè ratifqui el  conveni 189 de l'Organització Internacional del  Treball
(OIT) que tracta sobre el treball digne per a les persones treballadors de la
llar  per  poder  millorar  la  cobertura  d'aquest  col·lectiu.  El  conveni  és  un
tractat internacional vinculant per als estats membres que el ratifquin, cosa
que no ha fet encara l’Estat espanyol. 
Per  primera  vegada,  governs,  persones  ocupadores  i  treballadores  van
acordar unes condicions mínimes internacionals  destinades a  millorar  la



vida i els drets laborals de les persones treballadores de la llar, posant a
sobre  la  taula  la  necessitat  d’igualar  els  seus  drets  als  de  la  resta  de
persones treballadores. Per aixl demanem eliminar el Sistema Especial de
la Seguretat Social per a les persones treballadores de la llar i  a la seva
incorporació  immediata  al  Règim  General  de  la  Seguretat  Social  per  la
igualtat de drets amb el conjunt de les persones treballadores. Fent especial
menció  a  l’equiparació  en  el  dret  a  la  prestació  d’atur,  la  cobertura  de
maternitat,  les prestacions per incapacitat  laboral  transitlria;  així  com la
introducció de mesures correctores en les cotitzacions per garantir el dret a
una jubilació digna.
La regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz diu que, tot i estar d’acord amb
el contingut de la moció, s’abstindrà en la votació en considerar que hi ha
un assumpte de legalitat que fa difícil que es pugui dur a terme.
El regidor Sr. German Ciscar diu que el grup de PxC recolza la moció.
La  regidora  Sra.  Isabel  Ferré  demana  un  aclariment  respecte  a  l’ajuda
destinada a aquells ciutadans que tenen persones fent les feines de la casa,
amb la fnalitat de pagar la seguretat social d’aquestes. La regidora entén
que aquesta ajuda es doni a aquelles persones que realment ho necessitin
com aquelles que tenen familiars a càrrec o persones grans, perl la resta
no ho veu necessari. A més a més, tampoc entenen el fet d’instar al Congrés
de  Diputats  i  al  Govern  de  l’Estat  espanyol  a  fexibilitzar  els  requisits  i
tràmits previstos a la llei  d’estrangeria per a l’obtenció i renovació de les
autoritzacions  de  residència  i  de  treball,  no  entén  que té  a  veure  amb
aquesta  moció.  El  Sr.  Miró  respon  dient  que  respecte  l’últim  que  ha
comentat la Sra. Ferré, si que té a veure i que té un doble sentit, per un part
el govern municipal i l’altre el govern de l’Estat. La regidora Sra. Isabel Ferré
continua sense entendre aquest punt.
El  Sr.  Alcalde  veu  complicat  el  primer  punt,  ja  que  sembla  que  s’acabi
afavorint més a les persones que contracten que no pas a la prlpia persona
contractada per a la neteja.  Afegeix  que el  que es pot fer és estudiar la
manera d’incentivar  la legalització d’aquells  treballadors/es  i  mirar si  cap
dins  d’alguna de les  ajudes  a  la  contractació  que ja  es  tenen.  Si  fos  en
aquest sentit s’aprovaria. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el
vot favorables dels 11 membres del grup d’EA – 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,
acorda aprovar la moció de la que s’ha donat compte.



Abans de tractar la moció corresponent al següent punt de l’ordre del dia
s’acorda que aquesta es consideri com moció conjunta de tots els membres
de la Corporació.

20.  MOCIÓ  CONJUNTA  DE  TOTS  ELS  MEMBRES  DE  LA  CORPORACIÓ  DE
SUPORT  A  LA  MOCIÓ  DE  MAREA  PENSIONISTA  I  COMITÈ  UNITARI  DE
JUBILATS I  PENSIONISTES DE LES TERRES DE L’EBRE EN DEFENSA DE LES
PENSIONS PÚBLIQUES.
Es dona lectura a la moció que literalment transcrita diu:
“En els últims anys, especialment entre 2013 i 2018, s’ha donat un procés de
deteriorament  del  Sistema  Públic  de  Pensions  i  de  pèrdua  del  poder
adquisitiu de les pensions, vivim una situació d’alarma social pel perill que
corre un dels pilars fonamentals de la nostra societat, un eix de solidaritat
intergeneracional i interterritorial. Les Pensions Públiques no només son un
dret, un símbol de progrés i un conquesta democràtica, sinó que aquests
anys han suposat un autèntic matalàs per a milers de famílies durant la
crisi. I ho segueixen sent.
Per aixl cal reaccionar per protegir-les per sobre de qualsevol correlació de
forces polítiques, sense importar quin sigui el color del govern o la situació
del país.  Tota  la ciutadania es mereix  que les Pensions Públiques siguin
tractades com la columna vertebral de l’Estat Social, un dret que roman al
marge  de  qualsevol  disputa  política,  de  diferències  ideollgiques  o  de
projecte en el marc de les institucions democràtiques.
Per  aquestes  raons  és  creà,  a  l’abril  de  2013,  la  «Mesa  Estatal  Pro-
Referèndum  de  les  Pensions  (MERP)»,  amb  l’objectiu  de  promoure  una
reforma de la Constitució que inclogui la prohibició expressa que qualsevol
govern, actual o futur, pugui tocar, retallar o privatitzar el Sistema Públic de
Pensions.  Un  article  que  reculli  com  obligació  constitucional  el
manteniment  del  poder  adquisitiu  real  de  les  pensions,  i  per  tant  la
impossibilitat  que  cap  tipus  de  mesura,  ja  siguin  retallades,  pujades
d’impostos,  copagaments,  augment  de  les  tarifes  dels  serveis  bàsics  o
qualsevol  altra  pugui  afectar  les  pensions,  excepte  aquelles  que  siguin
favorables per a elles.
Cal promoure un ampli debat ciutadà obert i públic en que la societat tingui
l’oportunitat  de  conèixer  amb  serietat,  rigor  i  profunditat  les  diferents
posicions i alternatives que hi ha sobre el futur de les pensions. Un debat
imprescindible  perquè  la  ciutadania  pugui  formar-se,  en  condicions
d’igualtat per a totes les opcions, una opinió fonamentada.
Per a aixl, és imprescindible un ampli moviment social que, sense distinció



d’ideologies, credos religiosos o sigles partidistes, uneixi els que creiem que
el manteniment d’un Sistema de Pensions Públiques dignes és una lluita
que  afecta  a  tota  la  ciutadania.  Qualsevol  retallada,  qualsevol  rebaixa,
qualsevol  empitjorament  en  les  condicions  d’accés  a  la  pensió  afecta  al
nostre  poder  adquisitiu,  a  la  nostra  qualitat  de  vida  present  o  futura.
Preservar i millorar l’actual Sistema Públic de Pensions va en benefci del
conjunt de la societat. I tota la societat s’ha d’implicar en la seva defensa.
Des d’aquesta convicció, la MERP crida a promoure i impulsa la recollida de
signatures, el debat, la refexió i la participació majoritària de la societat en
un  assumpte  de  tan  vital  transcendència.  I  crida  a  tota  la  ciutadania  a
sumar-s’hi a aquesta iniciativa. A participar activa,et en recollir una allau de
centenars  de  milers,  de  millors  de  frmes  que  evidenciïn  l'opinió  d’una
immensa majoria davant d’un assumpte de tan vital transcendència.
Cobrar una pensió pública digna és un dret indestructible proclamat per la
Constitució Espanyola i la Declaració Universal dels Drets Humans. Pensions
dignes  i  sufcients  no  poden  dependre  de  res  més  que  de  la  voluntat
política per garantir un dret. I  tot i així,  es tanta la pluralitat d’opinions i
alternatives rigoroses sobre les pensions, sobre la seva sostenibilitat, sobre
els  ingressos  que  han  de  fnançar-les,  i  sobre  les  diferents  formes  de
redistribuir  la  riquesa  per  assegurar  un  dret  tan  bàsic,  que cap  qüestió
tècnica,  ni  alternativa  de  gestió  pot  estar  sobre  de  la  seva  defensa  i
garantia.
Per  aixl,  en  el  marc  de  la  Constitució  i  la  legalitat  vigent  considerem
necessari  ampliar  l’esperit  que ja  recull  la  Carta  Magna,  promovent  una
reforma  que  modifqui  l’article  que  estableix  la  garantia  de  pensions
adequades i perildicament actualitzades, en el sentit que es reforci com a
obligació  i  mandat  constitucional  inexcusable  per  als  poders  públics,  la
prohibició de qualsevol tipus de privatització i  el manteniment del poder
adquisitiu  real  de  les  pensions.  Tocar  les  pensions  és  creuar  una  línia
vermella que no hem de permetre.
La MERP està formada ja per 170 organitzacions i 95 personalitats que són
un  exemple  de  pluralitat  ideollgica,  política  i  territorial,  i  de  sectors
representatius de la societat, el que evidencia el suport social a la iniciativa i
als seus objectius. És important que el municipalisme participi en aquest
debat,  aporti  iniciatives  i  es  posicioni  en  alguna  cosa  de  tanta
transcendència per al conjunt de la ciutadania.
És per tot l’anterior que es proposa al Ple Municipal per a la seva aprovació
la següent moció:
Instar  el  Govern  de  la  Generalitat,  al  Govern  Espanyol,  al  Parlament  de



Catalunya i al Congrés dels Diputats a que s’atengui la reivindicació de la
MERP, promovent una reforma de la Constitució que inclogui la prohibició
expressa que qualsevol govern, actual o futur, que pugui tocar, retallar o
privatitzar, total o parcialment, el Sistema Públic de Pensions. Un article que
reculli  com obligació  constitucional  el  manteniment  del  poder  adquisitiu
real de les pensions, i per tant la impossibilitat que cap tipus de mesura, ja
siguin retallades, pujades d’impostos, copagaments, augment de les tarifes
dels serveis bàsics o qualsevol altra que pugui afectar les pensions, excepte
aquelles que siguin favorables per a elles. I donar trasllat d’aquests acords
al Govern de la Generalitat, al Govern Espanyol, al Parlament de Catalunya i
al Congrés de Diputats.”
Intervencions dels membres:
El Sr. Alcalde explica el contingut de la moció.
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz diu que dona suport a la moció,
en  el  tema  de  les  pensions  cal  fcar  fl  a  l’agulla  per  que  no  sigui
discriminatori,  la  gestió  d’aquest  assumpte  demostra  el  tarannà  del  Sr.
Rajoy, primer no hi havia diners i ara que necessitat aprovar el pressupost
n’hi han per incrementar un 3 per 100, per tant és necessari estar damunt i
no quedar-se aquí.
El regidor Sr. Francesc Miró diu que fa 2 mesos el grup del PSC va presentar
una moció en aquesta línia. Com sigui que lña moció demana un canvi de la
Constitució, fns que aquesta no sigui efectiva s’haurai de posasr en marxa
el Pacte de Toledo.
La resta de grups municipals manifesten el seu suport a la moció.
El Ple de la Corporació,  per unanimitat,  acorda aprovar la moció que ha
estat transcrita.

Abans de tractar la moció corresponent al següent punt de l’ordre del dia
s’acorda que es votaran separadament les diferents propostes d’acord que
incorpora.

21. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’EA – AM, PSC – CP, PXC I REGIDORA
NO ADSCRITA DE SUPORT A LA MOCIÓ DE MAREA PENSIONISTA I COMITÈ
UNITARI DE JUBILATS I PENSIONISTES DE LES TERRES DE L’EBRE DE REBUIG
A LA PROPOSTA DE REGLAMENT DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
SOBRE UN PRODUCTE PANAEUROPEU DE PENSIONS INDIVIDUALS (PEPP).
Es dona compte de la moció que diu:
“El juny de 2017 la Comissió Europea (CE) va trametre al Parlament Europeu
(PE) una proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre



un producte paneuropeu de pensions individuals (PEPP). De la proposta es
dedueix:
1. El PEPP té com a objectiu la creació d’un mercat de capitals europeu dins
el «Pla d’acció de la Comissió per a la creació d’un mercat de capitals de
setembre  de  2015».  La  proposta  de  la  CE  afrma  que  «Un  mercat  de
pensions europeu de ‘tercer pilar’ més gran impulsaria també l’aportació de
fons d’inversions institucionals».
2. La CE renúncia a l’objectiu que les pensions públiques siguin sufcients,
«l’Informe  sobre  l’adequació  de  les  pensions  de  2015  va  concloure  que
l’augment  dels  estalvis  addicionals  ...  destinats  a  la  jubilació  podria  ...
mitigar les repercussions d’unes pensions més baixes dels règims públics
en alguns Estats membres ... les pensions complementàries podria tenir un
paper clau en els ingressos per jubilació, en particular quan les pensions
públiques puguin ser inadequades».
3. Per promoure la subscripció del PEPP la CE exigeix que s’estableixin als
Estats membres desgravacions fscals, «Per tal d’animar als Estats membres
a  concedir  una  desgravació  fscal  als  PEPP,  la  Comissió  ha  adoptat,
junatment amb la present proposta, una recomanació sobre el tractament
fscal dels productes de pensions individuals, inclls el producte paneuropeu
de pensions individuals». Les desgravacions fscals per les aportacions als
plans  de  pensions  individuals  són  molt  regressives.  Les  treballadores  i
treballadors de salaris baixos no poden destinar cap quantitat a plans de
pensions i per tant no desgraven. Són els perceptors d’alts salaris i rendes
de capital els que poden fer grans aportacions i desgravar.
4. El PEPP obre un enorme espai per a la valorització del capital fnancer. El
valor del mercat de les pensions individuals és de 0,7 bilions d’euros. La CE
calcula que, sense la introducció del PEPP, augmentarà fns a 1,4 bilions el
2030 i, de introduir-se el PEPP, fns a 2,1 bilions. El seu principal objectiu no
es garantir  unes pensions dignes per ales treballadores i  treballadors en
l’edat  de  jubilació,  sinó  com  la  Proposta  repeteix  una  i  altra  vegada,
«Obtenir més capital i canalitzar-lo cap a inversions europees a llarg termini
en l’economia real. No obstant aixl, hauria de ser el sector públic, a través
d’un  pressupost  europeu molt  més  gran que l’actual,  el  responsable  de
decidir  i  executar  les  inversions  necessàries  per  a  molt  més  gran  que
l’actual, el responsable de decidir i executar les inversions necessàries per a
l’economia  i  la  societat  europees,  per  exemple,  per  a  la  transició  a  un
sistema energètic descarbonitzat.
5.  La Comissió Europea (CE)  emmarca el  PEPP en la  promoció innovació
fnancera, «promoure un entorn que estimuli la innovació en el sector de



productes fnancers ... la qual cosa pot contribuir al seu torn a la prestació
de pensions adequades,  segures i  sostenibles».  Hem de recordar que la
innovació fnancera va estar en l’origen de la crisi fnancera que va explotar
amb violència el 2007 provocant en les economies dels països capitalistes
desenvolupats la major crisi  econlmica i  social  des de la Segona Guerra
Mundial. A més, la innovació fnancera no garantirà pensions segures, sibó
que contribuirà a l’acumulació de capitals a la recerca de valoració i  a la
inestabilitat fnancera que es va desencadenar a partir dels processos de
fnanciarització  de  l’economia  capitalista  mundial.  El  desproplsit  i  la
irresponsabilitat  arriba  al  màxim  quan  la  CE  suggereix  la  inversió  en
«instruments derivats» d’altíssim risc i que contribueixen a incrementar de
manera exponencial la probabilitat i gravetat de les crisis fnanceres.
6. La CE explica que el PEPP permetrà «garantir que els consumidors siguin
plenament conscients dels elements clau del producte». La rendibilitat, o la
manca de rendibilitat,  dels productes fnancers és essencialment incerta.
Cal recordar que en l’origen de la crisi de 2007 hi ha la creació i venda de
productes fnancers complexos construïts sobre hipoteques  subprime.  Les
tres grans agències de qualifcació, Standard & Poor’s, Moody’sy Fitch, els
havien  adjudicat  a  aquests  productes  la  qualifcació  d’AAA,  màxima
solvència,  setmanes abans que el  seu valor  reduís a 0.  Alan Greenspan,
president  llavors  de  la  Reserva  Federal  i  màxim  guru  de  les  fnances
mundials, va reconèixer «encara que era conscient que moltes d’aquestes
pràctiques estaven tenint lloc, no tenia ni idea del signifcatives que havien
arribat a ser fns massa tard». Amb aquests antecedents pretendre que les
treballadores  i  treballadors  «siguin  plenament  conscients  dels  elements
clau del producte» i dels riscos que corren només pot ser incompetència o
cinisme.
7.  La  CE  enumera  els  promotors  del  PEPP,  «bancs,  companyies
d’assegurances,  gestors  d’actius,  fons  de  pensions  d’ocupació,  empreses
d’inversió».  D’aprovar  pel  PE  el  PEPP,  es  produirà  un  desviament  de
possibles  cotitzacions  socials  que  podrien  augmentar  els  ingressos  dels
sistemes  públics  cs  de  pensions  a  empreses  privades  que  obtindran
importants benefcis.
Per tot aixl vam sol·licitar a la Corporació Municipal d’aquest Ajuntament al
fet que:
1.  Acordi  dirigir-se  a  la  Comissió  Europea perquè retirin  la  proposta  de
PEPP.
2. Acordi dirigir-se al Govern Espanyol  perquè proposi i  doni suport a la
retirada d’aquesta proposta en el Consell Europeu.



3.  Acordi  dirigir-se  als  Grups  Parlamentaris  perquè  rebutgin  aquesta
proposta de regularment quan surti a debat,
4.  Acordi  dirigir-se  al  Govern  Espanyol  i  als  Grups  Parlamentaris  de  la
Comissió  Europea  per  demanar-li  que  estudiï  les  mesures  necessàries
perquè els sistemes públics de pensions garanteixin unes pensions dignes i
sufcients.
5.  Acordi  dirigir-se  al  Govern  Espanyol  i  als  Grups  Parlamentaris  de  la
Comissió Europea perquè promogui l’eliminació de les desgravacions fscals
de les aportacions als fons de pensions privats.”
Sotmeses  a  votació  individualitzada  les  propostes  d’acord  incloses  a  la
moció, el Ple de la Corporació acorda:
PRIMER. Aprovar per unanimitat les propostes d’acord números 1, 2, 3 i 4.
SEGON. Per majoria, amb el vot en contra dels 6 membres del grup de CiU i
dels 2 membres del grup del PSC – CP i l’abstenció dels 11 membres del
grup d’EA – AM, del membre del grup de PxC i de la regidora no adscrita
Sra. Rosa Pertegaz, rebutjar la proposta d’acord número 5.
Intervencions dels membres:
Els diferents grups municipals defensen la seva posició sobre la votació de
la proposta d’acord número 5 dient:
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz diu que el seu s’abstindrà en la
votació perquè creu que per sobre està la llibertat de les persones de poder
elegir el que vulguin fer amb els seus estalvis. Continua dient que és cert
que hi ha una desgravació perl al moment en que es recupera hi ha un
increment  del  patrimoni  i  aixl  tributa  directament  a  Hisenda  com  a
benefci.
El regidor del PSC – CP, Sr. Francesc Miró diu que estan en contra d’aquesta
proposta d’acord. Argumenta que ha defensat moltes vegades que, així com
abans la gent que podia estalviar comprava una casa per un futur poder-la
llogar i aixl ser un complement a la seva jubilació, en molts de casos hi ha
famílies que tenen aportacions a plans de pensions i per tant, el que vol és
aixl. L’aportació és fa perquè hi ha una desgravació fscal. Continua dient
que el que si que podria entendre i de fet, és una proposta que fa, és que
els mateixos diners que l’Estat inverteix o d’alguna manera serveixen per
desgravar els plans de pensions, aquesta mateixa quantitat de diners sigui
invertida per a pagar les pensions. És a dir, si al fnal entre tots els ciutadans
les  desgravacions  fscals  suposen  una  quantitat  X,  doncs  que  aquesta
quantitat  també s’inverteixi  per  a  pagar les  pensions.  Creu que aquesta
seria la millor fórmula i diu que ells parteixen d’una base fonamental i no
del  negacionisme,  ja  que creu que aquí  el  que s’està  fent  és  negar que



aquesta gent que ha decidit utilitzar part dels seus estalvis, no pugui fer-ho.
La portaveu de CiU, la regidora Sra. Isabel Ferré diu que no estan d’acord en
aquest punt, que inicialment no havien subscrit la moció perquè creien que
la marea de pensionistes havia presentat uns acords que eren inamovibles i
en aquest punt no estan d’acord. Continua dient que ells estan d’acord amb
un sistema públic de pensions, que hi hagi unes pensions dignes perl no
estan d’acord en que hi hagi una eliminació de les desgravacions, ja que per
damunt de tot hi ha la llibertat individual de cada persona per a poder-se
fer un fons privat, de manera que creuen que eliminar les desgravacions no
els hi sembla la solució, sempre defensant el sistema públic de pensions, ja
que una cosa no treu l’altra.
El Sr. Alcalde, com a portaveu d’EA – AM, diu que en aquest sentit creuen
que  la  gent  pot  fer  aportacions  a  un  compte  qualsevol  o  estar-se  de
moltíssimes  coses  i  el  fet  de  tenir  un  pla  de  pensions  que  li  desgravi,
signifca un benefci a la llarga. Així que una cosa no treu l’altra i el fet que
es puguin aconseguir desgravacions fscals no treu que no s’estigui d’acord
en defensar a ultrança les pensions dignes. 

22. PRECS I PREGUNTES.
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz formula les preguntes i precs se-
güents: 
1. Pregunta si saben quanta gent s’ha quedat sense bo social pel tancament
del punt d’Endesa i si s’ha fet alguna gestió per ajudar a aquesta gent, ja
que és del seu coneixement que hi ha hagut gent que no ha pogut sol·licitar
aquest descompte. El Sr. Alcalde fa saber que ho desconeixien i informa a la
regidora que aquells que es trobin en aquesta situació els derivi als Serveis
Socials i els ajudaran. Remarca també, que el tancament del punt de servei
és temporal i que ara es tornarà a obrir al carrer Estel.
2. Fa referència a la circulació de vehicles a la Plaça del Mercat, ja que ha re-
but queixes. Recorda que l’any passat sobre la mateixa època va  plantejar
la mateixa problemàtica per veure si es podia fer alguna cosa i se li va dir
que estudiarien la implantació de pilones i el reconeixement de matrícules.
Tot i així, un any després tot continua igual i inclús creu que s’ha agreujat la
situació ja que, fns i tot, hi ha cotxes que aparquen. Per tant, es demana
una solució.  El  regidor  de Governació,  Sr.  Miquel  Subirats  comparteix  la
queixa realitzada per la regidora i informa que actualment s’està preparant
la licitació per implantar un sistema de control i esperen tenir-ho enllestit
properament. 
3. Sobre el tema del reglament de participació ciutadana, ja que fa un any



que a les comissions no se’n parla, de la mateixa manera que del ROM i vol-
dria saber si es durà a terme en aquest any que queda de legislatura. El Sr.
Alcalde respon que s’està treballant amb la modifcació del ROM que va vin-
culat a la creació de tots els consells de participació, alguns s’estan treba-
llant des de Serveis Socials. Perl reconeix que no sap si acabaran la modif-
cació durant aquesta legislatura perl remarca que és voluntat de l’equip de
govern dur a terme aquesta modifcació i ser ambiciosos amb la modifcació
del ROM. Recorda que ja fa temps que s’està treballant i que ha hagut pro-
blemes amb els tècnics de joventut i de participació ja que han anat entrant
i sortint, tot i que actualment ja es té una tècnica a jornada completa que es
dedica a joventut i participació i quan acabi de prendre consciència del lloc i
de la dinàmica de la ciutat, aquesta és una tasca que té encomanada, sobre-
tot de forma transversal perquè no és una cosa que es treballi únicament
des de la regidoria de participació sinó que és quelcom que s’ha de treballar
també des d’altres regidories com per exemple des de Serveis Socials. Reco-
neix que ha estat un aspecte que s’ha endarrerit  i  que possiblement no
s’acabi aquesta legislatura perl l’equip de govern farà tot el que podrà. La
Sra. Rosa Pertegaz voldria que constés en acta, ja que quan s’han volgut fer
coses a altres regidories s’han utilitzat tots els mitjans possibles i potser en
aquesta no s’han posat tots els mitjans que s’haguessin pogut posar. De
manera que vol que consti en acta que creu que s’ha perdut un any que ha-
gués pogut ser molt valuós per dur a terme el reglament de participació ciu-
tadana. El Sr. Alcalde contesta que s’està dient que és un aspecte que es vol
dur a terme i que si no s’ha fet abans és perquè, com ja s’ha comentat, han
hagut certs problemes que han difcultat molt el dia a dia i sobretot en el
tema de les contractacions, ja que molts cops no permeten donar continuï-
tat a projectes en les persones que els encapçalen.
4. Fa un prec, ja que va presentar un escrit fa un mes i encara no se li ha
contestat, de manera que demana a veure si ho poden mirar i també de so-
lucionar-ho.
El regidor Sr. German Ciscar, per una banda,  diu que en referència a l’apar-
cament de la zona de l’hospital, creu que s’haurien de buscar altres alterna-
tives més econlmiques en lloc d’invertir en la compra d’immobles i derruir-
los per tal de crear 30 places de pàrquing. Comenta que una d’aquestes al-
ternatives seria utilitzar els aparcaments en bateria que hi ha amb un siste-
ma rotatiu, és a dir, que es pugui estar aparcat durant una hora i mitja o
dos per tal de poder-se fer les proves i després marxar. Aquest sistema no
suposa cap despesa econlmica, així que demana que es tingui en compte
aquesta proposta que va fer l’inspector. Entén que aquestes places són per



a l’hospital, no per al Museu o el Centre d’art Lo Pati, ja que per a anar a
aquests llocs es pot aparcar una mica més lluny i caminar, diferent són els
casos de mobilitat reduïda, ja que és evident que han d’haver llocs d’aparca-
ment habilitats per aquestes persones. Crítica que es vulgui fer aquesta in-
versió, ja que és normal que s’hagi de crear llocs d’aparcament on es podri-
en evitar, quan podent-se fer a un altre lloc no es fan perquè hi ha d’anar
un carril bici com passa al carrer Cervantes. El regidor demana de nou que
es valori la proposta de l’inspector amb la fnalitat d’estalviar diners abans
de fer una gran inversió. El Sr. Alcalde respon que ell no ha dit mai que al
carrer Cervantes hagi d’anar si o si un carril bici, sinó que hi ha un pla d’or-
denació urbana i un projecte de carril bici que ha de passar per allí de fa
temps, en tot cas, l’equip de govern té pendent que s’analitzi  el pla de mo-
bilitat. Diu que es va valorar per part de l’Inspector la proposta realitzada
pel Sr. Ciscar referent als aparcaments en diagonal al carrer Cervantes i que
en cap moment els hi consta que fos rebutjada perquè allí hi anés un carril
bici, sinó perquè en aquell carrer hi ha una sèrie de guals que, fnalment, els
llocs que en teoria s’haurien de guanyar no es guanyarien perquè no hi ha
una continuïtat a l’aparcament. Pel que fa a la zona de l’hospital el Sr. Alcal-
de diu que es valorarà la seva proposta per part de l’Inspector perl pensa
que d’aquesta manera no es solucionaran els problemes d’aparcament ja
que hi ha una concentració de serveis i són necessaris els aparcaments, i la
prova està en que altres equips de govern saben de la necessitat i han fet
altres propostes. A més a més, amb la voluntat de creixement que hi ha a
l’Hospital comarcal, on es vol apostar per una zona de serveis, s’ha de tenir
una bona zona d’aparcament, ja que és una problemàtica que s’ha vist en
altres localitats com per exemple Tortosa. Recorda que també s’està tenint
en compte una altra proposta en la que particulars han ofert els seus so-
lars. De totes formes, igualment, s’haurà de fer una inversió per dur a terme
enderrocs i asfaltar el terra per a crear l’aparcament. El Sr. Alcalde diu que
en tot cas, li sembla bé la proposta plantejada pel regidor el Sr. German Cis-
car i que l’Inspector ho estudiarà. El Sr. Ciscar respon que, respecte la zona
d’aparcament proposada al carrer Cervantes, quan va parlar amb l’Inspec-
tor la idea de posar l’aparcament en bateria no podia ser perquè en un fu-
tur hi havia la possibilitat de posar un carril bici.  Per acabar amb aquest
tema, diu que una inversió de 300.000 € per aconseguir 30 places de pàr-
quing no solucionarà el problema. El Sr. Alcalde respon que s’estudiarà la
seva proposta perl que aquesta tampoc solucionarà la evident problemàti-
ca d’aparcament i que en cap cas són només 30 places d’aparcament. Ex-
pressa que el que es vol fer és una aposta de servei. De manera que, la seva



voluntat és intentar solucionar el màxim possible. Afegeix que, segurament,
es sumaran totes aquelles optimitzacions que es puguin fer més aquest
aparcament més si s’ha de fer alguna regulació, de totes formes, com ja ha
dit anteriorment, tot aixl entra dins del Pla de mobilitat. 
Per una altra banda, el Sr. Ciscar, recorda que va presentar una moció per
crear un servei per combatre el bullyng. Es queixa que l’equip de govern va
posar una partida amb pressupost 0 perquè creien que no hi havia deman-
da amb el que no està d’acord, ja que li ha vingut gent a parlar sobre el
tema, com per exemple, la directora i cap d’estudis del Col·legi Consol Fer-
rer quan va acompanyar a una mare a parlar perquè insulten d’una manera
reiterada a la seva flla. Menciona que la directora li va comentar que, la vet-
lladora, de les 20 hores que hauria d’estar només n’està 5 i que si aquesta
estès més hores les agressions es reduirien perl que aixl depèn de la Ge-
neralitat. Davant aquesta situació, el Sr. Ciscar recorda que un cop l’Ajunta-
ment va pagar una vetlladora per a que un nen es pogués quedar al menja-
dor i diu que aquest cas no és aïllat, ja que aixl també ha passat a més es-
coles. Parlant de les possibles solucions, el regidor diu que ara amb «Com
sona l’ESO», tot i semblar-li bé, es gastaran 30.000 € per a que vinguin uns
nens a cantar, a més a més, al llarg de l’any es gastaran centenars de milers
d’euros i tot i felicitar al regidor en molts de casos, planteja si no es poden
gastar una part d’aquesta quantitat per a que aquests nens, que agredeixen
tan verbal com físicament, tinguin una vetlladora per tal de reduir aquestes
agressions. Afegeix que des del seu partit, Som Amposta, han proposat in-
vertir 500€ a l’any per a donar aquest servei, llavors pregunta si, tenint en
compte que l’economia de l’Ajuntament és millor, aquest no podria fer una
inversió i a més a més, més elevada. El Sr. Alcalde remarca que en cap cas
va dir que no existissin casos sinó que ja existia la creació del nou servei
d’intervenció socioeducativa en famílies, servei en el que hi ha una dotació i
un augment important per part de la Generalitat, i hi ha una educadora que
va totes les setmanes als col·legis, de manera que el que demana ja està
creat, el que s’ha de fer és vehicular-ho.  Afegeix que, de totes formes, els
casos que detecti, els derivi a Serveis Socials. Rebutja la idea que l’Ajunta-
ment no cobreix les necessitats que tenen els ciutadans d’Amposta, ja que
en aquest cas, l’Ajuntament s’ha compromès amb dos col·legis d’Amposta
en alll que no cobreix la Generalitat. Continua dient que, tot i no ser la seva
obligació, han contractat vetlladores i recorda que aquest equip de govern
sempre ha dit que allí  on puguin arribar ho faran per molt que no sigui
competència seva. Acaba dient que, en el cas que el regidor tingui coneixe-
ment d’aquests casos, que ho faci saber a l’Ajuntament i se’ls hi prestarà



ajuda, independentment que es faci «Com sona l’ESO?» o qualsevol altra ac-
tivitat. El Sr. German Ciscar vol fer constar que li pren la paraula i que infor-
marà a la directora del Consol Ferré que les 15 hores restants que hauria
d’estar la vetlladora se’n farà càrrec l’Ajuntament. 
Per últim, també recorda que va presentar una moció per fer les obres amb
recursos propis de la que va rebre una resposta negativa per part de l’equip
de govern. Un bon exemple seria el pavelló d’esports el qual ara ha quedat
desert o obres al carrer Sant Isidre, ja que les obres que s’han de dur a ter-
me les podrien fer la gent del poble amb recursos propis i no caldria anar a
buscar fora. Si es sumen les inversions del pavelló d’esports, el centre cívic,
les obres del carrer Sant Isidre, entre d’altres, surt una inversió vora els 7
milions d’euros. Explica que vol fer-ho en recursos propis per a que tota
aquesta inversió es quedi a Amposta i  li  crítica al Sr. Alcalde que és una
mica de contrasentit que l’any 2015 li critiqués a l’antic alcalde que fes la re-
sidència nova d’una inversió de 7,8 milions amb empreses de fora quan es
podia  fer  amb  recursos  propis.  Finalment  demana  que  l’Alcalde  recordi
quan era un candidat i defensava que les inversions es quedessin a Ampos-
ta. El Sr. Alcalde recorda que aquell candidat és el que ha fet que el 85% de
les actuacions que s’han fet  aquesta legislatura  s’han quedat a la ciutat.
També concreta més la informació que ha donat el Sr. Ciscar i diu que l’obra
a la que ha fet referència és una obra que es feia des de la FUSSMONT, que
és una fundació i no pas des de l’administració de l’Ajuntament. Afegeix que
fer una obra com aquesta des de l’Ajuntament no es podria fer i menys ara
amb la nova llei de contractació i amb la llei d’estabilitat pressupostaria. En
obres tan grans és molt difícil fer-ho amb recursos propis, el Sr. Alcalde li re-
corda que en aquelles obres que siguin petites es durà a terme com per
exemple l’hotel d’entitats, el carrer Trafalgar, el carrer Eivissa, entre d’altres.
És amb aixl amb el que es va comprometre el Sr. Alcalde amb el regidor i
s’està portant a terme. Afegeix que, a més a més, també s’han reunit amb el
gremi de constructors per tal d’ajudar-los a preparar unes licitacions que
ajudin a maximitzar els resultats i ells saben que aixl és molt complicat. Tot
i aixl, s’està estudiant un recurs que permet la nova llei de contractes, que
és el fet de poder treballar amb totes les empreses del poble, de manera
que es pugui agafar primer a una i després a una altra. Per tant, la voluntat
de maximitzar els recursos que es generen a la ciutat existeix, perl no es
pot comparar fer la residència des de la FUSSMONT a fer una obra des de
l’Ajuntament comptant amb totes les complicacions que té. El Sr. Ciscar re-
plica preguntant que per al Sr. Alcalde què és un contracte de serveis. El Sr.
Alcalde respon que és un contracte d’obra o servei. El Sr. Ciscar pregunta si



l’Ajuntament ha contractat a treballadors lligats a un projecte. El Sr. Alcalde
respon que sí, per a projectes de 3 anys perl que aixl vinculat a un obra és
molt complicat. Recorda el que ha dit anteriorment, que hi ha moltes com-
plicacions,a més a més, tenint en compte la quantitat de professionals que
es necessiten i la difcultat per trobar-los. El Sr. Ciscar pregunta si l’Ajunta-
ment donava ajudes a l’hospital i aquest, alhora, li donava a la FUSSMONT.
El Sr. Alcalde respon que l’Hospital feia aportacions a la FUSSMONT per a
construir la residència. El Sr. Ciscar continua dient que, la FUSSMONT, en un
moment donat, amb aquestes aportacions hagués pogut construir uns pi-
sos per a fns socials. Afegeix que la paraula complicat no li convens, ja que
complicat no vol dir impossible. El Sr. Alcalde respon que no ho fan tot per
la mateixa via, fan les coses d’una manera o d’una altra depenent del què és
i com se’ls hi permet fer-les. Afegeix que si fos una obra puntual, segura-
ment es plantejaria aquesta via, perl no és el cas, ja que actualment hi ha
una dinàmica inversora molt gran de manera que s’està treballant amb dife-
rents opcions: una, la de contractar de forma directa des de l’Ajuntament
dins de les possibilitats que es tenen i l’altra opció és per mitjà de les licitaci-
ons. I s’ha de tenir en compte si ho fan tot els ciutadans d’Amposta al fnal
les empreses de construcció no voldran treballar a Amposta i creuen que
des de l’Ajuntament també s’ha d’afavorir el concepte de lliure empresa. El
Sr. Ciscar torna a recordar que vol dir recursos propis i diu que un 50% es fa
amb recursos propis i l’altre 50% es pot contractar. I és per aixl que ho vol
perquè es pot contractar d’Amposta. El Sr. Alcalde especifca que no és con-
tractar,  sinó treure a concurs.  Afegeix  que, el  que proposa el  regidor és
complement i l’Ajuntament el que fa és aixl perl tenint en compte el volum
d’inversions que hi ha, de manera que el que fan és dividir, una part es fa
amb recursos propis i l’altra es treu a concurs, esperant que la major part
es quedi aquí. 
El Regidor Sr. Francesc Miró diu que té un prec i una queixa que els hi han
fet arribar els veïns de la Plaça Adolfo Ventas, ja que té moltes pintades i
creuen que s’hauria de trobar una solució. El Sr. Alcalde respon que també
els hi han arribat aquestes queixes i que ja s’ha demanat pressupost per so-
lucionar-ho.
La Sra. Isabel Ferré per la seva banda diu que té tres precs:
1. Reiterar la sol·licitud d’informe ampliat pel tema de les clàusules sll.
2. Demana si es poden repintar els passos de vianants de gairebé tota la
ciutat.
3. Revisar les faltes ortogràfques i tipogràfques de la Revista Amposta.
El Sr. Alcalde diu que pren nota del tercer prec, referent a les faltes ortogrà-



fques i tipogràfques de la Revista Amposta. Afegeix que, en relació amb els
passos de vianants, és una pregunta reiterada per la gent d’Amposta a la rà-
dio i recorda que el ple passat es va habilitar una quantia de 30.000 € per a
repintar els passos de vianants. I per últim, en referència a l’informe de les
clàusules sll, diu que està tota la documentació i ftxes que la regidora va
demanar.

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


