
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA DUTA A
TERME EL DIA 25 DE JUNY DE 2018.  

SENYORS ASSISTENTS
Sr. Alcalde-President:

Sr. Adam Tomàs i Roiget.
Regidors membres:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Secretari actal.:
Sr. Ramon Noche Arnau.

A la ciutat d'Amposta, el dia vint-i-cinc de juny 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 del sotasignant, Secretari accidental
de  la  Corporació,  estant  també  present  la  Interventora,  Maria  del  Mar  Medall
González, a l'objecte de dur a terme la sessió extraordinària convocada per al dia de
la data, amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació  de  les  actes  de  la  sessió  ordinària  de  28  de  maig  de  2018  i

extraordinària de 8 de juny de 2018.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia número 1543 al 1907 del 2018.
3. Donar compte de les contractacions de personal.



4. Aprovació canvi de representant municipal en òrgan col·legiat.
5. Aprovació del programa d’actes taurins de les Festes majors d’Amposta 2018.
6. Aprovació del programa de Festes majors de Poble Nou del Delta 2018.
7. Aprovació  inicial  de  l’expedient  número  18  de  modificació  de  crèdits  del

pressupost per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris
8. Aprovació de l’expedient número 9 de reconeixement extrajudicial de crèdit.
9. Aprovació de l’expedient número 10 de reconeixement extrajudicial de crèdit.
10. Aprovació de l’expedient número 11 de reconeixement extrajudicial de crèdit.
11. Aprovació del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció

limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control
inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici
de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local.

12. Proposta de modificació de l’Ordenança fiscal número 7 reguladora de la taxa
per expedició de documents administratius.

13. Proposta d’atorgament de beneficis fiscals.
14. Moció  del  grup  municipal  de  PXC  per  fer  una  novació  o  subrogació  dels

préstecs de la residència i l’hospital per millorar els tipus d’interès.
15. Moció del  grup municipal  del  PSC-CP per un pla de millora dels  passos de

vianants.
16. Moció  del  grup municipal  de  CIU  de  millora  del  microbús  per  les  entitats

ampostines.
17. Moció  del  grup municipal  de  PXC per gestionar  la  jardineria  amb recursos

propis.
18. Moció del  grup municipal  del  PSC-CP per l’eficiència i  la qualitat  del  nostre

sistema sanitari com a solució a la falta d’especialistes.
19. Moció del grup municipal de CIU per a la instal·lació 5G als polígons industrials

de l’Oriola i de Tosses.
20. 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 LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE MAIG DE 2018 I
EXTRAORDINÀRIA DE 8 DE JUNY DE 2018.
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de les actes de la sessió ordinària de 28 de
maig de 2018 i extraordinària de 8 de juny de 2018.

2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 1543 al 1907 DE 2018.
Es dona compte dels Decret de l’Alcaldia números 1543 al 1907 de 2018, restant el
Ple assabentat.

3. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL.



Es dóna compte de les contractacions següents:
 Pròrroga del contracte en pràctiques vinculat inicialment al programa “Joves en

Pràctiques – JENP 2017” del 30 de maig al 29 de novembre de 2018 de:
 PCM, tècnica en administració pública per secretaria. 
 VMB, tècnic de suport per a l’àrea d’esports.
 NMF, tècnica orientadora per a l’àrea PAO. 
 JPB, tècnic en gestió administrativa. 
 MNI, tècnic arquitecte i/o delineant per al departament d’obres. 

 FLC, com a auxiliar administratiu de suport a l’Oficina de Gestió Tributària de l’1
de juny de 2018 al 30 de maig de 2019.

 EFC, com a auxiliar administrativa de reforç al departament d’Intervenció de l’1
de juny de 2018 al 30 de novembre de 2018.

 SPB, com a orientadora del Programa 30 Plus 2017, en substitució de LCC de l’1
de juny de 2018 al 30 d’octubre de 2018.

 GPJ, com a auxiliar administratiu de suport a l’Oficina de turisme del 18 de juny
al 17 de setembre de 2018.

 PEC com a treballadora social del 12 de juny a l’11 de desembre de 2018.
El Ple de la Corporació resta assabentat.

4. APROVACIÓ CANVI DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN ÒRGAN COL·LEGIAT.
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 28 de setembre
de 2015, va adoptar l’acord que en la seva part dispositiva diu:
“PRIMER. Modificar la designació dels representants municipals en la Junta Rectora de
l’Associació APASA, que seran:
 Sra. Rosa Isabel Recio Daga.
 Sra. Manolita Cid Espuny.
 Sra. Anna Tomàs Talarn.
A partir del mes de juliol de 2018 la Sra. Anna Tomàs Talarn serà substituïda pel Sr.
German Ciscar Pastor.”
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 28 de desembre
de 2015, va adoptar l’acord que en la seva part dispositiva diu:
“CINQUÈ.  Designar  representant  de l'Ajuntament  en la Junta Rectora de l'Associació
APASA a la Regidora Sra. Susanna Sancho Maigí, en substitució de la Sra. Rosa Isabel
Recio Daga.”
El Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del
grup d’EA – AM, dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 membres del grup del PSC
– CP i del membre del grup de PxC i l’abstenció de la regidor no adscrita, Sra. Rosa
Pertegaz, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la modificació de la designació dels representants municipals en
la Junta Rectora de l’Associació APASA, que seran:
 Sra. Susanna Sancho Maigí,.
 Sra. Manolita Cid Espuny.



 Sr. German Ciscar Pastor.
SEGON. Donar trasllat del present acord als interessats i a l’Associació APASA.

5.  APROVACIÓ  DEL  PROGRAMA  D’ACTES  TAURINS  DE  LES  FESTES  MAJORS
D’AMPOSTA 2018.
Havent estat confeccionat el programa d’espectacles taurins a celebrar amb motiu
de la Festa Major d’Amposta – 2018.
Atenent el que disposa la Llei  34/2010, d’1 d’octubre, de regulació de les festes
tradicionals amb bous el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta els següents
acords:
PRIMER. Demanar autorització a la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre per
celebrar  festes  tradicionals  amb  bous  amb  motiu  de  la  Festa  Major  d’agost
d’Amposta per a l’any 2018.
SEGON. Aprovar el programa d’espectacles taurins següents:

Data Modalitat Hora inici Hora final Lloc

11/08/2018 Bou embolat 00:05 00:35 Av. Ràpita,  Lope de Vega,
Velazquez,  València,
Murillo,  Fortuny,  Goya,
Gran Capità.

11/08/2018 Bou embolat 00:35 01:05 Av. Ràpita,  Lope de Vega,
Velazquez,  València,
Murillo,  Fortuny,  Goya,
Gran Capità.

11/08/2018 Bou capllaçat 07:00 07:50 Sortida: Plaça Castellania.
Sebastià J. Arbó, Av. de la
Ràpita, Major, Victòria, Av.
Alcalde  Palau,  Grau,
Navarra,  Innocenci
Soriano  Montagut,
Amèrica, Sebastià J. Arbó.
Final: Plaça Castellania

11/08/2018 Bou capllaçat 07:20 08:10 Només en cas que el bou
es pari al sortir i no vulgui
córrer,  i  es  realitzaria  el
mateix recorregut.

11/08/2018 Bou capllaçat 11:00 11:50 Sortida:Plaça Castellania.
Av.Aragonesa,
Castelar,  Verge  del  Pilar,
Santa  Bàrbara,  Mercat,
Grau, Joan d'Àustria,
Verge del Pilar, Soriano 



Montagut, Santa Barbara.
Final:Plaça Castellania

11/08/2018 Bou capllaçat 11:20 12:10 Només en cas que el bou
es pari al sortir i no vulgui
córrer,  i  es  realitzaria  el
mateix recorregut.

12/08/2018 Bous al carrer 19:00 20:00 Av. Ràpita.
12/08/2018 Bou salvatge 20:00 20:15 Av. Ràpita
12/08/2018 Bou embolat 23:00 23.30 Av. Ràpita
13/08/2018 Bous al carrer 12:00 13:30 Av. Ràpita
13/08/2018 Bous a la plaça 18:30 21:30 Plaça Bous
13/08/2018 Bou Salvatge 20:00 20:15 Plaça Bous
13/08/2018 Bous a la plaça 21.15 23.15 Plaça Bous
13/08/2018 Bou Embolat 23:15 23:45 Plaça Bous
14/08/2018 Bous al carrer 12:00 13:30 Av. Ràpita
14/08/2018 Bous a la plaça 18:30 21:30 Plaça de bous
14/08/2018 Bou salvatge 20:00 20:15 Plaça de bous
14/08/2018 Bou embolat 22:00 22:30 Plaça de bous
14/08/2018 Bou embolat 22:30 23:00 Plaça de bous
16/08/2018 Bous al carrer 12:00 13:30 Av. Ràpita
16/08/2018 Bous a la plaça 18:30 21:30 Plaça de bous
16/08/2018 Bou salvatge 20:00 20:15 Plaça de bous
16/08/2018 Bou capllaçat 21:30 22:20 Sortida: Plaça de bous. 

Antoni Gaudí, Sant 
Cristòfol, Av. Catalunya, 
Josep Tarradelles, 
Amèrica, Antoni Gaudí. 
Final: Plaça de bous.

16/08/2018 Bou embolat 22:30 23:00 Plaça de bous
17/08/2018 Bous al carrer 12:00 13:30 Av. Ràpita.
17/08/2018 Bous a la plaça 18:30 21:30 Plaça de bous
17/08/2018 Bou embolat 22:00 22:30 Plaça de bous
17/08/2018 Bou embolat 22:30 23:00 Plaça de bous
17/08/2018 Bou embolat 23.00 23:30 Plaça de bous
18/08/2018 Bou capllaçat 08:00 08:50 Sortida: Plaça Castellania

Recorregut:  Av.
Aragonesa;  Av.  Josep
Tarradelles; Av. Catalunya;
Sant  Cristòfol;  Barcelona;
Mestre  Sunyer;  Carles  I;
Corsini;  Sant Josep;  Santa
Bàrbara;  Amèrica;



Sebastià J. Arbó. 
Final: Plaça Castellania

18/08/2018 Bou capllaçat 08:20 09:10 Només en cas que el bou
es pari al sortir i no vulgui
córrer,  i  es  realitzaria  el
mateix recorregut.

18/08/2018 Bous al carrer 12:00 13:30 Av. Ràpita
18/08/2018 Bous a la plaça 18:30 21:30 Plaça de bous
18/08/2018 Bou embolat 22:30 22:45 Plaça de bous
18/08/2018 Bou embolat 22:45 23:00 Plaça de bous
18/08/2018 Bou embolat 23:00 23:15 Plaça de bous
18/08/2018 Bou embolat 23:15 23:30 Plaça de bous
18/08/2018 Bou embolat 23:30 23:45 Plaça de bous
18/08/2018 Bou embolat 23:45 00:00 Plaça de bous
19/08/2018 Bous al carrer 11:30 13:00 Av. Ràpita
19/08/2018 Bous a la plaça 18:30 21:30 Plaça de bous
19/08/2018 Bou embolat 22.00 22.15 Plaça de bous

6. APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE FESTES MAJORS DE POBLE NOU DEL DELTA
2018.
Atès que com cada any és preceptiu que s’aprovi el programa dels acte si festes
que es realitzaran amb motiu de la Festa major de Poble Nou del Delta els dies 30 i
31 de juliol i 1, 2, 3, 4, 5 i 6 d’agost de 2018.
Atès el  dictamen favorable de la Comissió informativa municipal  de mitjans de
comunicació i festes de 18 de juny de 2018.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar el programa de Festes majors de Poble Nou del Delta per a l’any
2018.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Regidora de mitjans de comunicació i
festes, representant de l’Alcaldia a Poble Nou de Delta i Intervenció.

7. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚMERO 18 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
DEL PRESSUPOST PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS.
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  fins  el  pròxim  exercici,  per  a  les  quals  no  existeix  crèdit  o  el
pressupostat resulta insuficient.
En concret, aquest expedient té per objecte crear l’aplicació pressupostària per al
personal de la Piscina Municipal que en el seu cas se subrogui, crear l’aplicació
pressupostària corresponent a la subvenció per a la realització del TEDx Amposta,
que posteriorment tindrà que aprovar-se en sessió plenària la seva incorporació a
l’Annex  de  Subvencions  del  Pressupost  2018,  i  suplementar  l’aplicació



pressupostària corresponent al Sistema videoacta Ple Municipal.
Suplements de crèdit
07/9202/62500 Sistema videoacta Ple municipal 7.000,00 €
03/3421/16000 Seguretat social. Piscina 35.000,00 €
Total suplements de crèdits 42.000,00 €
Crèdits extraordinaris
03/3421/14300 Personal subrogat Piscina municipal 105.000,00 €
04/433/48901 Subvenció TEDx 2.000,00 €
Total crèdits extraordinaris 107.000,00 €
Finançament
03/3421/22799 Socorristes i monitors Piscina 100.000,00 €

03/3421/22700
Treballs  manteniment  Piscina
Municipal

40.000,00 €

870.00
Romanent  tresoreria  per  despeses
generals

9.000,00 €

109.000,00 €
En  resum,  i  d'acord  amb  el  que  determina  la  legislació  vigent,  el  Ple  de
l'Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del grup d’EA –
AM, l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 membres del grup del PSC
– CP i del membre del grup de PxC i el vot en contra de la regidora no adscrita, Sra.
Rosa Pertegaz, acorda:
PRIMER. Aprovar l'expedient número 18 de modificació del pressupost de 2018
amb  les  variacions  dels  estats  d'ingressos  i  despeses  que  seguidament  es
relacionen:

Modificació de crèdit núm. 18 suplements de crèdit i crèdits extraordinaris
Suplements de crèdit 42.000,00 €
Capítol 1: Despeses de personal 35.000,00 €
Capítol 6: Inversions reals 7.000,00 €
Crèdit extraordinari 107.000,00 €
Capítol 1: Despeses de personal 105.000,00 €
Capítol 4: Transferències corrents 2.000,00 €
Finançament 149.000,00 €
Capítol 2: Despeses béns corrents 140.000,00 €
870.00 RTGG 9.000,00 €

SEGON. Exposar al  públic  la modificació  aprovada durant el  termini  de 15 dies
hàbils, tant als taulers d'anuncis com al Butlletí Oficial de la Província , als efectes
que els interessats puguin presentar les reclamacions que creguin adients.
TERCER. Elevar la present aprovació a definitiva en el cas que durant el termini
d'exposició al públic no es presentin reclamacions.
Intervencions dels membres:



La  regidora  no adscrita,  Sra.  Pertegaz,  diu  que  el  seu  vot  és  en  contra  per  la
manera de fer que té l’equip de govern. En primer lloc, aquesta modificació ja feia
temps que es sabia i creu que, com ja ha passat altres cops, primer passen els
acords  pel  Ple  i  després  negocien  el  que  hagin  de  negociar.  Afegeix  que  a  la
Comissió  de  personal  no s’expliquen les  coses,  que pròximament  l’Ajuntament
s’encarregarà del personal de la piscina i no s’ha facilitat cap informe, a més a més,
a la Comissió se li ha explicat alguna cosa, perquè el Sr. German Ciscar va fer una
pregunta,  i  després a la Junta de Portaveus se n’explica  una altra.  Afegeix  que
aquell  matí  s’ha assabentat  que han fet  una roda de premsa.  Acaba dient que
denuncia la poca claredat que mostren envers l’oposició. Afegeix que, envers al
tema del personal de piscina, vol realitzar una sèrie de qüestions: pregunta si s’ha
comunicat al Comitè i si li han passat els informes; si s’haurà de sotmetre a una
nova selecció, el que pot comportar acomiadaments i indemnitzacions o si crearan
una empresa pública. Acaba criticant la transparència de l ‘equip de govern, ja que
de cara a les xarxes socials si que s’explica tot però envers l’oposició no s’informa
igual.
El  Sr.  Alcalde  recorda  que  ja  fa  temps  que  és  va  plantejar  la  internalització  i
municipalització de la piscina i la prova és que es van canviar els estatuts de la
FUSSMONT  i  es  va  pagar  el  préstec  a  proveïdors,  el  qual  impossibilitava  a
l’Ajuntament poder crear una empresa pública, idea darrere la qual, fa molt de
temps que es va i que s’està treballant. Afegeix que tan els treballadors com el
Comitè  en  són sabedors  i  informa que l’únic  que s’ha  fet  ha estat  decidir,  pel
farragós  de  l’assumpte,  l’encomana  de  servei  a  la  FUSSMONT  per  part  de
l’Ajuntament, durant un termini curt de temps, mentrestant l’Ajuntament gestiona
com crear l’empresa pública, ja que també podria ser que, finalment, no es pogués
crear degut que la Llei  d’estabilitat  pressupostària també és bastant restrictiva.
Però en tot cas, ho vol dur a terme perquè ja se n’han fet càrrec moltes empreses i
cada una ha anat deixant més problemes i, al cap i a la fi, l’Ajuntament acaba sent
subsidiari,  de  manera  que  el  que  es  vol  és  que  aquests  treballadors  acabin
formant part d’una empresa pública. Recorda que, en aquest ple s’està passant la
modificació de pressupostos i després,  un cop s’aprovi  l’expedient per Junta de
Govern Local, l’oposició tindrà accés als informes. Reconeix el retard de l’assumpte
però també recorda que mai s’havia fet una internalització així  amb tot el  que
comporta. Acaba dient que, tots els entrebancs que s’han trobat són fruit d’una
opció molt valenta, la remunicipalització d’un servei. 
La regidora no adscrita,  Sra.  Pertegaz,  respon que està d’acord amb arreglar la
situació del personal de la piscina però posa de manifest que a les Comissions
d’Hisenda i Personal no si els explica res. 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al regidor Tomàs Bertomeu, qui respon que ja li va
donar una explicació clara i concisa i que si no la va entendre no és responsabilitat
seva.
El  regidor  Sr.  German  Ciscar,  manifesta  que  el  que  li  preocupa  és  que  hi  ha



treballadors  que  no li  han explicat  el  mateix  que el  Sr.  Alcalde.  Es  queixa  del
malament que es fan les coses.  Ja fa temps que es sabia que l’empresa CLECE
marxava com per tenir  tants de dubtes i  incerteses a aquestes altures.  Afegeix
que, l’explicació que dóna el Sr. Alcalde sobre la regularització del treballadors no
és la mateixa que la que va donar el Secretari.
El  Sr.  Alcalde  respon  que  el  regidor  Sr.  German  Ciscar  és  va  mal  interpretar
l’explicació, ja que no es tracta de la regularització del treballador sinó del lloc de
treball. Fet que l’Ajuntament, pot dur a terme de moltes formes, de manera que la
situació  es  solucionarà i  fa  saber  que en  el  moment  que aquests  treballadors
passin a formar part de l’Ajuntament és evident que no seran funcionaris però
seran com qualsevol treballador personal laboral. La finalitat del que es vol fer es
donar una estabilitat laboral a aquests treballadors no el contrari. 
El regidor Sr. Francesc Miró diu que la incertesa no és bona per a ningú i en aquest
cas, s’ha creat una incertesa als treballadors, però si l’equip de govern creu que la
solució  per  aquest  problema  és  crear  una  empresa  pública,  hi  estan  d’acord.
Encara que fa saber el  descontentament respecte la falta de comunicació amb
l’oposició,  ja que s’ha informat amb molt  poc temps,  és per aquest motiu que
s’abstindran. A més a més, continua dient que la versió que es dóna a la Comissió
d’Hisenda difereix de la que dóna a la Junta de Portaveus i per això el que està
dient ara el Sr. Alcalde el tranquil·litza.  Afegeix que són partidaris de la creació
d’empreses públiques sempre i quan estiguin ben gestionades.
El Sr. Alcalde respon que en tot cas el tema de la creació de l’empresa pública, la
idea era fer-ho des de FUSSMONT però es complicava molt i per això es va decidir
fer-ho així, crear l’empresa pública de serveis, la qual cosa ja es tenia pensada des
del pagament del préstec a proveïdors, que és a partir de llavors quan es comença
a treballar. Assumeix que s’ha endarrerit el procés perquè la Interventora els ha
avisat que era possible que l’any 2017 es trenques la regla de la despesa. I és per
això que es paralitza. És cert que hi ha moviments, però la voluntat principal és
que els treballadors de la neteja formin part de l’empresa pública o l’Ajuntament i
que els treballadors de la Piscina municipal, passin a formar part de la FUSSMONT,
l’Ajuntament o d’alguna empresa pública. Informa que Ara sembla ser que no hi
haurà cap problema per crear l’empresa pública, però no se sap quins moviments
farà l’Estat espanyol.
El regidor Sr. Miró diu que l’error ha estat no comptar amb l’opinió de l’oposició
des d’un principi, ja que considera que tots volen el millor per als treballadors. 
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que en quan a la modificació de crèdit votarà en
abstenció  i  respecte  a  la  internalització  del  servei  diu  que és  una decisió  que
l’equip de govern pren i que no entraran a qüestionar. Però si que qüestionen la
manera en que s’ha fet i la poca informació que se’ls hi ha traslladat. Afegeix que
fa tres mesos se la informa que el dia 25 de juny els monitors van passar a ser
treballadors de l’Ajuntament i ella respon que no, que és impossible que hi hagués
una modificació de la partida del capítol 2 al capítol 1, però es veu que no és així ja



que es va dur a terme una reunió amb el Sr. Alcalde i regidors on es va acordar
això. Afegeix que la sorpresa va ser quan més tard s’assabenta que aquesta és la
intenció, fet que a ella li fan sorgir diverses qüestions respecte l’estat laboral dels
treballadors. Tema a part, respecte que es vulgui fer l’empresa pública, res a dir,
simplement  que  agrairien  que  abans  de  tirar-la  endavant  se’ls  hi  faci  arribar
l’informe  de  la  intervenció  en  la  qual  es  valora  la  eficiència  i  la  sostenibilitat
financera  i  per  tant  el  que  demanen  és  aquest  informe.  Acaba  dient  que,
haguessin  agraït  en  nom  dels  treballadors  de  la  piscina,  que  s’haguessin  fet
reunions abans d’aquest pas que s’està fent.
El Sr. Alcalde respon que el fet que passin a formar part de l’Ajuntament no és
només conseqüència d’un canvi de partida pressupostària, ja que es van haver de
fer  més  coses  com van ser  l’estudi  de  com  quedaven  aquests  treballadors  en
l’àmbit laboral de l’Ajuntament, que espera que sigui temporal ja que creuen que
serà  possible  crear  l’empresa  però  que  no  ho  faran  fins  que  el  departament
d’Intervenció  emeti  informe positiu  i  si  no  ho  fos,  estan  segurs  que  acabaran
trobant una solució. 
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que no valoraran la internalització del servei ja
que és una decisió  que l’equip de govern ha pres,  però el  que si  que valoren
negativament són les formes en que s’ha tramitat. 

8. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 9 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDIT.
Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits format per la obligació
de l’exercici anterior que consta a la relació número 374, de data 25 de juny de
2018, que ascendeix a un import total de 139,15 euros, amb el tercer Localizador
Sherlog, S.L., que es tramita d’acord amb allò establert als articles 26 i 60 del Reial
decret 500/1990, de 20 d’abril, i la Base 20 d’execució del pressupost.
A la vista de la factura tramitada 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, 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 20 de juny de 2017.
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 aprovar la obligació de l’exercici anterior, per import
total de 139,15 euros.

9. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 10 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL
DE CRÈDIT.



Vist  l’expedient  de  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits  format  per  les
obligacions d’exercicis anteriors que consten a la relació número 374, de 25 de
juny de 2018, que ascendeix a 231,88 euros, i que comença amb NRM, per import
de 90,70 euros, i finalitza amb GVA, per import de 141,18 euros, que es tramita
d’acord amb allò establert  als  articles 26 i  60 del  Reial  decret  500/1990, de 20
d’abril, i la Base 20 d’execució del pressupost.
A la vista de les factures tramitades per a la seva aprovació, una volta comprovats
per  la  Intervenció  els  requisits  formals  dels  documents  (especialment  el  Reial
decret  1619/2012,  de  30  de  novembre,  pel  qual  es  regulen  les  obligacions  de
facturació)  i  les  operacions  aritmètiques  incorporades  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 no obstant el informe de Intervenció de 20 de juny 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, dels 2 membres del
grup del PSC – CP i del membre del grup de PxC i el vot en contra de la regidora no
adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda:
PRIMER.  Convalidació  administrativa  dels  expedients  que  originen  les  factures
incloses a la relació.
SEGON. Aprovar les obligacions d’exercicis anteriors,  per import total de 231,88
euros.

10. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 11 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL
DE CRÈDIT.
Vist  l’expedient de reconeixement extrajudicial  de crèdits  relatiu a les següents
factures:

CODI
FACTURA

PARTID
A TERCER CONCEPTE IMPORT

142099 07-
9202-
62600

M&C
Systemebre
SL

Compra  HP  ProDesk  400  G4
Microtower PC
Compra HP EliteDisplay E233 23-
inch Monitor 1 FH46AA
Compra  HP  USB  SMARTCARD
CCID KEYBOARD US
Compra HP 4 year Next Business
Day  Onsite  Hardware
Support for Monitors

1.111,14 €

141982 07-
9200-
62500

ELECTRO
FERRÉ, S.L.

Compra  1  Lavadora  BALAY
3TS864B 6K A+++
Compra  1  Microondas  DAEWOO

398,01 €
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Aquest expedient es tramita d’acord amb allò establer a l’article 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 no obstant el informe de Intervenció de 18 de maig 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, dels 2 membres del
grup del PSC – CP i del membre del grup de PxC i el vot en contra de la regidora no
adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda:
PRIMER.  Aprovar  les  obligacions  de  l’exercici  corrent  que obren a  l’expedient  i
integrat per les factures enumerades anteriorment.
SEGON. Supeditar l’aprovació de la factura amb codi 141982 d’Electro Ferré, SL.,
amb  un  import  total  de  398,01  euros,  a  l’aprovació  definitiva  de  l’expedient
número  15  de  modificació  de  pressupost  per  suplements  de  crèdits  i  crèdits
extraordinaris, actualment en exposició pública.

11. APROVACIÓ DEL MODEL DE CONTROL INTERN EN RÈGIM DE FISCALITZACIÓ I
INTERVENCIÓ  LIMITADA  PRÈVIA  DE  REQUISITS  BÀSICS  PER  A  LES  DESPESES  I
OBLIGACIONS, I DEL CONTROL INHERENT A LA PRESA DE RAÓ EN COMPTABILITAT,
COM A PROCEDIMENT PER A L’EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA SOBRE ELS
DRETS I INGRESSOS DE L’ENTITAT LOCAL.
La  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de
l’administració local  va modificar els articles 213 i  218 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLHL), tot introduint una ordre directa al Govern espanyol per a la regulació dels
procediments de control intern i la metodologia d’aplicació amb l’objectiu, entre
altres,  de  reforçar  el  control  econòmic-pressupostari  i  el  paper  de  la  funció
interventora en les entitats locals.
El  Ministeri  d’hisenda  i  funció  pública,  en exercici  de  la  tasca  encomanada,  ha
elaborat i aprovat el Reglament que regula el règim jurídic del control intern en les
entitats del sector públic local,  el  qual ha estat aprovat per RD 424/2017 de 28
d’abril. El nou Reglament de control iniciarà la seva vigència a partir de l’1 de juliol
de 2018.
L’art. 13 del Reglament de control preveu la possibilitat d’establir com a règim de
fiscalització i intervenció de les despeses un règim especial que suposa comprovar,



amb caràcter previ a la seva aprovació, que els expedients compleixen amb uns
requisits  considerats  bàsics  tant  pel  legislador  com  per  la  pròpia  corporació.
L’establiment d’aquest règim limitat fa sotmetre aquests mateixos expedients a un
control  ple posterior  en el  marc de l’exercici  del  control  financer que també té
atribuïda la Intervenció de fons
Per  als  casos  en  què  el  ple  acordi  la  fiscalització  i  intervenció  limitada  prèvia,
l’òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics que es resumeixen
en els següents: 
a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la naturalesa
de la despesa o obligació que es proposi contreure.
b) Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent.
c)  Els  altres  aspectes  que,  per  la  seva  transcendència  en  el  procés  de  gestió,
determini el Ple a proposta del President i previ informe de l’òrgan interventor.
Com a novetat, independentment que el ple hagi dictat acord o no, es consideren,
en tot cas, transcendents en el procés de gestió els aspectes que fixi l’acord de
Consell de Ministres vigent respecte l’exercici de la funció interventora en règim de
requisits bàsics, en els supòsits que siguin aplicables a les entitats locals, que s’han
de comprovar en tots els tipus de despesa que comprèn.
Sense perjudici del que estableix l’article 13 d’aquest Reglament, quan s’efectuï la
intervenció prèvia de la liquidació de la despesa o el reconeixement d’obligacions
caldrà també comprovar allò que preveu l’article 19 del Reglament de control, que
es resumeix en:
a) Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s’escau, fiscalitzades
favorablement, quan correspongui.
b)  Que  els  documents  justificatius  de  l’obligació  s’ajusten  a  les  disposicions
aplicables i en tot cas consti: la identificació del creditor, l’import de l’obligació i les
prestacions realitzades o altres causes de les quals derivi l’obligació del pagament.
c)  Que  s’ha  comprovat  materialment,  quan  escaigui,  la  realització  efectiva  i
conforme de la prestació.
Si bé l’establiment d’una fiscalització limitada prèvia és potestativa, l’Ajuntament
d’Amposta considera adient acollir-se a aquest règim especial de fiscalització per
tal que els diferents serveis siguin coneixedors d’una forma més sistemàtica de
tots aquells extrems considerats de bàsic compliment per a que l’expedient pugui
ser inicialment aprovat. Alhora, l’establiment del règim especial permet reduir el
termini actual de la fiscalització de deu a cinc hàbils. Tot plegat ha de permetre
una millora qualitativa dels  expedients administratius i  una major agilitat  en la
tramitació dels mateixos.
D’acord  amb  l’article  13  del  Reglament  de  control,  per  a  la  determinació  dels
requisits  considerats bàsics  cal  atendre a aquells que assegurin l’objectivitat,  la
transparència,  la  no  discriminació  i  la  igualtat  de  tracte  en  les  actuacions
públiques, i resultaran d’aplicació en tot cas els requisits bàsics recollits en l’Acord
del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per Acord de l’1 de juliol



de 2011, en tot allò que sigui d’aplicació a les entitats locals. També s’han introduït
alguns  extrems  addicionals  sobre  alguns  tipus  de  despesa,  fruit  de  l’anàlisi  i
l’experiència adquirits en l’exercici del control.
Els tipus de despesa s’han classificat dins de les següents àrees:
 Personal
 Contractació
 Subvencions, transferències i convenis
 Expedients urbanístics
 Pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa.
En relació a la fiscalització prèvia de drets i ingressos, l’article 9 RD 424/2017, en el
seu  apartat  1,  estableix  que  la  fiscalització  prèvia  dels  drets  i  ingressos  de  la
tresoreria de l’entitat local i la dels seus organismes autònoms es podrà substituir,
sempre que ho acordi el ple, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat
i el control posterior, si s’escau, dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat
mitjançant l’exercici del control financer. Així es troba ja contemplat a les Bases
d’Execució del Pressupost, però s’acorda novament el seu establiment en aquest
acord.
L’esmentat règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia així com la pressa de
raó  en  comptabilitat  serà  d’aplicació  a  l’Ajuntament  d’Amposta  i  als  seus  ens
dependents subjectes a funció interventora (Consorcis adscrits).
D’acord amb l’article  13 del  RD 424/2017,  la  competència  per  l’aprovació  de la
implantació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia correspon al Ple,
a proposta del President i previ informe de la Intervenció de fons; i d’acord amb
l’article  9  del  mateix  Reglament  correspon  també  al  Ple  la  substitució  de  la
fiscalització  limitada  prèvia  dels  drets  i  ingressos  per  la  pressa  de  raó  en
comptabilitat.
Atès que la intervenció ha emès el  seu informe per a l’aprovació  del  règim de
fiscalització  i  intervenció  limitada  prèvia  de  requisits  bàsics,  el  qual  obra  en
l’expedient.
Per l’exposat, vista la normativa aplicable, i en concret el que disposa el TRLRHL, el
Reglament de control i l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, el
Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del grup
d’EA – AM, dels 6 membres del grup de CiU i dels 2 membres del grup del PSC – CP
i l’abstenció del membre del grup de PxC i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa
Pertegaz adopta els següents acords:
Primer. Aprovar l’establiment del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia
de requisits bàsics de les despeses i obligacions de l’Ajuntament d’Amposta i dels
seus ens dependents subjectes a funció interventora, d’acord amb l’article 13 del
RD 424/2017.
Segon.  Aprovar  els  tipus  de  despeses  i  obligacions  sotmeses  a  fiscalització  i
intervenció  limitada  prèvia  en  règim  de  requisits  bàsics  que  es  concreten  en
l’Annex I d’aquest acord, els quals formen part del mateix a tots els efectes legals, i



els  quals  engloben  tots  els  tipus  de  despeses  i  obligacions  amb  efectes
pressupostaris, a excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el règim ordinari de
fiscalització i intervenció prèvia.
Tercer. Aprovar els requisits bàsics adaptats a l’Acord del Consell de Ministres de
30 de maig de 2008, actualitzat per acord d’1 de juliol de 2011, i altres addicionals
segons  la  tipologia  d’expedient,  a  comprovar  en  l’exercici  de  les  actuacions  de
fiscalització i intervenció de limitada prèvia en règim de requisits bàsics, que es
concreten en l’Annex II d’aquest acord, els quals formen part del mateix a tots els
efectes legals.
Quart.  Aprovar  que  qualsevol  altra  tipologia  de  despesa  no  enumerada
expressament en l’Annex I també estarà sotmesa a fiscalització i intervenció prèvia
limitada de requisits bàsics, havent-se de comprovar els extrems generals regulats
en el RD 424/2017.
Cinquè. Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia de drets i  ingressos per
pressa  de  raó  en  comptabilitat,  a  l’Ajuntament  d’Amposta  i  als  seus  ens
dependents  subjectes  a  funció  interventora,  d’acord  amb  l’article  9.1  del  RD
424/2017, excepte per als expedients expressament enumerats a la tercera part
del Annex I.
Sisè. Determinar com a data d’entrada en vigor dels anteriors acords el dia 1 de
juliol del present 2018.
Setè. Deixar sense efectes, a partir de 1 de juliol de 2018, qualsevol altra disposició
de l’Ajuntament d’Amposta o dels seus ens dependents, en tot allò que contradigui
els presents acords en matèria de control intern.
Vuitè.  Donar compte del  presents acords a la Intervenció,  a la Secretaria i  a la
Tresoreria, així com als diferents centres gestors, tant de l’Ajuntament d’Amposta
com dels ens dependents subjectes a funció interventora.

12.  PROPOSTA  DE  MODIFICACIÓ  DE  L’ORDENANÇA  FISCAL  NÚMERO  7
REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.
Vista la proposta de modificació de l’ordenança fiscal número 7, reguladora de la
taxa per l’expedició de documents administratius, que es concreta en:
a)  Modificar  la  tarifa  que  grava  la  tramitació  de  l’expedient  administratiu  de
reagrupament familiar (70 euros).
b)  Suprimir  la  tarifa  que  grava  la  tramitació  de  l’expedient  administratiu
d’arrelament social.
c) Modificar la tarifa que grava la tramitació de l’expedient administratiu d’emissió
d’informe per la Policia local (95 euros).
Després d’analitzar els costos dels serveis i les activitats municipals previstes per
l’any 2018 així com l’estructura financera de l’Ajuntament i vist l’informe econòmic
financer emès pel cap de l’OGT.
Atès el que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, pel que s’aprova el text
refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals  sobre  el  procediment  per  a



l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Vistos els informes d’Intervenció i el dictamen de la Comissió d’hisenda, el Ple de la
Corporació, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 7,
reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius,  en el  sentit
següent:
a)  Modificar  la  tarifa  que  grava  la  tramitació  de  l’expedient  administratiu  de
reagrupament familiar (70 euros).
b)  Suprimir  la  tarifa  que  grava  la  tramitació  de  l’expedient  administratiu
d’arrelament social.
c) Modificar la tarifa que grava la tramitació de l’expedient administratiu d’emissió
d’informe per la Policia local (95 euros).
SEGON.  Exposar  al  públic  en  el  tauler  d’anuncis  de  l’Ajuntament  els  anteriors
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades
durant  el  termini  de  trenta  dies  hàbils,  comptats  des  del  dia  següent  al  de  la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe,  en els  termes previstos  a  l’article  18 del  RDL 2/2004 podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període  d’exposició  pública  sense  haver-se  presentat  reclamacions,  els  acord
adoptats restaran definitivament aprovats.
TERCER. Publicar en el Butlletí oficial de la Província els acords definitius que, un
cop transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el
text  de  les  Ordenances modificades.  Aquesta  publicació  podrà  contenir  el  text
complet de les Ordenances o limitar-se a la publicació dels elements essencials de
determinació necessària per l’Ajuntament.
 QUART. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de
modificació  d’Ordenances  fiscals  reguladores  dels  tributs  municipals,  un  cop
s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art.  2.) del
Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes
locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances.

13. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS.
Vista  la  sol·licitud  presentada  per  Autobar  2014,  SL.,  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  bonificació  que  contemplen  les  ordenances  de  l’Impost  sobre
construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per llicència d’obres.
Segons les bases de les dades tributàries existents a l’Oficina de gestió tributària,
la sol·licitant ha pagat les liquidacions per la taxa de la llicència d’obres i l’ICIO per
rehabilitació de local a la Plaça de l’Aube, 9, d’Amposta,  havent-se-li  practicat la
liquidació 919894, per un import de 135,00 € havent-la pagat el dia 24 de març de
2018.



Les  ordenances  reguladores  d’aquests  tributs  estableixen  als  articles  7è  i  4t,
respectivament,  amb  la  rúbrica  bonificacions,  i  amb  l’objecte  de  fomentar  la
implantació de comerç i industria, la possibilitat de concedir bonificacions fiscals
aplicables a la taxa de llicència d’obres i a l’ICIO a aquelles activitats empresarials,
industrials,  comercials  o de serveis que se sol·liciten a comptar de l’entrada en
vigor d’aquest nou articulat aplicable a comptar del 22 de juny de 2016, i atenent a
les següents característiques:
Plantilla mitjana Bonificació fora polígons Bonificació polígons
1 sol treballador 50,00 % 75,00 %
De 2 a 5 treballadors 68,00 % 81,75 %

De 6 a 10 treballadors 80,00 % 86,25 %

D’11 a 25 treballadors 87,00 % 88,88 %
Més de 25 treballadors 90,00 % 90,00 %
Les activitats empresarials que vagin destinades a cafeteries, pubs, bars, encara
que aquests continguin en el projecte activitats infantils, lúdiques o altres els serà
aplicable un percentatge lineal únic de subvenció d’un 10% sobre el cost de les
taxes  i  llicències  a  les  que  fa  referència  la  present  ordenança  que  haguessin
abonat efectivament en caràcter previ.
Comprovació dels requisits:
Petició del particular interessat. A dita petició haurà d’adjuntar-se la documentació
acreditativa del compliment  dels requisits previstos als apartats anteriors, pel qual
sol·licita la bonificació que, per a l’apartat corresponent al foment d’implantació
d’activitats  empresarials  consistirà  en  la  justificació  de  la  creació  dels  llocs  de
treball.
Requisit de temporalitat.  Es compleix amb el requisit de temporalitat de petició
establert per l’art. 7.4. de l’ordenança reguladora d’aquesta taxa, per quant no ha
passat  el  termini  d’un  any  des  del  pagament  o  la  meritació  de  la  mateixa
(ampliació efectiva de l’establiment).
Requisit  de la contractació de personal.  La interessada ha acreditat  una alta al
règim especial de treballadors autònoms.
Requisit d’instal·lació. El requisit d’instal·lació ja ha tingut lloc en el moment de la
presentació  de  la  sol·licitud  per  part  del  subjecte  passiu  segons  s’indica  en
l’informe de la Regidoria d’indústria i empresa.
Amb aquests antecedents i en base al següents fonaments de dret:
 Ordenança reguladora de l’ICIO: article 4 – Exempcions, bonificacions i re-

duccions.
 Ordenança reguladora de la Taxa de llicència d’obres: article 7 – Exempci-

ons i bonificacions.
El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els membres presents, acorda:
PRIMER.  Acceptar  concedir  la  bonificació  pregada  per  la  persona  interessada
consistent en el 10 % de la quota liquidada pels indicats tributs.



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

pagada
Quantitat
bonificada

Quantitat a
tornar

919894 135,00 135,00 13,50 13,50
TERCER.  Procedir  a  practicar  una  bonificació  sobre  els  tributs  liquidats  per  un
import  de  13,50 €  que  s’aplicarà  per  transferència  al  compte  indicat  per  la
sol·licitant.
QUART. Advertir a la interessada que aquesta bonificació quedarà supeditada al
compliment de mantenir la plantilla mitjana declarada durant un termini mínim de
dos anys des de que es va produir l’alta de l’activitat, en cas contrari l’Ajuntament
reclamarà el reintegrament de la quantitat indegudament pagada.

14. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER FER UNA NOVACIÓ O SUBROGACIÓ
DELS  PRÉSTECS  DE  LA  RESIDÈNCIA  I  L’HOSPITAL  PER  MILLORAR  ELS  TIPUS
D’INTERÈS.
Es dona lectura a la moció que diu:
«A Amposta tenim la residència (que és nostra), que té un préstec de gairebé 5
milions d’euros, a un tipus d’interès de EURIBOR + 2,25%.
També tenim dos  préstecs  a  l’Hospital  Comarcal  (que és  nostre),  de  gairebé 7
milions d’euros, a un tipus d’interès de EURIBOR +2,5%.
En el seu dia quan es van fer aquestes préstecs,  el tipus d’ineterès eren els de
mercat,  res a dir,  però el mercat ha canviat.  A dia d’avui quan l’Ajuntament ha
demanat préstecs el tipus d’interès ja no està al 2,25% o 2,5%, el tipus d’interès
està al 0,45% que ens oferia un banc o al 0,65% que ens oferien altres bancs.
Per això crec que és moment de mirar de canviar les condicions dels préstecs  i
estalviar-nos un munt de diners. 
Posarem un exemple aproximat:
La residència, si ens queden per pagar 4,5 milions d’euros al 2,25%, haurem de
pagar en interessos 647.000 euros. Si passem a pagar 4,5 milions d’euros al 0,66%
haurem de pagar en interessos 184.000 euros. De manera que podríem tenir un
estalvi de més o menys 460.000 euros.
També important,  podríem  reduir  la  quota,  amb  el  que  aconseguiríem  millors
números per la residència.
A l’Hospital  si  ens queden per pagar gairebé 7 milions d’euros,  passa de pagar
l’interès al 2,5% a pagar-ho al 0,66% pot significar un estalvi aproximat de 770.000
euros.
Estem parlant d’un estalvi de més d’1 milió d’euros. Son molts de diners per deixar-
ho passar.
Per això cal anar a parlar amb els bancs que tenen els nostres préstecs. Aquests
banc  no  voldran  que  cancel·lem  préstecs  de  milions  d’euros  de  cop  i  ens
emportem el negoci a un altre lloc. Per això negociarem (una novació) i sinó volen
cancel·lem el préstec i ens anem a un altre banc (una subrogació). En un cas o



l’altre,  l’estalvi  és  brutal.  Després de  pagar  les  despeses  podríem estar  parlant
gairebé un estalvi d’1 MILIÓ d’euros. Seria de Jutjat de Guàrdia no aprofitar-ho. 
Sempre diem que cal gestionar els recursos d’Amposta de la manera més eficient i
SOM AMPOSTA ho demostrem amb fets. Per això demanem:
1. Fer una novació o subrogació dels préstecs de l’hospital  i  la residència per a
millorar el tipus d’interès. 
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el regidor Sr. German
Ciscar.
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz diu que s’abstindrà en la votació.
Els portaveus dels grups municipal del PSC – CP i CiU i el Sr. Alcalde manifesten el
suport a la moció, indicant aquest darrer que  no es pot garantir res.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot
favorable dels 11 membres del grup d’EA – AM, dels 6 membres del grup de CiU,
dels 2 membres del grup del PSC – CP i del membre del grup de PxC i l’abstenció
de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda prestar la seva aprovació a la
moció de la que se n’ha donat compte.

15.  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP PER UN PLA DE MILLORA DELS
PASSOS DE VIANANTS.
Tot seguit es dona compte de la moció que es transcriu literalment:
“Vianant es defineix com la persona que sense ser conductor transita a peu per les
vies publiques. També es consideren vianants als que empenyen qualsevol altre
vehicle sense motor de petites dimensions o les persones amb mobilitat reduïda
que circulen pel pas amb una cadira de rodes amb motor o sense.
Des del punt de vista de la seguretat vial, els vianants estan considerats com un
grup de risc molt vulnerable, ja que en cas d'accident és el nostre propi cos el que
impacta, produint-se lesions greus o molt greus.
El  perfil  que  sofreix  més  accidents  per  atropellaments  en  zona  urbana  de
conseqüències greus són persones amb mobilitat  reduïda,  majors  de 65 anys i
menors de 14 anys. Tenint en compte que la població tendeix a envellir i perquè
puguem garantir també que els nostres nens puguin tenir una mobilitat segura a
la nostra ciutat, hem d'incidir a sol·licitar espais segurs per als vianants, fomentant
així els trasllats a peu com a forma econòmica i saludable, amb la qual cosa es
contribueix a millorar la nostra salut.
Com compartim espai amb els vehicles, els conductors han d'advertir la presència
del vianant amb temps suficient per reduir accidents, amb la qual cosa els passos
per a vianants han de tenir bona visibilitat i estar ben senyalitzats. 
A la nostra ciutat hem detectat nombrosos passos de vianants que no compten
amb la visibilitat necessària per un transit segur. Hi ha molts d'ells amb il·luminació
insuficient per estar allunyats de les lluminàries o amb poca visibilitat per objectes
del mobiliari urbà, vehicles estacionats, vegetació, elements d'usos públic, parades



d'autobús, accessibilitat i un llarg etcètera. Tot això fa que es limiti la seguretat del
vianant per part dels conductors de vehicles.
Els passos de vianants requereixen d'un manteniment periòdic que evidentment
no s'està fent.  Creiem en la necessitat  de millorar la senyalització,  horitzontal  i
vertical,  revisant-les i mantenint-les en bones condicions. En alguns llocs es pot
incrementar la visibilitat i la seguretat amb missatges dintre d'ells. Aquesta acció
de disseny gràfic i de suport visual, podria ser realitzada amb la col·laboració dels
alumnes de l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta.
Igualment, hem d’aconseguir que els passos de vianants siguin més segurs tenint
en compte les recomanacions realitzades per Eurotest Auditoria Europea sobre
passos  de  vianants,  que entre  d’altres  diu:  “...Los  pasos  para  peatones  deberán
someterse  a  un  mantenimiento  sistemático  para  conservarlos  en  buen  estado,
cumpliendo las  altas  normas de seguridad  requeridas…”,  i  també prohibir  aparcar
darrera d’un pas de vianants “... Allí donde sea imposible prohibir que los vehículos
aparquen cerca de los pasos para peatones,  se deberá  promover la colocación de
ampliaciones de aceras y bordillos, situados antes de una zona de aparcamiento sobre
la vía...”. I complir amb l’accessibilitat universal: “…Se deberá facilitar la accesibilidad
para los  peatones  minusválidos  instalando bordillos  enrasados  en la  calzada o,  al
menos, rampas con un gradiente máximo que no supere el 8 %...”
En l’actualitat hi ha nous sistemes en passos de vianants, els anomenats “Passos
de vianants Intel·ligents” especialment indicats en les zones de més risc, per tal
d’aconseguir incrementar la seguretat del vianant i passatgers dels vehicles. El seu
objectiu  és  alertar  als  conductors  sobre  la  presència  de  vianants  perquè
immobilitzin el seu vehicle,. 
És per tot això que es proposa al Ple de l'Ajuntament d’Amposta l'adopció dels
següents ACORDS: 
Primer.  Prendre  mesures  immediates  en  el  manteniment  periòdic  de  tots  els
passos  de  vianants  de  la  nostra  ciutat  i  millorar  la  senyalització  horitzontal  i
vertical. S’ha de tenir especial cura d’atendre aquelles zones prioritàries que estan
a  prop  de  col·legis,  parcs,  centres  de  salut  i  oci,  vies  principals  de  la  ciutat,
interseccions perilloses o en aquells en els que hi hagi registrat accidents per falta
de visibilitat.
Segon. Que els serveis tècnics municipals realitzin, en un termini curt, un estudi
preliminar i informe posterior on es contemplin les recomanacions realitzades per
Eurotest Auditoria Europa sobre els passos de vianants. 
Tercer. Començar a implantar en les zones de més risc la senyalització dels passos
de vianants  amb valises d’il·luminació  i  si  s’escau instal·lar  “Passos  de vianants
intel·ligents”, com a mesura d’una major seguretat vial. 
Quart. Portar a cap una campanya de comunicació i sensibilització que reforci la
conscienciació sobre les pràctiques i usos correctes dels passos de vianants de la
nostra ciutat.”
Intervencions dels membres:



Defensa  la  moció  el  regidor  Sr.  Francesc  Miró  dient:  els  Socialistes  d’Amposta
presentem aquesta moció perquè els passos de vianants de la nostra ciutat no són
segurs  i  volem  que  ho  siguin.  Així  ens  ho  han  fet  arribar  molts  ampostins.
Efectivament és així, són poc segurs: estan poc il·luminats per estar lluny de les
faroles;  tenen  poca  visibilitat  per  culpa  del  mobiliari  urbà;  hi  ha  vehicles
estacionats massa a prop d’ells, perquè està permès i no tindria que ser així; per
vegetació que impedeix que es vegi bé a la persona que passa; per haver parades
del bus; mala accessibilitat per falta de rampes i un llarg etcètera. Doncs bé, tot
això fa que es limiti la seguretat dels vianants per part dels conductors de vehicles.
Els passos de vianants necessiten un manteniment periòdic que evidentment no
s'està  fent.  Per  tant,  reclamem  que  emprenguin  mesures  immediates  en  el
manteniment  periòdic  de  tots  els  passos,  no  solament  pintar-los  quan  es
desgasten. És necessari millorar la senyalització, horitzontal i vertical, revisant-los i
mantenint-los  en  bones condicions.  Els  passos  de  vianants  han de  ser  segurs,
seguint  les  recomanacions  de  Eurotest  Auditoria  Europea  sobre  passos  de
vianants que obliga a un manteniment sistemàtic, prohibir aparcar darrera d’un
pas de vianants, ampliacions d’aceres i rampes a nivell de paviment per facilitar
l’accessibilitat als vianants amb mobilitat reduïda,
senyalització vertical, entre moltes altres. Cal tenir especial cura en aquelles zones
que estan a prop de col·legis, parcs, centres de salut, vies principals de la ciutat,
interseccions perilloses o en aquells en els que s’hi hagin registrat accidents per
falta  de  visibilitat.  S’ha  de  començar  a  implantar  a  les  zones  de  més  risc:  la
senyalització dels passos de vianants amb línies anticipades d’Stop marcades a una
distancia  d’entre  6  i  15  metres  abans  dels  passos,  també  instal·lar  valises
d’il·luminació  a  terra,  i  estudiar  la  possibilitar  d’instal·lar  “Passos  de  vianants
intel·ligents”, com a mesura d’una major seguretat vial. Així mateix en alguns llocs
es pot incrementar la visibilitat i la seguretat amb missatges dintre dels passos de
vianants. Aquesta acció de disseny gràfic i de suport visual, podria ser realitzada
amb la col·laboració dels alumnes de l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta.
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz i els portaveus dels grups municipals
de PxC i CiU i el Sr. Alcalde manifesten el suport a la moció, indicant aquest darrer
que  cada  cas  concret  pot  ser  diferent  i  que  des  de  l’àrea  de  governació
s’analitzaran les solucions.
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda
aprovar la moció transcrita.

16. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU DE MILLORA DEL MICROBÚS PER LES
ENTITATS AMPOSTINES.
A continuació es dona lectura a la moció següent:
“Inicialment  l’any  2006  el  microbús  de  set  places  i  sense  conductor,amb  la
col·laboració  de  diverses  empreses  ampostines,  va  servir  per  prestar  serveis  a
entitats socials del municipi.



Amb el  pas  del  anys,  ja  l’any 2011,  l’ús  es  va  fer  extensiu  a  entitats  culturals,
educatives, juvenils,  veïnals,  esportives i altres institucions d’Amposta.  Davant la
creixent demanda per part de les entitats de l’ús del microbús, sobretot per les
entitats  esportives  actualment  aquest  servei  es  troba  col·lapsat,  així  com  el
microbús per l’ús i pel pas del anys amb unes condicions millorables.
La sol·licitud del microbús s’ha de fer amb molt de temps d’antelació per assegurar
la seua disponibilitat si no són els pares o dirigents de les diferents entitats qui han
d’utilitzar els seus vehicles particulars per fer els desplaçaments, creiem que una
forma molt eficaç d’ajudar a les nostres entitats el que plantegem i és per això que
demanem per a la seva aprovació els següents ACORDS:
1) Es posi a disposició de les entitats un altra furgoneta o microbús a partir del mes
de setembre, amb la formula que creguin convenient, ja que es a partir del mes
des setembre quan especialment les entitats esportives comencen a utilitzar-la per
fer els seus desplaçaments. 
2) Per a l’any 2019 es creï un nou servei, amb la fórmula que creguin més adient,
per  a  que  els  caps  de  setmana  es  posi  a  disposició  de  les  entitats  fins  a  3
microbusos  quan  sigui  necessari,  evitant  així  en  gran  manera  l’ús  de  vehicles
particulars.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els seus propis termes la regidora Sra. Isabel Ferré.
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz i els portaveus dels grups municipals
del PSC – CP i de PxC i el Sr. Alcalde manifesten el suport a la moció, dient aquest
ha  d’analitzar-se  l’ús  que  se’n  fa,  així  com  les  responsabilitats  que se’n  poden
derivar, no només per l’Ajuntament, sinó també pel conductor.
El  Ple  de la  Corporació,  per  unanimitat,  acorda  aprovar  la  moció  que ha estat
transcrita.

17. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER GESTIONAR LA JARDINERIA AMB
RECURSOS PROPIS.
Seguidament es dona lectura a la moció que literalment transcrita diu:
«L’Ajuntament vol externalitzar la jardineria d’Amposta,  és a dir, pagarem a una
empresa privada per a que tingui cura dels parcs i jardins a la nostra ciutat.
En teoria cap problema. Però què diu la pràctica? Que en la majoria de casos, per
no dir tots, les empreses guanyen contractes amb l’Ajuntament. Prometen de tot i
alhora de la veritat  no compleixen, ens enganyen.  Tenim la prova en la neteja
d’edificis públics, la neteja dels carrers, piscina, gestió de l’aigua, inclòs la pròpia
jardineria...  en  tots  aquests  casos  ens  han  enganyat,  en  la  majoria  continuen
enganyant-nos,  i  nosaltres pagant i rebent un mal servei.  Per això volem fer la
gestió amb recursos propis.
Els  nostres  experts  ens  diuen  que  amb  4  jardiners  professionals  i  el  material
adequat (no el de joguina que té l’Ajuntament), podríem tenir uns parcs i jardins
bonics i ben cuidats. No com ara que moltes zones fan pena de veure.



Tenim l’exemple de St. Carles de la Ràpita, amb recursos propis tenen el tema de la
jardineria molt ben cuidat.
Cal  seguir  els  models  d’èxit  i  no repetir  una vegada i  una altra  els  models  de
fracassos. Fracassos dels quals l’Ajuntament d’Amposta ja ha perdut el compte. 
Contractar una empresa privada significa menys feina pel polític que governa. Si
l’empresa no compleix com cal, miro cap a un altre cantó i ja està. Aquesta és la
política actual. Però crec que si estem aquí és per treballar i buscar la gestió millor
i més eficient per la nostra ciutat. I, a més a més, estalviar diners. I com veiem a St.
Carles de la Ràpita és possible.  És tan sols  una qüestió de voluntat i  ganes de
treballar i voler el millor per la teva ciutat. Per això demanem:
1- Gestionar la jardineria amb recursos propis.»
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada el regidor Sr. German
Ciscar.
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz diu que s’abstindrà en la votació.
El regidor Sr. Francesc Miró diu que el grup del PSC – CP recolzarà la moció.
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que el grup de CiU, excepte el regidor Sr. Albert
Roig, que votarà a favor, s’abstindrà en la votació, tot dient que no és el seu grup el
que ha de dir a l’equip de govern la forma en que han de gestionar els serveis.
El  Sr.  Alcalde  recorda  que  estan  preparant  la  licitació  de  la  jardineria,  la  qual
incorpora moltes coses que ara no s’estan fent, per això és molt complicat cobrir
aquesta  necessitat  amb  recursos  propis.  Afegeix  que  s’han  incorporat  moltes
penalitzacions de sortida per tal de garantir el servei, tot i que no és una garantia
completa. Acaba dient, que no votaran a favor d’aquesta moció perquè tal i com
estan les coses ara no ho podrien complir, tot i que això, no vol dir que en funció
de com evolucionin determinats punts, com es la Llei d’Estabilitat Pressupostària,
podrien arribar a fer-ho.
El regidor Sr. German Ciscar vol remarcar que les bases dels concursos eren de
l’anterior Govern i per tant, això no és cosa de l’actual Govern però si que ho és
fiscalitzar-ho i en aquest punt no s’ha fet res. Afegeix que està segur que no es
compliran totes les bases que diuen.
El  Sr.  Alcalde  respon  que  ells  continuaran  treballant  per  fer  la  millor  licitació
possible i que esperen que això acabe cobrint les necessitats que té Amposta en
tema de jardineria i altres aspectes.
Després de les intervencions que han estat transcrites, el Ple de la Corporació, per
majoria, amb el vot en contra dels 11 membres del grup d’EA – AM, l’abstenció dels
membres del grup de CiU: Srs. Ferré, Cid, Panisello, Paz i Reverté i de la regidora
no adscrita, Sra. Pertegaz, el vot favorable dels 2 membres del grup del PSC – CP,
del regidor del grup de PxC i del regidor del grup de CiU, Sr. Albert Roig, acorda
rebutjar la moció de la que se n’ha donat lectura.

18. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP PER L’EFICIÈNCIA I LA QUALITAT DEL



NOSTRE SISTEMA SANITARI COM A SOLUCIÓ A LA FALTA D’ESPECIALISTES.
Seguidament es dona lectura a la moció que diu:
“A les Terres de l’Ebre en els darrers anys hem perdut personal sanitari, serveis i
especialistes (otorrinos, dermatòlegs, uròlegs i digestòlegs); els metges i metgesses
de família estan sobresaturats/des i ara des de fa un temps cal afegir el problema
de pediatria. 
La  falta de  metges especialistes  als  hospitals  de  les  Terres  de  l’Ebre  és  un fet
davant  del  qual  les  institucions públiques,  els  ajuntaments  del  territori  no ens
podem  resignar  ni  quedar-nos  de  braços  creuats.  Es  fa  necessari  reclamar  la
presència d’aquests especialistes com un dret irrenunciable aconseguit i construït
entre tots, implantat a la nostra societat sense marxa enrere. 
La medicina preventiva depèn en gran mesura dels especialistes i sense aquests la
mateixa queda molt ressentida i l’angoixa dels ciutadans és evident perquè va en
detriment de la seva salut i el seu benestar. Hem arribat a uns límits insospitables
fins fa poc, fins al punt, per exemple en la manca de digestòlegs, que fa que hi
hagin llargues llistes d’espera en el cribatge del càncer de còlon. 
Aquesta  falta  d’especialistes,  entre  d’altres  motius,  és  degut  a  que  els  pocs
professionals que hi ha acabin retornant a la seua terra per falta d’incentius que
els motivin i que d’altres no vinguin perquè no veuen una estabilitat professional i
un futur professional atractiu. 
Els  mateixos  professionals  de  la  medicina,  apunten  com  una  de  les  possibles
solucions per resoldre la falta d’especialistes, el instaurar els estudis universitaris
de medicina aprofitant que tenim la Universitat Rovira i Virgili per incorporar nous
graus i màsters perquè aquests especialistes vinguin i és quedin al territori com
una sortida professional.
Per tant, reclamem que es produeixi un gran pacte territorial de totes les forces
polítiques,  els ajuntaments del  territori,  els agents socials,  els professionals,  els
ciutadans,  amb la  complicitat  de  la  URV.  per  tal  de  preservar  els  principis  del
nostre sistema sanitari i promoure aquells canvis que facin viable la consecució
d’aquest fi. Això tant sols ho aconseguirem, si anem tots a una.
És per tot això que es proposa al Ple de l'Ajuntament d’Amposta l'adopció dels
següents ACORDS: 
Primer.  Que  l’Ajuntament  d’Amposta  lideri  un  gran  pacte  territorial  entre  les
institucions, per tal de dotar-nos dels professionals sanitaris suficients per atendre
les necessitats dels ciutadans Ebrencs.
Segon. Que l’Ajuntament d’Amposta insti al Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya a planificar les necessitats d’especialistes a formar part en el sistema
públic  de  salut  de  la  població.  Assegurar  un  mapa  sanitari  amb  una  justa  i
equitativa provisió de serveis a tota la població de Catalunya, sense desequilibris
injustificats, i la restauració de la plantilla mèdica i d’infermeria imprescindible per
una correcta praxi.
Tercer.  Que  l’Ajuntament  d’Amposta  impulsi  la  instauració  dels  estudis



Universitaris de Medicina a les Terres de l’Ebre.
Quart.  Traslladar aquests acords a totes les forces polítiques i  ajuntaments del
Territori,  als  agents  socials,  als  professionals  sanitaris,  a  la  Universitat  Rovira  i
Virgili i al Parlament de Catalunya.”
Intervencions dels membres:
Defensa  la  moció  el  regidor  Sr.  Francesc  Miró  dient:  Amb  aquesta  moció  els
Socialistes d’Amposta exigim que hagin suficients metges especialistes per atendre
les necessitats dels ciutadans. Els ampostins ens reclamen més especialistes de
medicina  i  la  restauració  de  la  plantilla  mèdica  i  d’infermeria,  com  un  dret
irrenunciable i  imprescindible,  per una correcta praxi.  En els darrers anys hem
perdut: personal sanitari, serveis i especialistes (otorrinos, dermatòlegs, uròlegs i
digestòlegs); els metges i metgesses de família estan sobresaturats i ara des de fa
un  temps  cal  afegir  el  problema  de  pediatria.  Hem  arribat  a  uns  límits
insospitables  fins  fa  poc,  fins al  punt  de  que per  la  falta  de  digestòlegs  hi  ha
positius del cribatge de càncer de còlon en llista d’espera sense diagnosticar, i això
genera  una  gran  incertesa  al  pacient.  La  medicina  preventiva  depèn  en  gran
mesura  dels  especialistes  i  sense  aquests,  la  mateixa  queda  molt  ressentida  i
l’angoixa dels ciutadans és evident perquè va en detriment de la seva salut i el seu
benestar.  Exigim  al  Departament  de  Salut  que  cobreixi  aquestes  places
d’especialistes, que avui en dia son del tot insuficients per atendre les necessitats
dels ciutadans. No ens podem quedar de braços creuats, ni resignar-nos a ser un
territori de segon ordre. Volem que l’Ajuntament d’Amposta lideri un gran pacte
territorial entre les institucions, per tal de dotar-nos dels professionals sanitaris
suficients per atendre les necessitats dels ciutadans ja que els pocs professionals
que tenim, acaben retornant a la seua terra per falta d’incentius que els motivin a
quedar-se  i  que  altres  no  vinguin  perquè  no  veuen  una  estabilitat  i  un  futur
professional atractiu. Una de les solucions per resoldre la falta d’especialistes, tal
com apunten els mateixos professionals,es instaurar els estudis universitaris de
medicina.  Doncs  bé,  aprofitem que  tenim  la  URV per  incorporar  nous  graus  i
màsters  perquè  aquests  especialistes  vinguin  i  és  quedin  al  territori  com  una
sortida professional. La nova rectora de la URV, en declaracions a la Ser va dir que
“S’ha  de  fer  un  estudi  global  per  veure  quins  nous  ensenyaments  serien  més
complementaris  per  donar  resposta  a  la  societat  d’aquest  entorn”.  Per  tant,
reclamem  que  es  produeixi  un  gran  pacte  territorial  entre  totes  les  forces
polítiques, els ajuntaments del territori, els agents socials,  els professionals,  i  la
URV,  per  tal  de  preservar  els  principis  del  nostre  sistema  sanitari  i  promoure
aquells  canvis  que  facin  viable  la  consecució  d’aquest  fi.  Això  tant  sols  ho
aconseguirem, si anem tots a una, en benefici de la salut dels ciutadans ampostins.
La  regidora  no adscrita  Sra.  Rosa  Pertegaz diu  que el  seu  vot  serà  l’abstenció
perquè  creu  que  s’haurien  de  fer  una  sèrie  de  reflexions  i  establir  prioritats.
Aquesta moció està molt bé però la realitat és molt crua i per aquest motiu no serà
possible  dur-la  a  termini.  Afegeix  que ja  va  denunciar  el  servei  d’urgències  de



l’Hospital Comarcal d’Amposta, ja que és lamentable i des de llavors encara no s’ha
donat resposta i encara és pitjor. També diu que s’hauria de restablir el sistema
sanitari tal i com estava abans de les retallades. Afegeix que s’hauria d’estudiar bé
la inversió que es vol fer en l’aparcament perquè creu que és un disbarat. Creu
que serà  una manera de  malbaratar  el  diner  en lloc  d’estudiar  una estructura
solida per a cobrir les necessitats del ciutadà. I, per acabar, creu que instaurar els
estudis universitaris és una bona idea tot i que creu que el resultat no arribarà a
bon port.
El regidor Sr. Francesc Miró li critica que el seu vot sigui l’abstenció perquè pensa
que no és possible aconseguir-ho. 
El regidor Sr. German Ciscar diu que votarà a favor, que tots pensen el mateix i
que això és una realitat. Afegeix que al 2011 va presentar una moció en contra de
les retallades i creu que aquestes retallades treuen vides. Critica que el grup d’ERC
hagi  canviat  de  pensament  respecte  la  sanitat  pública,  ja  que ara  sembla  que
aposti per la sanitat privada, la qual només vol diners. La culpa és de tots, ja que
hem deixat  que la  sanitat  es privatitzi  i  si  hi  hagués la  voluntat,  existeixen els
recursos econòmics suficients per tenir una sanitat pública.
El Sr. Alcalde diu que també votaran a favor i que intentaran assumir els reptes
que comporta la moció.

19.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DE  CIU  PER  A  LA  INSTAL·LACIÓ  5G  ALS
POLÍGONS INDUSTRIALS DE L’ORIOLA I DE TOSSES.
Tot seguit es dona compte de la moció que diu:
“Espanya té la xarxa de fibra fins a la llar (FTTH) més gran d'Europa, però el cert és
que  a  la  nostra  Ciutat  arriba  des  de  fa  ben  poc,  i  als  nostres  polígons  per
descomptat que l’hem deixat passar de llarg, ens passarà el mateix amb la nova
tecnologia 5G?; tornarà la nostra Administració Local a prioritzar el desplegament
a la Ciutat, de cas seguirà preferint els desplegaments verticals, és a dir, en edificis,
que els horitzontals i afavorirà així als polígons i tant mateix el teixit empresarial??.
La implantació d’empreses als polígons de Tosses i l’Oriola ha de ser una prioritat
en els pròxims anys. La dificultat de la implantació de la Fibra Òptica als nostres
polígons per diverses raons, com la negativa de les operadores a assumir grans
costos.
Durant aquest any i el següent s’estarà implantant la tecnologia 5G a tot l’Estat
Espanyol  segons el  pla  que,  el  Ministeri  d'Energia,  Turisme i  Agenda Digital  ha
desenvolupat amb l’edició del “Plan Nacional 5G para el período 2018-2020”, un pla
de ruta amb la finalitat de que, al 2.020 es pugui ja fer el desplegament comercial
de les xarxes 5G. Pensem que es aquesta, una oportunitat única per deixar fer
proves i oferir a les operadores un dels nostres Polígons Industrials.
Cal remarcar que, al  febrer de l’any passat,  el  president Puigdemont va valorar
molt positivament el 5G adduïnt que permetrà una via d’accés a través d’Internet a
millors  serveis  en  l’àmbit  de  la  sanitat,  l’educació,  la  cultura  o  les  oportunitats



laborals i va afirmar que disposar d’aquesta tecnologia és un pas més per avançar
en la quarta revolució industrial.
En  resum,  la  tecnologia  5G  no  només  constitueix  el  nou  paradigma  de  les
comunicacions sense fils, sinó que serà el component tecnològic essencial en la
transformació digital  de la  societat  i  de l'economia en els  països més avançats
durant la propera dècada.
Per tot això exposat, el Grup de Convergència Democràtica de Catalunya proposa
al Ple Municipal d’Amposta l’adopció dels següents acords:
Primer. Afavorir proves de viabilitat d’aquesta nova tecnologia amb les diferents
operadores,  implantant  una  antena 5G al  polígon  de  l’Oriola  per  tal  de  donar
servei  a  les  empreses  que  hi  són  ara  i  facilitar  així  la  implantació  de  noves
empreses.
Segon. En una segona fase,  implantar una antena 5G al  polígon de Tosses per
millorar  la  connectivitat  de  les  empreses  i  la  zona  lúdica  que  allí  estan
implantades.”
Intervencions dels membres:
Defensa la moció en els termes en que ha estat presentada la regidora Sra. Isabel
Ferré.
La regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz i els portaveus dels grups municipals
del PSC – CP i de PxC i el Sr. Alcalde manifesten el suport a la moció. El Sr. Alcalde
diu  que  el  seu  grup  ja  es  va  posicionar  en  el  moment  en  que  Telefònica  va
anunciar  que  suspenia  la  implantació  de  fibra  òptica  a  Amposta,  veuen  difícil
aconseguir el que proposa la moció; però igualment li han donat suport. El regidor
delgat de noves tecnologies, Sr. Pau Cid diu que el Ministeri ha donat 20 milions
per a dues proves pilot; en principi no hi ha més recursos per noves proves, per
tant ratifica que ho veu difícil; però, s’ha d’intentar. La regidora Sra. Ferré diu que
entén la  dificultat  que s’exposa,  encara que si  hi  ha possibilitat  hem d’intentar
avançar-nos.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la moció transcrita.

20. PRECS I PREGUNTES.
La  regidora  no  adscrita  Sra.  Rosa  Pertegaz  diu  que  vol  que  consti  en  acta  el
menyspreu que s’ha tingut per no poder participar als jocs del mediterrani que
s’estan celebrant a Tarragona.
El Sr. Alcalde diu que creu estan tots d’acord en el posicionament que ha mostrat
la regidora no adscrita envers el menysteniment del Camp de Tarragona cap a les
Terres de l’Ebre.
El regidor Sr. German Ciscar diu que té dos punts a comentar. En primer lloc, hi ha
uns solars, a l’Avinguda Sant Jaume que alguns veïns els utilitzen com a com un lloc
on llençar les escombraries enlloc d’anar als contenidors. De manera que demana
netejar i tapiar els solars.
En segon lloc, en referència a Sorea, diu que un mes més continua sense tenir els



documents sobre els ingressos i despeses. Recorda que aquesta informació, Sorea
l’hauria  d’entregar  cada  final  d’exercici  a  l’Ajuntament  i  afegeix  que  el  que  no
entenc és perquè l’Ajuntament no la dóna a l’oposició.
El Sr. Alcalde respon que deixaran que l’auditor acabi la feina i després es donarà
tota la documentació que es necessiti, ja que actualment l’Ajuntament no disposa
d’aquesta informació.
El regidor li respon que per què no li vol donar aquesta informació, ja que quan
Sorea dóna la informació es pot reenviar la informació a l’oposició.
El Sr. Alcalde respon que hi ha una voluntat de donar aquesta informació però hi
ha un procés obert, que és l’auditoria, i volen que es finalitzi per poder donar-la.
El Regidor Sr. German Ciscar recorda que va dir que si ell estès al Govern, Sorea ja
estaria  fora  d’Amposta  i  és  que  si  una  empresa  com  Sorea  incompleix  d’una
manera reiterada i continua el contracte, aquesta es pot fer fora. El que pot succeir
és que Sorea després recorri a la via judicial. Continua preguntant-li al Sr. Alcalde si
sap com es calcula una indemnització.
El Sr. Alcalde respon que amb el lucre cessant, és a dir, respecte a allò que no
guanyarà en relació al concurs que es va presentar i aquí és on està el dilema.
Continua criticant-li al regidor que la situació que descriu és idíl·lica i si pensa que
el jutge ens dirà que no cal pagar res perquè hi ha pèrdues, no és encertat, perquè
des del punt de vista d’un jutge la resolució que pot acabar donant és que Sorea es
va presentar esperant guanyar «X» diners i li queden tants de mesos de concessió
per poder-ho aconseguir. I l’equip de govern el que vol és garantir la seguretat de
l’Ajuntament, malgrat que els hi agradaria i comparteixen la voluntat de fiscalitzar
les empreses però cal ser responsable i mirar les responsabilitats que se’n deriven.
El regidor Sr. German Ciscar explica com es calcula la indemnització: primer s’agafa
el compte d’explotació, es calcula un 6% i després es multiplica pels anys que li
queden i el seus experts li diuen que en el supòsit que en els ocupa, si hagués
complert amb tot possiblement s’haurien de pagar dos milions. I continuant amb
aquesta suposició, el regidor diu que ell sap d’una empresa que, només començar
posaria  els  dos  milions  i  a  més  a  més  en  posaria  dos  més  per  arreglar  les
canonades d’Amposta. De manera que, és possible fer-ho i el fet que no es vulgui
dur  a  terme  és  una  decisió  política.  Afegeix  que  aquí  a  Amposta  hi  ha  una
eficiència del 44% i és molt poc respecte per exemple el que té Sant Carles de la
Ràpita,  la  qual  te  un  77%  d’eficiència  i  encara  vol  invertir  més,  a  diferència
d’Amposta.
El Sr. Alcalde li respon que en cap moment diu que el regidor no faci els números,
sinó que ell fa els seus i l’equip de govern fa els seus. I el que s’ha calculat, a nivell
des de l’Ajuntament,  són uns cinc milions i  mig d’euros i  li  recorda que ja s’ha
parlat amb totes les empreses que ell diu i que cap d’aquestes els hi recomana
entrar en un judici, ja que hi sortirien perdent. Continua dient que, no arriscarà el
benestar d’Amposta. Que el que pot fer es negociar la sortida de Sorea, però per a
això s’ha de treure a concurs, ja que no es pot pactar en una altra empresa que es



posi al lloc de Sorea. Acaba dient que les coses s’han de fer bé i que entrar en un
procés judicial l’únic que faria seria allargar les coses i anar a males.
El regidor German Ciscar li replica que cada any que passem amb Sorea són milers
de diners perduts. Diu que quan ell ha proposat l’empresa que estaria disposada a
entregar 4 milions d’euros, volia dir que si es tragués a concurs o s’externalitzés el
servei, ja que el seu model d’empresa és el mixt, el 51% ha de ser nostre, municipal
i l’altre 49% que el porti una empresa. Si es fes l’empresa mixta, el regidor diu que
està segur que s’arribaria a les quantitats que es necessita.
El Sr. Alcalde diu que el regidor parteix d’unes premisses 0 i la realitat és que en
aquests moments hi ha una empresa concessionària que té un contracte. Recorda
que està parlant en un equip de govern que va votar en contra de fer-ho tal i com
es va fer i que van proposar, en el seu dia, una empresa pública.
El Sr. Alcalde li dóna la paraula al regidor Sr. Francesc Miró, qui diu que respecte al
l’Hospital comarcal falten places d’aparcament per als minusvàlids, ja que només
n’hi ha dos. 
El Sr. Alcalde respon que, en el seu dia, el coordinador ja li va dir que se’n farien
més. Es traslladarà al coordinador.
El regidor. Sr. Francesc Miró afegeix que fa dos anys li van demanar que s’arreglés
l’escultura musical que hi ha a la Plaça del Mercat i encara no s’ha arreglat.
El Sr. Alcalde respon que té raó, que van buscar una solució però aquesta sortia
molt  cara.  Continua dient  que s’està  buscant  altres  formules  i  que la  setmana
passada ja van parlar amb una empresa per a que els fes un pressupost.
La regidora Sra. Isabel Ferré exposa una sèrie de demandes; en primer lloc, diu
que  encara  li  falta  l’informe  de  les  clàusules  sòl.  En  segon  lloc,  diu  que  s’ha
demanat per part dels veïns i la Comissió, la senyalització del carrer Góngora, ja
que s’han d’acabar les obres del carrer Gran Capità, fet que ha donat lloc a que
durant  aquest  temps s’hagi  aparcat  a  les  dues  bandes  del  carrer  Góngora.  En
tercer lloc, també referent al carrer Gran Capità, també demanar que es retiren els
pals provisionals. El Sr. Alcalde diu que els ha de treure a la companyia i diu que ja
està  el  requeriment  fet.  En  quart  lloc,  diu  que el  carrer  Santa  Teresa,  aquesta
setmana ha estat tres dies sense llum. El Sr. Alcalde diu que ho desconeix i que ho
traslladarà.   En  cinquè  lloc,  pregunta  quan  es  trauran  totes  les  bases  de  les
subvencions de les diferents àrees,  ja que encara no havien sortit  totes.   El  Sr.
Alcalde  respon  que  s’aniran  traent,  per  exemple  les  d’esports  es  trauen  al
setembre. I per acabar, la regidora Sra. Isabel Ferré demana que s’acabin de tapar
els forats dels carrers i que s’arregli la carretera que porta al Club Esportiu. 

URGÈNCIES.
S’aprova per la unanimitat dels membres del Ple la urgència de les qüestions no
incloses en l’ordre del  dia,  que tot seguit  es passen a debatre,  adoptant-se els
següents acords:



MOCIÓ  DEL  MOVIMENT  VEÏNAL  AP-7  GRATUÏTA  JA¡  PER  LA  PARALITZACIÓ  DE
CONSTRUCCIÓ DE ROTONDES I SENSIBILITZACIÓ A L’N-340.
El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els seus membres acorda prestar la
seva aprovació a la moció següent:
“La carretera N-340 que porta tot el  trànsit  viari  del corredor mediterrani és la
principal artèria de comunicació de les comarques litorals de les Terres de l’Ebre,
en concret de les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Aquesta carretera és la que
registra una major sinistralitat de Catalunya. Cal recordar que el tram de la N-340 a
les Terres de l’Ebre té una intensitat diària de trànsit, segons dades del 2016, de
24.000 vehicles  diaris.  Amb una única  via  ràpida  alternativa  que és  la  vida de
pagament, l’autopista AP-7.
El dimarts 12 de juny al Ministeri de Foment ha sotmès a informació pública el
projecte de traçat i construcció de tres rotondes així com la millora de diversos
enllaços  a  la  N-340,  segons  publica  aquest  dimarts  el  Butlletí  Oficial  de  l’Estat
(BOE), que es sumen a les dos construïdes a El Perelló i l’Ametlla de Mar, més les
cinc licitades recentment a Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, Camarles, l’Ametllla de
Mar  i  l’Hospitalet  de  l’Infant.  Totes  unides  amb doble  línia  continua i  velocitat
limitada a 80 km/h.
El passat 18 de juny el ministre de Foment va fer públic l’anunci de que l’autopista
AP-7 passaria a ser lliure de peatge al fi de la seva concessió, el tram de Tarragona-
Alacant  finalitza  el  31-12-2019,  de  ser  així  el  dia  01-01-20  molts  de  vehicles
abandonarien l’N-340 per circular per una via ràpida com seria l’Autovia A-7. 
Consideren que la  construcció  de  noves rotondes  a  la  N-340,  arran  de  l’acord
anterior govern del  PP amb la Generalitat  i  alcaldes,  no solucionaran els greus
problemes  de  sobrecàrrega  i  accidentalitat  que  pateix  la  via.  Per  contra,
consideren  que,  a  la  pràctica,  entorpiran  la  fluïdesa  del  trànsit  i  forçaran  els
conductors  a  desviar-se  per  a  l’AP-7  i,  així,  beneficiar  els  interessos  de  les
empreses concessionàries de l’autopista de peatge. Informes del RACC demostren
que és probable que augmenti el nivell de congestió en determinades rotondes,
sobretot en períodes d’alta intensitat de circulació (estiu i festius). Les rotondes
disminueixen la velocitat mitjana de circulació de tot el  tram anterior a la seva
ubicació. Si bé és cert que la baixa velocitat de les rotondes redueix la gravetat dels
accidents que s’hi produeixen, també és veritat que les rotondes,  en èpoques i
zones on la circulació de vehicles és elevada, desencadenen més congestió en un
àrea que ja avui dia està congestionada a l’estiu amb el consegüent perjudici per
als usuaris.
PRIMER. REBUTJAR les mesures imposades pel Ministeri de Foment, pel tram de la
CN-340 entre l’Hospitalet de l’Infant i les Cases d’Alcanar, és un projecte conjunt
que era la resposta a una problemàtica de seguretat conseqüència d’un trànsit
elevat  que  van acordar  les  diverses  administracions  que era  la  construcció  de
rotondes enmig de la carretera enllaçades en una línia doble continua, la limitació
de la velocitat a un màxim de 80 km/h., l’eliminació dels girs a l’esquerra, la fixació



d’una doble línia impossibilitaran el creuament de la carretera, sol·licitant que la
inversió es modifiques per a que els accessos siguin com marca la normativa en
vies de més de 5.000 vehicles diaris, siguin ponts o en via soterrada en diferents
entrades a poblacions que siguin necessàries.
SEGON.  TRASLLADAR  aquest  acord  al  Ministeri  de  Foment,  tots  els  grups  del
Parlament  de  Catalunya,  del  Congrés  de  Diputats  i  Senat,  a  la  Conselleria  de
Territori i Sostenibilitat i als mitjans de comunicació.”

MOCIÓ DEL MOVIMENT VEÏNAL AP-7 GRATUÏTA JA! PER L’ALLIBERAMENT DE L’AP-7
EN EL TRAM HOSPITALET-ALACANT A LA FINALITZCAIÓ DE LA CONCESSIÓ EL 31-12-
2019 I IMMEDIAT ALS TRAMS QUE NO DISPOSEN D’ALTERNATIVA EN VIES RÀPIDES
GRATUÏTES.
El Ple de la Corporació, per unanimitat acorda aprovar la moció següent:
“La carretera N-340 el tram comprès entre l’Ametlla de Mar i Torreblanca i l’N-332
als trams de La Marina travessa diferents nuclis turístics amb nombrosos accessos
a  peatges  i  a  zones  industrialitzades  que  originen  un  trànsit  de  mercaderies
important. «Aquesta via suporta, des de fa molts anys, una elevada intensitat de
trànsit  provocant,  sobretot  durant  els  mesos  d’estiu,  continues retencions i  un
nombre elevat d’accidents» aquestes vies del corredor mediterrani és la principal
artèria de comunicació de les comarques litorals de l’N-340 Baix Ebre i el Montsià,
Baix Maestrat, Plana. En aquests trams  de carretera és on es registra una major
sinistralitat  de Catalunya i  el  País Valencià.  Amb una intensitat  diària de trànsit
segons  dades  del  2016,  de  24.000  vehicles  diaris.  Amb  una  única  via  ràpida
alternativa que, és la via de pagament, l’autopista AP-7.
El passat 18 de juny el ministre de Foment va fer públic l’anunci de que l’autopista
AP-7 passaria a ser lliure de peatge al fi de la seva concessió, el tram Hospitalet-
Alacant que finalitza el 31-12-19.
Vist el decret llei Reial Decret 11/2001 preveu la possibilitat de liberalitzar els peatges
en cas de problemes viaris mitjançant acords amb les concessionàries de les autopistes
té per objecte, d’una banda, modificar la regulació de les potestats dels òrgans del
Ministeri de Foment respecte a les carreteres estatals, en els casos en què exigències o
de seguretat vial o de caràcter tècnic requereixen una intervenció administrativa en
vista  a  regular  la  utilització  de  les  mateixes.  En  particular,  es  regulen  de  forma
específica  mesures  a  adoptar  quan  de  les  anteriors  circumstàncies  es  derivi  la
necessitat de desviar el trànsit per una autopista explotada en règim de concessió.
La  realització  d’obres  en  determinats  trams  de  carreteres,  unida  a  les  exigències
tècniques i, sobretot, de seguretat viària en el conjunt de la xarxa viària, motiven la
necessitat  d’adoptar  mesures  temporals  en alguns  trams d’autopistes  de peatge  de
titularitat estatal, consistents en el desviament de trànsit, totalment o parcialment, per
l’autopista. Això es fa especialment necessari per a les travessies en què l’existència
d’un elevat nombre d’accidents mortals exigeix, amb caràcter immediat, l’adopció de
mesures com les aquí previstes, que poden contribuir eficaçment a la lluita contra la



sinistralitat a les nostres carreteres.
PRIMER. APROVAR defensa la necessitat que l’AP-7 sigui gratuïta la seva utilització i
que  el  seu  manteniment  sigui  responsabilitat  dels  pressupostos  del  «Estado
Español» a la finalització de la concessió o sol·licita la seva immediatesa per evitar
problemes  de  circulació,  millorar  la  seguretat  de  la  via  i  facilitar  el  «normal
desenvolupament de l’activitat econòmica i la vida quotidiana a les comarques».
SEGON.  TRASLLADAR  aquest  acord  al  Ministeri  de  Foment,  tots  els  grups  del
Parlament de Catalunya, Generalitat Valenciana, el Congrés de Diputats i Senat, a
les Conselleries de Territori i Sostenibilitat, a la CEAV i Cavecova i fer-ho públic als
mitjans  de  comunicació  així  com  la  col·locació  d’una  pancarta  a  la  façana  de
l’Ajuntament en mostra de suport.”

MOCIÓ CONJUNTA DE REBUIG A LA DECISIÓ JUDICIAL D’ALLIBERAR “LA MANADA” I
PER EXIGIR QUE ES CONTINUÏ  DESENVOLUPANT EL PACTE D’ESTAT CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
Finalment es dona lectura a la moció que diu:
“La lluita contra la violència masclista ha de ser una prioritat per a tota la societat i
els partits polítics, i una obligació dels governs i de totes les administracions. 
Des de l’Ajuntament mostrem el nostre rebuig més contundentment a la decisió
de l’Audiència Provincial de Navarra sobre el cas de “La Manada” que deixa els
condemnats en llibertat provisional amb una finança de 6.000 euros.
Esta nova decisió judicial és un menyspreu cap a totes les dones, perquè suposa
una legitimació de la cultura de la violació, una revictimització de totes les dones
agredides  sexualment,  projecta  un  marc  d'inseguretat  i  desemparament  per  a
totes les noies i dones i dona un perillós missatge cap a tota la societat. 
La condemna per abús sexual i  no per violació, ha provocat un profund rebuig
social, amb mobilitzacions ciutadanes i crítiques polítiques i jurídiques, per això no
s'entén aquesta nova decisió judicial  per l'impacte d'alarma social  que crea i  el
missatge que des del món judicial es transmet. 
Acatem la sentència,  com no pot  ser d'altra manera en un Estat de Dret,  però
volem fer palès el nostre enèrgic rebuig a la ideologia patriarcal que la sustenta.
Tal com demostra el vot particular del president del tribunal, José Francisco Cobo,
que advocava per prorrogar la presó provisional sense condicions, el problema no
és tant el marc legal, sinó la manca de voluntat d’aplicar-ho.
I és que tant la sentència de condemna, com la nova decisió judicial, demostren la
necessitat urgent de formar en visió de gènere a tota la judicatura per acabar amb
la  justícia  patriarcal  i  sentències  que  fomenten  la  revictimització  de  les  dones
agredides, la impunitat dels agressors, el masclisme i la cultura de la violació. La
formació obligatòria en perspectiva de gènere és una de les mesures previstes en
el Pacte d'Estat contra la violència de gènere, dins de les 213 propostes d’actuació
que  aborden  la  violència  de  gènere  de  forma  integral,  un  Pacte  que  va  ser
proposta socialista, i al qual el nou govern de l'Estat ha donat màxima prioritat. La



pròpia ministra de Justícia, ha confirmat que s'accelerà la formació obligatòria de
la judicatura.
És per tot això que proposem els següents ACORDS:
1.  Reiterar  el  compromís  d’aquest  Ajuntament  amb la  lluita  contra  la  violència
masclista,  com a prioritat  política,  destinant  recursos,  campanyes  d'informació,
conscienciació,  atenció,  etc...  i  mostres  de  solidaritat  col·lectiva  amb  totes  les
dones víctimes, fent nostre també el lema Volem ser lliures, no valentes.
2. Instar el Govern de l’Estat a continuar desenvolupant el Pacte d’Estat contra la
violència de gènere, especialment les mesures de formació obligatòria en gènere a
tota l’Administració i també mesures de coordinació i recursos amb el món local
per fer front comú contra el masclisme.
3. Mostrar el nostre suport incondicional a les víctimes, moltes vegades invisibles,
dels abusos i agressions sexuals i el nostre rebuig a la sentència de La Manada i la
nova decisió judicial.
4.  Donar suport  a  les mobilitzacions dels  moviments feministes contra la nova
decisió  judicial  amb  una  campanya  informativa  al  municipi  per  fomentar  la
participació,  donant  especialment  veu  a  les  entitats  de  dones  i  feministes  del
municipi.
5. Fer arribar aquesta moció a l'Audiència Provincial de Navarra, al  Ministeri  de
Justícia, al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i  al Consell General del
Poder Judicial.”
Defensada la moció en els seu  termes per la regidora Sra. Anna Tomàs, el Ple de la
Corporació, per unanimitat, acorda prestar-li la seva aprovació.

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

L’ALCALDE,                      EL SECRETARI ACTAL.,


