ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA DUTA
A TERME EL DIA 30 DE JULIOL 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
Secretaria general:
Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri.
A la ciutat d'Amposta, el dia trenta de juliol 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 25 de juny de 2018.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia número 1908 al 2382 del 2018.
Donar compte de les contractacions de personal.
Aprovació de la 10ena fase del Pla d’Ordenació i d’ocupació de recursos
humans i modificació RLT, plantilla i quadre retributiu.
Declaració de compatibilitat d’un treballador municipal per a l’exercici
d’una segona activitat privada.
Aprovació de la modificació de la composició de la Comissió de
delimitació d’Amposta.
Aprovació de la rectificació de l’inventari de béns de l’Ajuntament
d’Amposta a 31 de desembre de 2017.
Aprovació del programa de festes majors d’Amposta de l’any 2018.
Aprovació de la modificació del programa d’actes taurins de les festes
majors d’Amposta 2018.
Aprovació provisional de la modificació puntual número 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”.
Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança municipal de
policia i bon govern.
Aprovació de la cessió de l’ús del local ubicat a la planta baixa de l’edifici
situat al carrer Amèrica, 44, a l’Associació de familiars mentals de les
Terres de l’Ebre.
Aprovació inicial de la derogació del Reglament regulador del
funcionament de l’edifici del casal com equipament cívic.
Aprovació inicial del Reglament regulador del funcionament dels
equipaments socioculturals municipals d’Amposta.
Aprovar l’expedient de contractació del subministrament d’equips i
serveis de reprografia municipal de l’Ajuntament d’Amposta mitjançant
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa amb
diversos criteris de valoració i tramitació ordinària.
Aprovar l'expedient de contractació dels serveis de neteja viària i
manteniment dels espais verds del terme municipal d’Amposta
mitjançant procediment obert, oferta més avantatjosa amb diversos
criteris de valoració de les ofertes i tramitació ordinària.
Aprovar l’atorgament de beneficis fiscals i ICIO.
Aprovar la modificació de l’annex de subvencions.
Aprovació inicial de l’expedient 22 de modificació del pressupost
municipal per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris.

20. Moció del grup municipal d’EA-AM per a l’Adhesió al projecte
stolpersteine de reconeixement a les persones deportades als camps
d’extermini nazis.
21. Moció del grup municipal del PSC-CP per fer un reconeixement als
pastors de ramats d’Amposta.
22. Moció del grup municipal de PXC per contractar un enginyer elèctric i un
aparellador o arquitecte.
23. Moció del grup municipal d’EA-AM sobre mesures per a l’aplicació de la
regla de la despesa a les entitats locals.
24. Moció del grup municipal del PSC-CP per participar activament de la
setmana europea de la mobilitat.
25. Precs i preguntes.
Obert l’acte per la Presidència va conèixer el Ple de la Corporació dels
assumptes inclosos a l'ordre del dia abans esmentats, adoptant-se els
següents acords:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25 DE JUNY DE 2018.
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 25 de
juny de 2018.
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 1908 AL 2382 DE
2018.
Es dóna compte dels Decret de l’Alcaldia números 1908 al 2382 de 2018,
restant el Ple assabentat.
3. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL.
Es dóna compte de les contractacions següents:
- LCS, com auxiliar administrativa, com a tasques de suport i reforç al Servei
d’Atenció Diürna, del 22 de juny al 31 de juliol de 2018.
- Contractació de NBB ( del 19 de juny al 31 de juliol de 2018), ECP ( del 19
de juny al 31 de juliol de 2018 ) i JLP ( del 22 de juny al 31 de juliol), com a
netejadores de les escoles públiques Miquel Granell i Soriano Montagut.
- JSN com a oficial primera electricista, del 10 de juliol de 2018 al 9 de gener
de 2019.
- NCF, com auxiliar administratiu del departament d’obres, del 10 de juliol

de 2018 al 9 de gener de 2019.
- JAR, com auxiliar administrativa per a l’OGT, del 10 de juliol al 31 d’agost de
2018.
- AAG, com auxiliar administrativa per a l’àrea de Serveis, del 10 de juliol al
31 d’agost de 2018.
- KCC, com auxiliar administratiu per a l’àrea de Serveis, del 10 de juliol al 21
d’agost de 2018.
- ERG, com a tècnic especialista del centre d’art Lo Pati, del 10 de juliol del
2018 al 9 de gener de 2019.
- PPT, com a A2-19 per al departament de Secretaria, del 17 de juliol al 16
d’octubre de 2018.
- MSF, per a donar suport a les tasques de reparació de paviment de la via
pública, categoria laboral C2-13, a l’àrea de Serveis municipals, del 17 de
juliol de 2018 al 16 de gener de 2019.
- JFSJ, per a donar suport a les tasques de reparació de paviment de la via
pública, categoria laboral C2-13, del 17 de juliol de 2018 al 16 de gener de
2019.
- CGM, per a donar suport a les tasques de reparació de paviment de la via
pública, categoria laboral C2-13, del 17 de juliol de 2018 al 16 de gener de
2019.
- XGN, per a donar suport a les tasques de reparació de paviment de la via
pública, categoria laboral C2-13, del 17 de juliol de 2018 al 16 de gener de
2019.
- CFM, com a socorrista de la piscina del Poble Nou del Delta, del 24 de juliol
a l’11 de setembre de 2018.
- JNA, com a socorrista de la piscina del Poble Nou del Delta, del 24 de juliol
a l’11 de setembre de 2018.
- LMC, per cobrir cursets i hores de socorrista a la piscina descoberta, del 24
de juliol a l’11 de setembre de 2018.
- MQR, per a la neteja de la piscina del Poble Nou del Delta, del 24 de juliol a
l’11 de setembre de 2018.
- AGE, per a la recepció i per cobrir hores de vacances del personal de
recepció de la piscina, del 24 de juliol a l’11 de setembre de 2018.
- LLM, com a netejadora de l’edifici de l’Ajuntament, del 25 de juliol al 31
d’agost de 2018.
- De la subrogació dels treballadors de la piscina municipal d’Amposta per
part de l’Ajuntament, que tot seguit s’indiquen:
DAS

YCF
MCR
ACC
SEC
MEA
JGE
EHA
KHR
DLR
VLG
SMG
SMR (Excedència)
RPB
NPG
WPG
MRP (Excedència)
ERC
MSH
RSC
JVB
RVB
El Ple de la Corporació resta assabentat.
4. APROVACIÓ DE LA 10A FASE DEL PLA D’ORDENACIÓ I D’OCUPACIÓ DE
RECURSOS HUMANS I MODIFICACIÓ RLT, PLANTILLA I QUADRE RETRIBUTIU.
Atenent que es vol continuar amb el procés d’ordenació d’ocupació dels
recursos humans i simultània adequació de l’estructura organitzativa de
l’ajuntament d’Amposta així com de la relació de llocs de treball amb el
mateix objectiu que fonamenta les anteriors fases de desenvolupament
d’un marc organitzatiu de funcionament més eficient i eficaç, en aquest
sentit es proposa:

Regidoria d’Ensenyament
La Regidoria d’Ensenyament creu necessari incentivar i gratificar la bona
feina, l’esforç i la responsabilitat de la comunitat educativa dels centres
d’ensenyament que depenen de l’Ajuntament d’Amposta, en concordança
amb el tracte que dona el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya al seu personal docent, en tasques i responsabilitat.
L’ajuntament d’Amposta desenvolupa, com a competència impròpia, amb
personal propi, dos activitats de caire formatiu, l’ensenyament d’arts
plàstiques mitjançant l’escola d’Art i Disseny (ESARDI), i el desenvolupament
dels nens i nenes de zero a tres anys mitjançant les Llars d’Infants La
Gruneta i La Sequieta.
El Bolletí oficial de la Província (BOP) de Tarragona, número 243, publica el
dia 22 d’octubre de 2010 l’aprovació definitivament de la modificació del
Reglament de règim intern de l’Escola d’Art i Disseny (ESARDI), de
conformitat amb el que determina la legislació vigent, i publicita el text
íntegre del reglament que incorpora la modificació aprovada. Aquest
reglament regula:
Òrgans de govern d’Esardi. Òrgans col·legiats: El director o directora, El
claustre del professorat, L’equip directiu i El consell escolar.
Equip directiu, el composen un/a Director/a, un/a Cap d’estudis, un/a
Secretari/a acadèmic/a.
La forma d’Elecció, nomenament i cessament, del càrrec de Director/a,
del/la Cap d’estudis, de/la Secretari/a acadèmic/a es fa pel claustre de
professors.
Equip docent, Òrgans de coordinació, Funcions del cap de departament, del
professorat de suport, dels conferenciant,

del/de la tutor/a,

del/de la

coordinador/a – tutor/a de pràctiques.
Les concrecions curriculars dels ensenyaments de cicles formatius que
s'imparteixen a Esardi s’adeqüen al que disposa el Decret 304/1995, de 7

de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels cicles de
formació específica d'arts plàstiques i disseny (LOGSE) a Catalunya; el
Decret 28/2014, de 4 de març, d'ordenació general dels ensenyaments
professionals d'arts plàstiques (LOE); el Reial decret 596/2007, de 4 de maig,
pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments professionals
d'arts plàstiques i disseny (LOE); l'Ordre ENS/59/2002, de 4 de març, que
desplega l'organització i avaluació dels cicles de formació específica d'arts
plàstiques i disseny i la correcció d'errades a l'Ordre ENS/59/2002, de 4 de
març.
Per un altra banda, el Bolletí oficial de la Província (BOP) de Tarragona,
número 187, publica el dia 11 d’agost de 2008 l’aprovació definitiva del
reglament de regim intern de les llar d’infants municipals, entitat que depèn
orgànicament de l’ajuntament d’Amposta:
La seva estructura organitzativa funcional es la d’un/a director/a, mestre/a
educadors/es, tutor/res.
Els objectiu de les llars son l’acció educativa en el primer cicle de l’educació
infantil en base al Decret 101/2010, de 3 d’agost d’ordenació dels
ensenyaments
Les funcions de la directora son, fonamentalment, la gestió, organització i
planificació del centre, assegurar-ne la bona organització i funcionament.
Les Llars d’Infants La Gruneta i La Sequieta estan reconegudes per la
Generalitat de Catalunya com a part del sistema educatiu, compleixen amb
el el caràcter educatiu, assoleixen la qualitat i els requisits mínims que fixa
la llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat, forma
part de l’oferta publica educativa catalana en la franja dels zero a tres anys.
Les fitxes valoratives del llocs de treball que es descriu en la RLT no
contempla cap tipus de responsabilitat per dirigir, coordinar els plans
d’estudi i professors, atendre als alumnes. Les responsabilitats directives i
acadèmiques figuren en el propi reglament intern de cadascun dels centres
educatius, és un document elaborat pels propis centres, d’obligat
compliment

pels

seus

components

i

aprovat

per

la

inspecció

d’Ensenyament de la Gencat i l’Ajuntament d’Amposta, titular del centre, la
seva finalitat i objectiu es buscar l’eficiència i la qualitat docent
La figura de la directora “in eternum” de les llars va desaparèixer amb la
jubilació de la darrera persona que tenia aquesta responsabilitat, aquesta
categoria professional ha estat amortitzada en la RLT

i la Plantilla de

l’ajuntament.
El quadre retributiu de l’ajuntament, per a l’exercici 2018, del personal
afectat per aquests complements és:
LLOC/CARREC

G

N

CS

SOU BASE

Complement
Destinació

Específic

Incentiu
Productiv.

LLARS D'INFANTS
Llar Inf. - Mestra A2

19

A2.4.0 11.461,56

5.107,80

5.424,77

504,91

Llar Inf. Educadora

C1

15

C1.4.0

4.008,36

6.510,94

426,19

Professor
Pintura

A2

19

A2.4.0 11.461,56

5.107,80

5.424,77

504,91

8.544,04
ESARDI

L’ajuntament actualment incentiva els càrrecs de direcció d’aquestes
escoles amb un complement específic singular anual de 4.600 euros,
assignar aquest recursos de forma provisional, període limitat a sis mesos,
al objecte de gratificar funcions especials i de superior categoria, dedicació
que necessita de temps i responsabilitats complementaries, amb següent
quadre retributiu
càrrec
Directora

G

N

CS

B

22

B.1.0

La creació del complement a la responsabilitat educativa no crea, modifica
ni suprimeix cap lloc de treball, no afecta a la relació de llocs de treball (RLT)
de l’ajuntament

La creació d’aquest complement obeeix a preservar els principis d’actuació
que fixa el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en
matèria retributiva de
dedicació,

de

llocs de treball d’especial dificultat tècnica, de

responsabilitat

formativa.

La

taula

retributiva

del

Departament d’Ensenyament recull el complement singular per a llocs amb
responsabilitat docent especifica, serveis extraordinaris prestats fora de la
jornada normal de treball, que representarà un increment de la càrrega de
treball en la l’actualització de programes i la implementació de noves
metodologies d’ensenyament.
- Creació d’un lloc de treball de Tècnic mig, personal funcionari, concurs
oposició lliure: En relació a les modificacions proposades, quant a la creació
d’un lloc de treball de tècnic adscrit a Ensenyament, personal funcionari,
accés concurs oposició lliure, es tracta de reforçar l’àrea d’Ensenyament de
l’Ajuntament d’Amposta. Actualment aquesta àrea no disposa de personal
estructural i considerem imprescindible tecnificar l’àrea per a poder donar
sortida de forma òptima a tots els reptes als que s’enfronten i al major
volum de tasques i responsabilitat. Per tant, és imprescindible reforçar
aquesta àrea amb la incorporació d’un tècnic que pugui donar-hi suport. Es
crea el lloc de treball a la RLT i a la Plantilla.
Regidoria de Cultura
L’estructura organitzativa del Centre d’Art visual “Lo Pati” necessita d’una
estabilitat que permeti desenvolupar el projecte capdavanter a Catalunya.
- La figura del director del Centre es proveirà mitjançant la valoració d’un
projecte de direcció per al centre d’art i valoració de mèrits, concurs-públic,
essent avaluat per un jurat, i permetent que Lo pati sempre estigui a
l’avantguarda de la cultura.
- Com a personal de suport, creació d’un lloc de treball de tècnic/a com a
Tècnic/a Centre d’Art lo Pati, personal laboral, concurs oposició lliure: En
relació a les modificacions proposades, quant a la creació d’un lloc de
treball de tècnic adscrit a Cultura, personal laboral, accés concurs oposició

lliure, es tracta de reconèixer l’estructuralitat d’una plaça que s’està ocupant
de forma temporal. Considerem que és imprescindible per al correcte
funcionament del centre d’Art

l’existència al menys d’un tècnic/a per a

assegurar un òptim desenvolupament de totes les activitats del centre i una
correcta atenció als visitants. Aquesta plaça queda lligada a les subvencions
que es reben per al Centre d’Art Lo Pati.
Regidoria de Règim Intern
- Creació d’un lloc de treball d’administratiu/va adscrit a Secretaria, personal
funcionari, accés restringit-promoció interna: En relació a les modificacions
proposades, quant a la creació d’un lloc de treball d’administratiu/va adscrit
a Secretaria, personal funcionari, accés restringit-promoció interna, es
tracta de dotar al departament de Secretaria d’un equip més qualificat que
pugui donar sortida a les tasques cada cop més complexes que es generen
a l’administració d’una forma més òptima i eficaç, donant suport a l’actual
estructura. Es crea el lloc de treball a la RLT i a la Plantilla.
Àrea de Polítiques Actives d’Ocupació (PAO)
Pel que a fa a l’àrea de Polítiques Actives d’Ocupació (PAO), actualment no
disposa d’estructura de personal i es considera imprescindible dotar-la
d’estabilitat. Dins l'Àrea de Polítiques Actives d'Ocupació de l'Ajuntament
d'Amposta que pertany a la Regidoria d'Empresa i Promoció, i seguint les
disposicions de les normatives establertes per la Llei d’Ocupació, les
directrius tant de l’Estratègia Europa 2020, com de l’Estratègia Catalana per
l’Ocupació (2012-2020), es duen a terme programes i serveis ocupacionals
d’orientació, formació, intermediació i ocupació adreçades a millorar les
possibilitats d’accés a l’ocupació, per compte propi o aliè, de persones
desocupades en general, i col·lectius vulnerables en particular; al
manteniment de l’ocupació i a la promoció professional de persones
ocupades; foment de l’esperit empresarial i de l’economia social. Aquest
programes i serveis són, fins a les hores: Programa “Joves per l’Ocupació”,
“Fem ocupació per a Joves”, “Joves en Pràctiques” , “Espais de Recerca de
Feina” , “30 Plus” , “Formació d’ oferta – FOAP” , “Treball i formació” ,
“Col·laboració Social” , “Agència de Col·locació” , “Treball a les 7 Comarques”,

“Programa UBICAT”, Programa ENFEINAT” i “Plans Socials per a persones en
situació o risc d’exclusió social d’Amposta”
A més de la cartera programes i de serveis propis que es desenvolupen a
l'Àrea de Polítiques Actives d'Ocupació de l'Ajuntament d'Amposta, seguint
la Llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya i concretament el què estableix l’article 15.4 “Concertació
territorial” que indica que “...el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha
d’iniciar, amb les administracions locals, un procés d’impuls

i de

coordinació de fórmules organitzatives de nova constitució establertes sota
qualsevol forma jurídica per la legislació local, cercant sempre la màxima
eficàcia i eficiència del sistema”
La concertació territorial ha de comprendre la diagnosi, la coordinació, la
integració i la proposta de planificació. Així mateix, pot servir per a
gestionar o executar les polítiques d’ocupació d’acord amb els criteris que
estableixi el Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació vigent.
En data 16 de març de 2016 es signa l’Acord Territorial per la reactivació
econòmica i l’ocupació, és el document de compromís de cooperació dels
ajuntaments de la comarca del Montsià, empreses i la comunitat educativa;
en aquest Acord els signats es comprometen a impulsar estratègies de
desenvolupament econòmic i social que millorin les condicions de vida dels
ciutadans i afavoreixin la formació i l'ocupació de qualitat per aconseguir la
reactivació socioeconòmica del territori. Dintre d'aquest Acord, les entitats
locals responsables posen a disposició la seva xarxa de treball perquè actuï
com a oficina tècnica.
Per a poder realitzar amb garanties i termini el desplegament del model de
concertació territorial establert a la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació
del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya proposat
i definit per al territori per l’Estratègia per l’Ocupació, el desenvolupament
Econòmic i Territori Educador; l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant l’Àrea de
Polítiques Actives d’Ocupació, en té el paper d’impulsor principal, així com
complir amb els principis i objectius de la llei d’ocupació, resulta del tot
imprescindible poder comptar amb personal estructural, que defineixi i

programi aquest model de concertació territorial així com dissenyi els
projectes i polítiques d’ocupació i formació més adients. Per aquest motiu,
es proposa l’aprovació de la consolidació de les places de l’Àrea de
Polítiques Actives d’Ocupació que es relacionen, d’acord amb els següents
paràmetres:
1. Objecte:
a. Insertar laboralment a les persones a partir de metodologies
d’atenció

i

orientació

personalitzada,

d’informació,

acompanyament, motivació i assessorament

que, tenint en

compte les circumstàncies personals i professionals de cada
persona usuària, li permeten conèixer les capacitats, els
interessos i el perfil ocupacional, i gestionar-ne l’itinerari de
qualificació, la recerca d’ocupació o la posada en marxa
d’iniciatives empresarials.
b. Definir,

programar

i

desenvolupar

totes

les

accions

necessàries per al desenvolupament de l’Estratègia Territorial i
donar compliment al desplegament del model de concertació
territorial establert a la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació
del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya
2. Justificació de la proposta: El motiu que justifica la necessitat de
realitzar

una

administratius,

previsió

i

consolidació

d’efectius

per a poder assentar les bases

tècnics

i

dels serveis i

programes abans esmentats i les noves funcions que suposarà la
implementació de l’Estratègia Territorial i donar resposta a l’establert
a la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació dels sistema d’ocupació i
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Per tant, es proposa la creació dels següents llocs de treball:
- Creació d’un (1) lloc de treball de Coordinador/a de l’àrea de Polítiques
Actives d’Ocupació (PAO), personal funcionari, concurs oposició lliure. Es
crea el lloc de treball a la RLT i a la Plantilla.

- Creació d’un (1) lloc de treball de Administratiu/va de l’àrea de Polítiques
Actives d’Ocupació (PAO), personal laboral, concurs oposició lliure. Es crea
el lloc de treball a la RLT i a la Plantilla.
- Creació de tres (3) llocs de treball de Tècnic/a de Polítiques Actives
d’Ocupació (PAO), personal laboral, concurs oposició lliure. Es creen els llocs
de treball a la RLT i a la Plantilla.
Regidoria d’Obres i Urbanisme
El Departament d’obres i urbanisme, tradicionalment ha estat condicionat
pel volum d’obra que s’està construït a la ciutat, la prioritat era donar
resposta a nous projectes expansius, projectes de creixement en àmbits
nous, a les noves construccions, aquest urbanisme ja no existeix, ha
desaparegut, l’esclat de la bombolla immobiliària ha canviat totes les
prioritat publiques, els ajuntaments tenen noves necessitats, nous reptes,
amb un denominador comú, la problemàtica social, cal passar d’un
urbanisme expansiu a un urbanisme social, sostenible, equilibrat,
integrador, corresponsable, un urbanisme que doni solució a un xarxa
publica, a la relació entre els veïns, de rehabilitació, de conservació, de
millorar de lo públic, que sigui eficient i sostenible, i alhora sigui capaç de
conjuga els àmbits públics i privats. El departament te nous reptes:
fiscalitzar el projectes que encomani l’ajuntament i els que es promoguin
des de l’àmbit privat, vetllar per l’interès públic i esser una ferramenta que
ajudi a solucionar els problemes socials que se’n deriven de la problemàtica
urbanística que avui existeix.
Àrea de serveis al territori
Les ciutats del segle XXI es diferenciaran pel patrimoni que cadascuna pugui
tenir, totes volen tenir uns bons serveis, totes aspiren i treballen per
aconseguir-lo, però el fet singular serà el seu patrimoni, esdevé i esdevindrà
un fet crucial que afectarà a molts àmbit de la població, en aquest sentit
l’equip de govern creu primordial preservar i divulgar aquell que tenim com
element estratègic, fet que ens permetrà generar sinergies econòmiques de
primera magnitud i la millora de les maneres es gestionar el patrimoni per
projectes.

Es proposa la creació del lloc de treball funcionarial de «Tècnic Gestor de
Projectes», grup B, per als empleats i empleades publiques, amb codi
06.08.01.01.03, d’acord amb la fitxa descriptiva que s’adjunta i adscrit a
l’Àrea de Serveis al Territori (06.00). Aquest lloc de treball que es crea per les
tasques específiques i generals assignades i recollides en la fitxa per la
gestió, seguiment, coordinació i control d’actuacions i projectes concrets de
l’Àrea de Serveis al Territori. Es proposa que aquest lloc de treball tingui un
complement de destí 22 i un complement específic 12.462,79€. El sistema
de provisió s’estableix el de promoció interna.
Cal recordar que la creació del del grup B fou acordat en sessió plenaria de
30 de maig de 2016, per als empleats i empleades públiques, l’any 2007 de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (en endavant EBEP), una de les
modificacions introduïdes quant a funció pública era la nova reordenació
dels grups de classificació del personal funcionari de carrera, i representa
donar compliment a una de les reclamacions que ha formulat el comitè
d’empresa
Regidoria d’Hisenda
Les necessitat peremptòries de l’àrea necessita resoldre les situacions
noves i derivades:
Una situació nova es deriva del Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals (TRLRHL), el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, I el reial
Decret 128/2018, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014 atorguen un major control intern de la gestió
econòmica financera i pressupostària de les entitats locals, atorguen majors
obligacions i deures administratius que incrementen les carregues de feina
del personal, les seves derivades son: mes necessitat de personal adscrit a
l’àrea i mes formació i responsabilitats informatives.
Una situació derivada, mal endèmic i mal resolt, ha estat la situació del
anomenat cap d’OGT, al qual la RLT li va atorgar una responsabilitat que no
li corresponia d’acord amb la seva categoria laboral, aquesta situació ja fou
alertada en el seu moment per l’informe que se li va encarregar a la
Diputació, per tant se tracta de resoldre una situació irreal e incongruent:

Creació d’un lloc de treball de Tècnic mig, personal funcionari, accés
restringit-promoció interna: En relació a les modificacions proposades,
quant a la creació d’un lloc de treball de Tècnic mig, adscrit a l’Oficina de
Gestió Tributària, amb nom Cap OGT, personal funcionari, accés restringitpromoció interna, es tracta de dotar al departament de OGT de l’estructura
necessària per al seu lideratge, tecnificant la figura del cap de l’àrea i per
tant, dotant-la d’uns recursos humans que puguin donar resposta a les
necessitats cada cop més creixents i complexes de l’àrea. Es crea el lloc de
treball a la RLT i a la Plantilla.
Una altra situació derivada es el lloc de treball de tresorer, plaça que figura
en la RLT I plantilla com habilitat nacional, que s’han fet diferents
convocatòries per a cobrir-la però que no ha tingut cap aspirant a ocupar-la,
es considera un lloc important de treball, de planificació i d’acompliment
d’objectius macro i micro econòmics, motiu pel qual es planteja cobrir-la de
forma transitòria per un funcionari interí com a tresorer no habilitat.
Fonaments jurídics
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
Article 24. Retribucions complementàries.
La quantia i l’estructura de les retribucions complementàries dels
funcionaris les han d’establir les lleis corresponents de cada Administració
pública atenent, entre d’altres, els factors següents:
a) La progressió assolida pel funcionari dins del sistema de carrera
administrativa.
b) L’especial dificultat tècnica, responsabilitat, dedicació, incompatibilitat
exigible per a l’acompliment de determinats llocs de treball o les condicions
en què s’exerceix el treball
c) El grau d’interès, la iniciativa o l’esforç amb què el funcionari fa la seva
feina i el rendiment o els resultats obtinguts.
d) Els serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball.

Article 37.1. Matèries objecte de negociació. Són objecte de negociació, en
el seu àmbit respectiu i en relació amb les competències de cada
Administració pública i amb l’abast que legalment sigui procedent en cada
cas, les matèries següents: b) La determinació i l’aplicació de les
retribucions complementàries dels funcionaris.
Article 38.1. Pactes i acords. En el si de les meses de negociació
corresponents, els representants de les administracions públiques poden
concertar pactes i acords amb la representació de les organitzacions
sindicals legitimades a aquests efectes, per a la determinació de condicions
de treball dels funcionaris de les administracions esmentades.
Atenent que quant al personal, la planificació que s’impulsa es fonamenta,
per tant, en l’article 69 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Empleat Públic, que estableix que
la planificació dels recursos humans a les Administracions Públiques tindrà
com a objectiu contribuir a la consecució de l’eficàcia en la prestació dels
serveis i de l’eficiència en l’ús dels recursos econòmics disponibles
mitjançant la dimensió adequada dels seus efectius, la seva millor
distribució, formació, promoció professional i mobilitat.
Atenent que així mateix, l’apartat segon de l’esmentat article 69, manifesta
que les Administracions Públiques podran aprovar Plans per la ordenació
dels seus recursos humans, que incloguin, entre d’altres, algunes de les
següents mesures: a) Anàlisi de les disponibilitats i necessitats de personal,
tant des del punt de vista del nombre d’efectius, com del dels perfils
professionals o nivells de qualificació. b) Previsions sobre els sistemes
d’organització del treball i modificacions d’estructures de llocs de treball. c)
Mesures de mobilitat d) Mesures de promoció interna i de formació del
personal i de mobilitat forçosa e) La previsió de la incorporació de recursos
humans a través de la Oferta Pública d’Ocupació.
Decret legislatiu 1/1997, de 31 de juliol.

Atenent que cal tenir en compte, a més, l’article 32 del Decret legislatiu
1/1997, de 31 de juliol, d’acord amb el qual la creació, la modificació, la
refosa i la supressió de llocs de treball es realitzarà en tot cas mitjançant la
relació de llocs de treball.
Atenent l’Acord del Consell de Ministres de 12 de juny de 1998, el qual
ratifica l’acord Administració – Sindicats sore els intervals de nivells
( complements de destí) dels llocs de treball que correspon a cada cos o
escala, d’acord amb el grup en el que estiguin classificats.
Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.
Article 25. Promoció econòmica.
1. El treballador, en funció de la feina que exerceixi, pot tenir dret a una
promoció econòmica en els termes que es fixin en el conveni col·lectiu o
contracte individual.
2. El que disposa l’apartat anterior s’entén sense perjudici dels drets
adquirits o en curs d’adquisició en el tram temporal corresponent
Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta per a
quadrienni 2008-2011
Article 17: Treballs de categories diferents Per necessitats del servei es podrà
destinar provisionalment els treballadors a exercir treballs de categories
diferents, a proposta de la persona responsable de l’àrea nomenada per
l’Ajuntament i amb el vist i plau del Regidor delegat, en tot cas, es tindrà en
compte que la persona tingui el nivell tècnic requerit al de la plaça a ocupar,
cap treballador, habitualment, podrà ocupar una categoria dos vegades
superior a la que ocupa.
El personal que en aquest cas fos afectat cobrarà sempre les retribucions
complementàries superiors, en el cas que acompleixi un lloc de categoria
immediatament superior a la del lloc de treball que ocupa, i les del seu propi
lloc en cas que acompleixi un lloc de categoria inferior.
Aquesta situació no podrà excedir els sis mesos o el temps normal de
convocatòria i provisió del lloc de treball vacant.

En els casos en que la permanència en la categoria diferent de l’habitual sigui
superior a una setmana, la Junta de Govern Local autoritzarà l’ocupació
provisional de categoria, amb informe al representants del personal.
La normativa base del departament d’ensenyament de la generalitat
de Catalunya i en el seu defecte el Reglament de règim intern de
l’Escola d’Art i Disseny (ESARDI) i El reglament de règim intern de les
llars d’infants, i les normes d’organització i funcionament del centre
Atenent que quant al personal, la planificació que s’impulsa es fonamenta,
per tant, en l’article 69 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Empleat Públic, que estableix que
la planificació dels recursos humans a les Administracions Públiques tindrà
com a objectiu contribuir a la consecució de l’eficàcia en la prestació dels
serveis i de l’eficiència en l’ús dels recursos econòmics disponibles
mitjançant la dimensió adequada dels seus efectius, la seva millor
distribució, formació, promoció professional i mobilitat
Atenent que cal tenir en compte, a més, l’article 32 del Decret legislatiu
1/1997, de 31 de juliol, d’acord amb el qual la creació, la modificació, la
refosa i la supressió de llocs de treball es realitzarà en tot cas mitjançant la
relació de llocs de treball.
Atès el que es preveu als articles 162 a 169 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
d’Hisendes locals.
Atenent que l'Ajuntament d'Amposta, en la seva qualitat d'administració
pública de caràcter territorial ostenta les potestats reglamentàries i
d'autoorganització, que la faculten per a aprovar, tant el Pla d'Ordenació i
d’Ocupació de Recursos Humans com la modificació de la Relació de Llocs
de Treball.
Per tot això, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels
11 membres del grup d’EA – AM, l’abstenció dels 2 membres del grup del

PSC – CP i el vot en contra dels 6 membres del grup de CiU, de la regidora
no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, i del regidor del grup municipal de PXC,
adopta els següents ACORDS:
Primer,- Aprovar inicialment el Pla d’Ordenació i d’Ocupació de Recursos
Humans (10a fase) i simultània adequació de l’estructura organitzativa de
l’ajuntament d’Amposta així com de la relació de llocs de treball, en els
següents termes:
A. Quant a la fixació del barem del complement de destí del grup de
classificació B:
Es fixa el interval del complement de destí del grup de classificació B per als
empleats i empleades públiques de l’Ajuntament d’Amposta, el qual
oscil·larà entre el nivell 18 (mínim) i el nivell 26 (màxim), segons el lloc de
treball concret.
B. Amortitzacions de places
S’amortitza la plaça del lloc denominat Cap de Departament (Secció
d’obres i urbanisme, Codi: 06.04.02, règim: funcionari, escala: Administració
especial, Grup professional: A1, Tipus de lloc: Singularitzat, Classe /
Categoria: Tècnica superior
C. Complement a la responsabilitat educativa
Crear, dintre del marc jurídic de l’incentiu a la productivitat, un nou
complement que ha de figurar dintre del quadre retributiu de l’Ajuntament
d’Amposta, anomenat “complement a la responsabilitat educativa” per raó
d’un càrrec per al qual ha d’estar designat pels membres que componen el
claustre de la comunitat educativa.
El quadre retributiu anual del complement específic a la responsabilitat
educativa que s’assignaria a cada responsable es el següent:
complement anual a la responsabilitat educativa
CARREC
esardi
llar infants
director/a
5.691,19 €
5.344,92 €

Condicions per al atorgament del complement específic a la responsabilitat
educativa seran:



Àmbit personal: acreditar el seu nomenament, de caràcter
rogat. Requerirà informe de la Regidoria d’Ensenyament



Àmbit funcional. Compliment, en cada curs escolar, de les
exigències i objectius que marqui la inspecció d’ensenyament
de la Generalitat de Catalunya i el propi reglament intern de la
comunitat educativa.



Àmbit temporal. Durada limitada a la vigència del càrrec, no es
consoliden. No genera cap dret acumulatiu ni indemnitzatori.
No hi termini de preavís.

D. Noves places RLT per promoció interna:
Tip.empleat

Núm.pl.

Grup

Escala

Subescala

Classe

Departament

Nom de la plaça

Funcionari/a

1

C1

General

Administrativa

Mitja

Secretaria

Adm. Secretaria

Funcionari/a

1

A2

General

Tècnica

Mitja

OGT

Cap OGT

Funcionari/a

1

B 22

Especial

Tècnic/a

Mitja

A.Serv territori

Tècnic gestor de
Projectes

- Es crea un lloc de treball d’administratiu/va General,

subescala

administrativa, classe mitjana, adscrit a Secretaria, personal funcionari,
accés restringit-promoció interna, Grup C1.3.2, CD 16, CE 10.794,50€/bruts/
anuals, d’acord amb la fitxa descriptiva que s’adjunta al present informe
com Annex, amb codi 06.02.01.01.01.08
- Es crea un lloc de treball de Tècnic mig, subescala Tècnica, classe mitjana,
adscrit a OGT, personal funcionari, accés restringit-promoció interna, Grup
A2 (A2.5.1), CD 24, CE 20.000,00€/bruts/anuals, d’acord amb la fitxa
descriptiva que s’adjunta al present informe com Annex, amb codi
06.03.01.02.02.01

- Es crea el lloc de treball funcionarial de «Tècnic Gestor de Projectes», grup
B, d’Escala d’Administració Especial (técnica), amb codi 06.08.01.01.03,
adscrit a l’Àrea de Serveis al Territori (06.00), amb complement de destí 22 i
CE de 12.462,79€, provisió per promoció interna, d’acord amb fitxa

descriptiva que s’adjunta al present informe com Annex, amb codi
06.08.01.01.03
D. Creació de noves places a la plantilla i la RLT
Tip.empleat

Núm.pl.

Grup

Escala

Subescala

Classe

Departament

Nom de la plaça

Funcionari/a
Laboral
Funcionari/a
Laboral
Laboral

1
1
1
1
3

A2 19
B 22
A2 21
C1 15
A2 19

General
Especial
Especial
General
Especial

Mitja
Mitja
Mitja
Admin
Mitja

Ensenyament
Cultura
PAO
PAO
PAO

Tècnic/a d’Ensenyament
Tècnic/a Centre d’Art Lo Pati
Coordinador àrea PAO
Administratiu/va àrea PAO
Administratiu/va àrea PAO

Funcionari/a

1

A1 24

General

Tècnica
Tècnica
Tècnica
Administrativa
Tècnica
De serveis
especials

Superior

Hisenda

Tresorer no habilitat

- Es crea un lloc de treball de tècnic mig, adscrit a Ensenyament, personal
funcionari, accés concurs oposició lliure, Grup A2, CD 19, CE
5.506,14€/bruts/anuals, d’acord amb la fitxa descriptiva que s’adjunta al
present informe com Annex, amb codi 06.05.02. Modificació adscrita a la
plantilla municipal i a la RLT.
- Es crea un lloc de treball de Tècnic/a Centre d’Art Lo Pati, adscrit a Cultura,
personal laboral, accés concurs oposició lliure, Grup B, CD 22, CE 7.228,13€/
bruts/anuals,

d’acord amb la fitxa descriptiva que s’adjunta al present

informe com Annex, amb codi 06.11.04.02. Modificació adscrita a la plantilla
municipal i a la RLT.
- Es crea un lloc de treball de Coordinador/a Àrea Polítiques Actives
d’Ocupació, adscrit a l’àrea de Polítiques Actives d’Ocupació, personal
funcionari,

accés

concurs

oposició

lliure,

Grup

A2,

CD

21,

CE

10.512,03€/bruts/anuals, d’acord amb la fitxa descriptiva que s’adjunta al
present informe com Annex, amb codi 06.07.02.01. Modificació adscrita a la
plantilla municipal i a la RLT.
- Es crea un lloc de treball de Administratiu/va Àrea Polítiques Actives
d’Ocupació, adscrit a l’àrea de Polítiques Actives d’Ocupació, personal
laboral,

accés

concurs

oposició

lliure,

Grup

C1,

CD

15,

CE

9.826,20€/bruts/anuals, d’acord amb la fitxa descriptiva que s’adjunta al

present informe com Annex, amb codi 06.07.02.02. Modificació adscrita a la
plantilla municipal i a la RLT.
- Es creen tres (3) llocs de treball de Tècnic/a

de Polítiques Actives

d’Ocupació, adscrits a l’àrea de Polítiques Actives d’Ocupació, personal
laboral,

accés

concurs

oposició

lliure,

Grup

A2,

CD

19,

CE

5.506,14€/bruts/anuals, d’acord amb les fitxes descriptives que s’adjunten al
present

informe

com

Annex,

amb

codi

06.07.02.03,

06.07.02.04,

06.07.02.05. Modificació adscrita a la plantilla municipal i a la RLT.
- Es crea una nova fitxa a la RLT per al Tresorer no Habilitat amb codi
06.03.02.01 i amb les retribucions corresponents a la categoria A1-24
(A1.3.2)
E. Modificacions de la Regidoria d’Hisenda, a la plantilla i la RLT
Es modifica la fitxa descriptiva de la RLT del lloc de treball denominat
Administrativa de gestió, Codi: 06.03.01.02.01.07 règim: funcionari, escala:
Administració general, Grup professional: C1, Tipus de lloc:
No
singularitzat, la nova redacció incorpora noves funcions especifiques, que
figura en l’annex que s’acompanya amb el codi 06.03.01.02.01.07.
Modificar la classificació retributiva del lloc de treball de Administrativa de
gestió, passant-se a denominar Administratiu/va de Gestió econòmica, amb
codi 06.03.01.02.01.07 en el sentit d’establir un complement de destí 17 i un
complement específic de 12.100,00€, d’acord amb la classificació C1-17
(C1.7.1) del quadre de retribucions de l’ajuntament.
F. taules salarials
Es creen les taules salarials dels acords presos segons annex que
s’acompanya.
Segon. Exposar al públic el present acord, per un termini de 15 dies hàbils,
comptats a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona (en endavant, BOPT) i al Tauler d’anuncis municipal,
a efectes de presentació d’al·legacions.

Tercer. Considerar definitivament aprovat el present acord en el cas que no
es presentin al·legacions.
Quart. Contra l’aprovació definitiva o contra l’acord esdevingut definitiu es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva publicació en el BOPT.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent al de la seva publicació.
Cinquè. Notificar el present acord a la representació dels treballadors i
treballadores així com a les persones interessades.

Intervencions dels membres:
La regidora no adscrita, Sra. Pertegaz, manté el seu posicionament com el
pres en anteriors modificacions de RLT i, per això continuarà votant en
contra, atès que no es maximitza el rendiment de llocs de treball. Comenta
que jurídicament està estudiant l’empresa que va contractar l’Ajuntament,
atès que diu que no té aquesta cap experiència en les modificacions que
proposa.
El portaveu del grup municipal de PXC, Sr. Ciscar, diu que en tots els casos
excepte en un estaria a favor, però que el vot serà en contra perquè no pot
votar per separat. Explica que quan va fer la moció l’any passat em van dir
que els complements igual que es donaven es treien. Troba bé en principi la
idea de fiscalització dels projectes, però com que la persona no té estudis
universitaris han buscat a una persona que té FP per al tècnic de gestor de
projectes, fent el lloc a mida. Que en aquest sentit, més endavant presenta
una moció on proposa la contractació d’un enginyer o un arquitecte. Diu
que quan algú se’n va de vacances o està de baixa es cobreixen, a excepció
d’aquesta, perquè no fa falta i que tampoc se l’ha proposat com a cap de
brigada.
El portaveu del grup municipal del PSC-CP, Sr. Miró diu que és la forma de
l’equip de govern d’enfocar els llocs de treball i que per aquest motiu el seu
grup s’abstindrà. Consideren correcte que es creïn llocs de treball en
polítiques d’ocupació però que no els han justificat el número. Els sorprèn
que es creï un lloc de treball de tècnic d’ensenyament donada la dedicació
exclusiva que té la regidora l’àrea. Troben positiu que es creïn places per

promoció interna, reforçant les àrees d’OGT i Secretaria, així com, persones
que tirin avant projectes en una qualitat. Veuen en bons ulls la creació d’uns
complements de l’escola de llars d’infants; motiu pel qual s’abstindran.
La portaveu del grup municipal de CIU, Sra. Ferré, diu que el seu grup
votarà en contra. Que a l’anterior modificació se’ls va dir que les
modificacions no les feia una empresa externa sinó amb recursos propis.
Afirma que hi han tratges a mida i, demanen un informe un cop s’hagi fet la
promoció del lloc del tècnic de gestor de projectes, sobre els llocs i
categories que hagi ocupat la persona que hagi guanyat en els darrers
quatre anys, per tenir una visió de tot el procés.
L’Alcalde-President, Sr. Tomàs respon que pren nota. Que tots els informes
de l’expedient d’aquesta modificació de la RLT ( Intervenció, Recursos
Humans i Secretaria ) són favorables. Estem parlant de llocs de treball i que
quan es convoquin els processos diferents selectius, totes les persones que
compleixin amb els requisits legals es podran presentar. Que el Comitè de
Personal dels treballadors municipals, han votat favorablement aquesta
modificació de la RLT. Que hi ha una de les places de promoció interna que
inicialment era d’accés lliure, però que a petició del Comitè s’ha canviat a
accés restringit ( interna).
El Sr. Ciscar li diu al Sr. Alcalde que el Comitè ha votat per majoria, però que
els hi pregunti el del tratge a mida. El Sr. Alcalde li respon que el Comitè
defensa a tot el col·lectiu de treballadors municipal i, que per aquest motiu
és estrany el que està dient, doncs està insinuant que si la gent està al
Comitè és per interessos personals.
5. DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR MUNICIPAL PER A
L’EXERCICI D’UNA SEGONA ACTIVITAT PRIVADA.
ANTECEDENTS
1.-En data 10 de juliol de 2018, amb Registre d’Entrada número 11296, el Sr.
JFF, treballador de l’Ajuntament d’Amposta, com a auxiliar Tècnic,
especialista en Informàtica, per la realització del servei consistents en la
implementació del programa de l’administració electrònica (PIAE) sol·licita
conciliar el lloc de treball pel qual està contractat amb l’Ajuntament
d’Amposta amb el desenvolupament d’una activitat privada a l’empresa
Fidelis Factu S. Coop., per a produir creacions artístiques d’actor,
preferentment de clown.
En la mateixa instància, el Sr. F especifica que aquesta segona activitat
privada es desenvoluparia en una mitjana normalment de menys de tres

hores setmanals, fora de la jornada de treball i de l’horari laboral habitual i
que aquesta activitat res té a veure amb les funcions que desenvolupa en
l’Ajuntament d’Amposta .
2.- El 23 d’abril de 2013, es va emetre per la Secretària municipal l’Informe
4/2013, sobre el règim d’incompatibilitats aplicable al personal al servei de
la Corporació municipal.
3.- En data 17 de juliol de 2018, s’ha emès per la Secretària l’informe jurídic
9/2018.
FONAMENTS DE DRET
En base el que disposa l’article 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de la Llei de Bases de Règim local i l’article 54.1.s) del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al
Servei de les Entitats Locals, correspon al Ple declarar les incompatibilitats
del personal i autoritzar o denegar les sol·licituds sobre compatibilitats.
Per tot això, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels
11 membres del grup d’EA – AM, dels 6 membres del grup municipal de CIU,
dels dos membres del grup municipal del PSC-CP i del membre del grup
municipal de PXC, i amb l’abstenció de la regidora no adscrita, la Sra.
Pertegaz, adopta els següents ACORDS:
PRIMER.- Declarar la compatibilitat de JFF, treballador de l’Ajuntament
d’Amposta, com a auxiliar Tècnic, especialista en Informàtica, per la
realització del servei consistents en la implementació del programa de
l’administració electrònica (PIAE), per a l’exercici privat d’una segona activitat
consistent en produir creacions artístiques d’actor, preferentment de clown
per a l’empresa Fidelis Factu S. Coop., en una mitjana normalment de
menys de tres hores setmanals, fora de la jornada de treball i de l’horari
laboral habitual, sense que aquesta activitat res tingui a veure amb les
funcions que desenvolupa en l’Ajuntament d’Amposta.
SEGON.- Determinar que la declaració de compatibilitat per a l’exercici
privat de la segona activitat a desenvolupar-se en el sector privat, detallat a
l’Acord primer, queda subjecta al compliment de les següents limitacions i
condicions:

No podrà exercir, per si o mitjançant substitució, activitats privades,incloses
les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència
o al servei d’entitats o particulars que es relacionen directament amb les
que desenvolupi en el departament, organisme o entitat on estigui destinat.
S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici
d’un dret legalment reconegut, realitzen per si mateix directament els
interessats.
No podrà desenvolupar activitats privades, incloses les de caràcter
professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei
d’entitats o particulars, en els assumptes en que estigui intervenint, hagi
intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic.
S’inclou en especial en aquesta incompatibilitat les activitats professionals
prestades a persones a que s’estigui obligat a atendre en el
desenvolupament del lloc públic.
No podrà pertànyer a Consells d’Administració u òrgans rectors d’empreses
o entitats privades, sempre que l’activitat de les mateixes estigui
directament relacionada amb les que gestioni el departament, organisme o
entitat en que presti els seus serveis el personal afectat.
No podrà desenvolupar, per si mateix o persona interposada, de càrrecs de
tot ordre en empreses o societats concessionàries, contractistes d’obres,
serveis o subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis,
o amb participació o aval del sector públic, qualsevol que sigui la
configuració jurídica d’aquella.
No podrà tenir una participació superior al 10% en el capital de les
empreses o societats a que es refereix l’apartat anterior.
Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de
treball i l’horari de l’interessat i quedaran automàticament sense efecte en
cas de canvi del lloc de treball en el sector públic.
No
percebre
complements
específics
constituïts
pel
factor
d’incompatibilitat, exclusivament o concepte equiparable ex art. 14 L
21/1987, de 26 de novembre, o percebre complements específics constituïts
pel factor d’incompatibilitat si no superen el 30% de la retribució bàsica,
exclosa l’antiguitat, de conformitat amb la interpretació sistemàtica i

conjunt del disposat a l’art. 16.4 L 53/1984, de 26 de desembre, i l’article 14
L 21/1987, de 26 de novembre.
D’acord amb l’article 11 de la Llei 53/1984 d’Incompatibilitats del Personal al
Servei de les Administracions Públiques i l’article 11.6 del Reial Decret
598/1985 sobre Incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració
de l’Estat, de la Seguretat Social i de les Entitats, Organismes i Empreses
dependents, no podrà realitzar activitats les quals estiguin sotmeses a
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control del Departament,
Organisme, Entitat o Empresa a la que estiguin destinats o adscrits. Sense
perjudici de l’establert a l’article 12.1 L21/1987, en cap cas la suma de les
jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada podrà superar la
jornada ordinària de l’administració incrementada en un 50%.
TERCER.- Realitzar la inscripció de la resolució de compatibilitat per
desenvolupar aquesta activitat privada en el registre de personal
corresponent.
QUART.- Qualsevol canvi en les condicions en que s’autoritza aquesta
segona activitat a l’interessat, deixarà automàticament sense efecte l’acord
de Ple de declaració de compatibilitat.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a l’interessat, al Departament de
Personal, al Departament de Secretaria, a la Intervenció municipal.
6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE
DELIMITACIÓ D’AMPOSTA.
El Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 31 de juliol de 2017, va
adoptar l’acord que a la seva part dispositiva diu:
«PRIMER. Aprovar la creació de la Comissió municipal de delimitació d’Amposta.
SEGON. Designar com a membres de la Comissió municipal de delimitació
d’Amposta a: el Sr. Adam Tomàs i Roiget (Alcalde), el Sr. Miquel Subirats i
Garriga (Regidor), el Sr. Daniel Forcadell i Ferreres (Regidor), la Sra. SVR
(Tècnica) i, la Sra. Maria Cinta Vidal i Bayarri (Secretària).
TERCER.- Comunicar els presents acords a totes les persones designades com a
membres de la Comissió municipal de delimitació d’Amposta i a la Direcció
General d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya».

Es considera convenient la modificació de la composició de la Comissió
municipal de delimitació creada.
D’acord amb el que disposa l’article 38 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.
Per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del grup d’EA – AM, dels
6 membres del grup municipal de CIU, del membre del grup municipal de
PXC, i amb l’abstenció de la regidora no adscrita, la Sra. Pertegaz, i dels dos
membres del grup municipal del PSC-CP, s’adopten els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar la modificació de la composició de la Comissió municipal
de delimitació d’Amposta, amb la substitució del regidor Sr. Miquel Subirats
i Garriga, pel regidor, Sr. Josep Tomàs Reverté i Vidal.
SEGON. Comunicar els presents acords a tots els interessats i a la Direcció
General d’Administració Local del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya»
7. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS DE
L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA A 31 DE DESEMBRE DE 2017.
D’acord amb l’article 222 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els
ens locals han de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de
comprendre els béns de domini públic i els patrimonials, els drets i valors
mobiliaris.
L’inventari ha d’estar objecte d’actualització continuada sens perjudici de la
seva rectificació i comprovació, que s’ha de fer cada any, en el primer cas i
cada cop que es renovi la corporació en el segon.
Correspon al Ple de la Corporació l’aprovació, rectificació i comprovació de
l’inventari, d’acord amb els articles 103 a 105 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals. Per
la seva rectificació no es requereix quòrum qualificat, atès l’article 47 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Vist l’expedient constituït per la rectificació de l’inventari, el Ple de la
Corporació, per majoria, amb els vots favorables dels 11 membres del grup

d’EA – AM, dels 6 membres del grup municipal de CIU, i del membre del
grup municipal de PXC, i amb l’abstenció de la regidora no adscrita, la Sra.
Pertegaz i dels dos membres del grup municipal del PSC-CP, adopta els
següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar la rectificació de l’inventari de béns de l’Ajuntament
d’Amposta, el qual compren els béns de domini públic i els patrimonials, els
drets i valors mobiliaris a 31 de desembre de 2017, amb l’import que hi
consta a l’expedient.
SEGON. Remetre certificació del present acord i una còpia del mateix a les
Administracions de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb
l’article 86 del RD 781/1986, de 18 d’abril.
8. APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE FESTES MAJORS D’AMPOSTA DE L’ANY
2018.
Atès el dictamen - proposta favorable de la Comissió de mitjans de
comunicació i festes celebrada en sessió de 30 de juliol de 2018 en relació
al Programa de Festes Majors del municipi d’Amposta del 2018.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots favorables dels 11
membres del grup d’EA – AM, dels 2 membres del grup municipal del PSCCP i del membre del grup municipal de PXC, i amb l’abstenció de la regidora
no adscrita, la Sra. Pertegaz i dels 6 membres del grup municipal de CIU,
adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar el programa de Festes Majors del municipi d’Amposta del
2018.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Regidoria de mitjans de
comunicació i festes i Intervenció.
Intervencions dels membres:
La regidora no adscrita, Sra. Pertegaz, diu que s’absté perquè és el model
de festes de l’equip de govern. Que vist el contingut del programa de festes
d’aquest any considera que és preelectoral.
El portaveu del grup municipal de PXC, Sr. Ciscar explica que votarà a favor
atès que li pareix bé el contingut del programa de festes.

9. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTES TAURINS DE
LES FESTES MAJORS D’AMPOSTA 2018.
El Ple de l’Ajuntament d’Amposta, en la sessió duta a terme el dia 25 de juny
de 2018 va aprovar el programa d’espectacles taurins a celebrar amb motiu
de la Festa Major d’Amposta – 2018.
Atès que s’ha produït un canvi de data en un dels actes taurins,
concretament el dia 16 d’agost de 2018, a les 20,00 hores es feia la
desencaixonada d’un bou salvatge de la Ramaderia de PF, que ara es
realitzarà el dia 17 d’agost de 2018 a la mateixa hora.
Atès que el canvi indicat, ha estat degudament informat a la Comissió
informativa de mitjans de comunicació i festes del dia 17 de juliol de 2018,
d’acord amb dictamen adjunt.
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. Aprovar el canvi indicat del programa d’espectacles taurins el qual
quedarà de la forma següent:
Data

Modalitat

Hora inici

Hora final

11/08/2018

Bou embolat

00:05

00:35

11/08/2018

Bou embolat

00:35

01:05

11/08/2018

Bou capllaçat

07:00

07:50

11/08/2018

Bou capllaçat

07:20

08:10

11/08/2018

Bou capllaçat

11:00

11:50

Lloc
Barcelona, Alacant, Terol,
Castelló,
Josep
Dámaso,
Ulldecona, València, Sant
Domènech
Barcelona, Alacant, Terol,
Castelló,
Josep
Dámaso,
Ulldecona, València, Sant
Domènech
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
Només en cas que el bou es
pari al sortir i no vulgui
córrer, i es realitzaria el
mateix recorregut.
Sortida:Plaça Castellania.

11/08/2018

Bou capllaçat

11:20

12:10

12/08/2018
12/08/2018
12/08/2018
13/08/2018
13/08/2018
13/08/2018
13/08/2018
13/08/2018
14/08/2018
14/08/2018
14/08/2018
14/08/2018
14/08/2018
16/08/2018
16/08/2018
16/08/2018

Bous al carrer
Bou salvatge
Bou embolat
Bous al carrer
Bous a la plaça
Bou Salvatge
Bous a la plaça
Bou Embolat
Bous al carrer
Bous a la plaça
Bou salvatge
Bou embolat
Bou embolat
Bous al carrer
Bous a la plaça
Bou capllaçat

19:00
20:00
23:00
12:00
18:30
20:00
21.15
23:15
12:00
18:30
20:00
22:00
22:30
12:00
19:00
21:30

20:00
20:15
23.30
13:30
21:30
20:15
23.15
23:45
13:30
21:30
20:15
22:30
23:00
13:30
21:30
22:20

16/08/2018
17/08/2018
17/08/2018
17/08/2018
17/08/2018
17/08/2018
17/08/2018
18/08/2018

Bou embolat
Bous al carrer
Bous a la plaça
Bou salvatge
Bou embolat
Bou embolat
Bou embolat
Bou capllaçat

22:30
12:00
18:30
20:00
22:00
22:30
23.00
08:00

23:00
13:30
21:30
20:15
22:30
23:00
23:30
08:50

Av.Aragonesa,
Castelar, Verge del Pilar,
Santa Bàrbara, Mercat, Grau,
Joan d'Àustria,
Verge del Pilar, Soriano
Montagut, Santa Barbara.
Final:Plaça Castellania
Només en cas que el bou es
pari al sortir i no vulgui
córrer, i es realitzaria el
mateix recorregut.
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Plaça Bous
Plaça Bous
Plaça Bous
Plaça Bous
Barcelona
Plaça de bous
Plaça de bous
Plaça de bous
Plaça de bous
Barcelona
Plaça de bous
Sortida: Plaça de bous.
Antoni Gaudí, Sant Cristòfol,
Av. Catalunya, Josep
Tarradelles, Amèrica, Antoni
Gaudí.
Final: Plaça de bous.
Plaça de bous
Barcelona
Plaça de bous
Plaça de bous
Plaça de bous
Plaça de bous
Plaça de bous
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.

18/08/2018

Bou capllaçat

08:20

09:10

18/08/2018
18/08/2018
18/08/2018
18/08/2018
18/08/2018
18/08/2018
18/08/2018
18/08/2018
19/08/2018
19/08/2018
19/08/2018

Bous al carrer
Bous a la plaça
Bou embolat
Bou embolat
Bou embolat
Bou embolat
Bou embolat
Bou embolat
Bous al carrer
Bous a la plaça
Bou embolat

12:00
18:30
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
11:30
18:30
22.00

13:30
21:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
00:00
13:00
21:30
22.15

Final: Plaça Castellania
Només en cas que el bou es
pari al sortir i no vulgui
córrer, i es realitzaria el
mateix recorregut.
Barcelona
Plaça de bous
Plaça de bous
Plaça de bous
Plaça de bous
Plaça de bous
Plaça de bous
Plaça de bous
Barcelona
Plaça de bous
Plaça de bous

Intervencions dels membres:
El portaveu del grup municipal del PSC-CP, Sr. Miró comenta que per un problema
de logística els veïns del carrer Lope de Vega hagin de tornar a esperar 5 anys per
fer els bous al carrer demana que es miri d’arreglar per a l’any que ve.

10. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 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”.
Vist l’expedient instruït per l’aprovació de la proposta de modificació
puntual número 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”, redactada per l'Arquitecte municipal, JCM
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 3 de maig
de 2018 va aprovar inicialment la proposta de modificació puntual, la qual
ha estat exposada al públic mitjançant anuncis publicats en el Butlletí oficial
de la província de Tarragona número 94 del dia 10 de maig de 2018 i Diari
El Punt Avui del dia 10 de maig de 2018.
S’ha donat compliment a l’obligació que estableix l’article 10.2 del Decret
Llei 1/2007, de 26 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística
consistent en donar publicitat per mitjans telemàtics (pàgina web de
l’Ajuntament) de la modificació puntual esmentada.
Sobre la modificació puntual esmentada s'ha donat audiència als

Ajuntament dels municipis el terme municipal dels quals confronta amb el
d'Amposta, havent emès informe favorable l’Ajuntament de Sant Jaume
d’Enveja.
En data 14 de maig de 2018, es va sol·licitar a l’Oficina de Medi Ambient de
les Terres de l’Ebre la declaració de no subjecció de la proposta de
modificació a avaluació ambiental, qui, en data d’avui no ha emès la
declaració sol·licitada.
Durant el termini d'exposició pública no s'ha presentat cap al·legació.
D’acord amb el que disposen els articles 85 i 96 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots favorables
dels 11 membres del grup d’EA – AM, dels 6 membres del grup municipal CIU,
dels 2 membres del grup municipal del PSC-CP i del membre del grup
municipal de PXC, i amb l’abstenció de la regidora no adscrita, la Sra. Pertegaz,
adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual
número 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”, redactada per l'Arquitecte municipal, JCM.
SEGON. Donar trasllat de la proposta de modificació provisionalment
aprovada a la Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre
instant la seva definitiva aprovació.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per a la
signatura de la documentació per a l’efectivitat del present acord.
11. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
MUNICIPAL DE POLICIA I BON GOVERN.
Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia
3 de maig de 2018, la modificació de l’Ordenança municipal de policia i bon
govern.
Atès que l’aprovació inicial de la modificació ha estat exposada al públic per
un termini de 30 dies, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí oficial de la
Província de Tarragona número 94 del dia 16 de maig de 2018 i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7618 del dia 14 de maig de

2018, sense que contra la mateixa s’hagi formulat cap mena de reclamació
o al·legació.
De conformitat amb el que disposen els articles 60 i següents del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny, el Ple de la Corporació, per majoria, amb
els vots favorables dels 11 membres del grup d’EA – AM, dels 2 membres del
grup municipal del PSC-CP i del membre del grup municipal de PXC, i amb
l’abstenció de la regidora no adscrita, la Sra. Pertegaz i, dels 6 membres del
grup municipal de CIU, adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança municipal de
policia i bon govern.
SEGON. Ordenar la publicació del text refós íntegre de l’Ordenança
municipal de policia i bon govern, aprovada en el Butlletí oficial de la
Província, als efectes de la seva entrada en vigor.
12. APROVACIÓ DE LA CESSIÓ DE L’ÚS DEL LOCAL UBICAT A LA PLANTA
BAIXA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER AMÈRICA, 44, A L’ASSOCIACIÓ DE
FAMILIARS MENTALS DE LES TERRES DE L’EBRE.
Atès que aquest Ajuntament d’Amposta és titular del dret d’arrendament
del local ubicat a la planta baixa de l’edifici situat al carrer Amèrica, 44 per
un període de 5 anys des del dia 1 d’abril de 2018.
Atès que s’ha instruït expedient per la cessió de l’ús en concepte de precari
del local indicat a l’Associació de familiars de malalts mentals de les Terres
de l’Ebre per destinar-lo a Club social de malalts mentals de les Terres de
l’Ebre.
Atès que s’han complert tots els requisits establerts als articles 211 i
següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i, els articles 75 i 76
del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals, per acordar l’esmentada cessió gratuïta, que es
considera d’interès per al municipi. D’altra banda, la privació de l’ús del bé
esmentat no representa cap perjudici, atès l’interès social que es pretén
satisfer amb la cessió de l’ús, i donat el caràcter precari de la cessió del
mateix.
Atès que l’expedient ha estat exposat al públic per un termini de 30 dies,

mitjançant anunci publicat en el Butlletí oficial de la província de Tarragona
número 101 del dia 25 de maig de 2018, sense que durant el termini
d’exposició pública s’hagi presentat cap al·legació o reclamació.
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació, per unanimitat dels seus membres,
adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar la cessió a l’Associació de familiars de malalts mentals de
les Terres de l’Ebre de l’ús en concepte de precari del local ubicat a la planta
baixa de l’edifici situat al carrer Amèrica, 44 per destinar-lo a Club social de
malalts mentals de les Terres de l’Ebre.
SEGON. El termini de cessió de l’ús del local no podrà ser superior al termini
del dret d’arrendament sobre el local del qual és titular aquest Ajuntament
d’Amposta, termini durant el qual s’ha de mantenir l’ús del bé per a les
finalitats objecte de cessió.
TERCER. Disposar que el precari s’extingirà per la reclamació de l’ús del bé
feta per l’ens local, amb el requeriment previ al precarista amb un mes
d’antelació i també per la devolució d’aquest per part del precarista. Si el bé
del qual es cedeix l’ús no es destina a l’ús previst en el termini fixat o deixa
d’ésser destinat, reverteix automàticament de ple dret al patrimoni de l’ens
local cedent, el qual té dret a rebre, si s’escau, el valor dels danys i perjudicis
causats i el detriment experimentat pels béns.
QUART. Determinar que la precarista no resta en una situació de
dependència respecte l'Ajuntament d'Amposta als efectes dels articles 120 i
121 del Codi penal i que l’ús és gratuït i merament tolerat.
CINQUÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President per a la signatura de tots els
documents públics i privats necessaris per executar els acords anteriors.
SISÈ. Donar trasllat del present acord a l’Associació de familiars de malalts
mentals de les Terres de l’Ebre i a Serveis Socials.
13. APROVACIÓ INICIAL DE LA DEROGACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR
DEL FUNCIONAMENT DE L’EDIFICI DEL CASAL COM EQUIPAMENT CÍVIC.
Vist l’expedient instruït per a la derogació del Reglament regulador del

funcionament de l’edifici el casal municipal d’Amposta com a equipament
cívic.
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a
motivació del present acord.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots favorables dels 11 membres
del grup d’EA – AM, dels 2 membres del grup municipal del PSC-CP i, amb
l’abstenció de la regidora no adscrita, la Sra. Pertegaz, del regidor del grup
municipal de PXC i dels 6 membres del grup municipal de CIU, adopta els
següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment la derogació del Reglament regulador del
funcionament de l’edifici el casal municipal d’Amposta com a equipament
cívic.
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial de la derogació per
un termini de trenta dies, als efectes de la presentació d’al·legacions o
suggeriments, mitjançant publicació d’edictes en el Butlletí oficial de la
Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i Tauler d’anuncis de la
Corporació.
TERCER. Determinar que en cas de no presentació d’al·legacions o
suggeriments en el termini d’exposició pública, l’aprovació inicial esdevindrà
automàticament definitiva, ordenant en aquest cas que es procedeixi a la
publicació de l’anunci de derogació del reglament en el Butlletí oficial de la
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
14. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL FUNCIONAMENT
DELS EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS MUNICIPALS D’AMPOSTA.
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Reglament regulador del
funcionament dels equipaments socioculturals municipals d’Amposta.
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a
motivació del present acord.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots favorables dels 11 membres
del grup d’EA – AM, i amb l’abstenció de la regidora no adscrita, la Sra.
Pertegaz, del regidor del grup municipal de PXC, dels dos regidors del grup
municipal del PSC-CP i dels 6 regidors del grup municipal CIU, adopta els

següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment del Reglament regulador del funcionament
dels equipaments socioculturals municipals d’Amposta que figura inclòs a
l’expedient.
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 oficial de la Província, Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i Tauler d’anuncis de la Corporació.
15. APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
D’EQUIPS I SERVEIS DE REPROGRAFIA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT
D’AMPOSTA
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT,
OFERTA
ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA AMB DIVERSOS CRITERIS DE
VALORACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del subministrament
d’equips i serveis de reprografia municipal de l’Ajuntament d’Amposta, en
base a l’informe del responsable d’informàtica i telecomunicacions de data
5 d’abril de 2018.
El valor estimat del contracte ascendeix a 208.264,46 €., considerant-se
procedent acudir al procediment obert per l’adjudicació del contracte..
Atès el que disposen pels articles 49, 85 i 86 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/237UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
El Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots favorables dels 11 membres
del grup d’EA – AM, dels 6 membres del grup municipal CIU, dels 2 membres
del grup municipal del PSC-CP i del membre del grup municipal de PXC, i amb
l’abstenció de la regidora no adscrita, la Sra. Pertegaz, adopta els següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació del subministrament d’equips i
serveis de reprografia municipal de l’Ajuntament d’Amposta mitjançant
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos
criteris de valoració i tramitació ordinària.

SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmiques - administratives i de
prescripcions tècniques particulars que han de regir el procediment.
TERCER. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 07/9202/20500 del
pressupost de 2018 i adquirir el compromís de consignar en el pressupost
dels successius exercicis de durada del contracte l’import corresponent.
QUART. Publicar en el perfil del contractant l’anunci de licitació, perquè
durant el termini de 25 dies naturals, comptats partir del dia següent al de
la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant, els
interessats presentin les proposicions que considerin convenients.
16. APROVAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA
VIÀRIA I MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL
D’AMPOSTA
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT,
OFERTA
MÉS
AVANTATJOSA AMB DIVERSOS CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES I
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.
Atesa la necessitat de procedir a la contractació dels serveis de neteja viària
i manteniment dels espais verds del terme municipal d’Amposta en base a
l’informe emès al respecte pels serveis tècnics municipals de 23 de juliol
de 2018.
El valor estimat del contracte ascendeix a 6.811.008,00 €., amb el detall següent:
Lot 1. Servei de neteja viària i manteniment d’espais verds
Lot 2. Servei de manteniment del Parc dels Xiribecs i del Camí
de sirga
Total

6.383.131,89 €
427.876,11 €
6.811.008,00 €

Es considera procedent acudir al procediment obert per l’adjudicació del
contracte.
El contracte està subjecte a regulació harmonitzada. Atès el que disposen pels
articles 49, 85 i 86 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/237UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014.
El Ple de l'Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del grup
d’EA – AM, i amb 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 i el vot en contra
del membre del grup de PxC, ACORDA:

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació dels serveis de neteja viària i
manteniment dels espais verds del terme municipal d’Amposta mitjançant
procediment obert, oferta més avantatjosa amb diversos criteris de
valoració de les ofertes i tramitació ordinària.
L’adjudicació del contracte preveu els següents lots:
- Lot 1: Servei de neteja viària i manteniment d’espais verds.
- Lot 2: Servei de manteniment del Parc dels Xiribecs i del Camí de sirga (lot
reservat per Centres especials de treball d’iniciativa social - RDL 1/2013, de
29 de novembre - d’acord amb la disposició addicional quarta de la Llei
9/2017, de 8 de novembre-).
SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmiques - administratives i de
prescripcions tècniques particulars que han de regir el procediment.
TERCER. Aprovar la despesa amb càrrec a les partides 09/163/22700 i
09/171/22700 del pressupost de 2018 i adquirir el compromís de consignar
en el pressupost dels successius anys de durada del contracte l’import
corresponent.
QUART. Publicar en Diari Oficial de la Unió Europea i en el perfil del
contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini de 35 dies naturals
comptats a partir de la data d’enviament de l'anunci de licitació a l’Oficina
de Publicacions de la Unió Europea, els interessats presentin les
proposicions que considerin convenients.
Intervencions dels membres:
La regidora no adscrita, Sra. Pertegaz diu que s’abstindrà perquè en un
contracte d’aquesta magnitud de prop de 7 milions d’euros, se’ls hagués
d’haver facilitat els plecs amb molt més temps per tal de poder estudiar-lo.
Diu que hipoteca a l’Ajuntament per un termini de 5 anys, que caldrà veure
com se’n beneficiaran les empreses del poble i, que en el cas que se’l quedi

una empresa de fora, demana que d’alguna manera pugui beneficiar-se a la
gent local.
El portaveu del grup municipal de PXC, Sr. Ciscar diu que en el contracte de
neteja viària que porta Urbaser s’està estafant a l’Ajuntament. Que
l’Ajuntament ara ha decidit després de quatre anys externalitzar-ho. Que tot
apunta que s’ho adjudicarà una empresa no local. Que l’Ajuntament hagués
pogut intentar-ho executar el contracte amb recursos propis. Que no hi ha
cap garantia de que l’empresa que s’ho quedi compleixi i, que si bé
l’Ajuntament en cas d’haver incompliments farà els advertiments,
segurament al final ens tocarà anar a judici, pel que espera que l’empresa
que guanyi la licitació no estigui executant el contracte els cinc anys. La
neteja viària no s’està executant correctament. Manifesta que no se’ls ha
passat la informació amb molt de temps, pel que no ha tingut temps de
poder formular una proposta.
El portaveu del grup municipal del PSC-CP, Sr. Miró diu que la neteja viària
és una qüestió de tots. Que no han tingut oportunitat de participar en la
redacció dels plecs, que els hagués agradat fer-ho donada la importància
del contracte i la duració del mateix, és per aquest motiu que el seu grup
s’abstindrà.
La portaveu del grup municipal CIU, Sra. Ferré diu que no ha existit la
possibilitat de mirar-se el plec en profunditat, però que en la lectura que ha
fet li han sortit els següents dubtes: el primer, és que quan es parla del
personal que haurà de tenir l’empresa del Lot 1, si haurà de subrogar-se el
personal de l’Ajuntament a l’empresa; el segon, d’aquí a final d’any es
necessiten pocs diners però que per l’any que ve es necessitarà fer un
suplement de 800.000 euros i el seu grup vol saber d’on sortiran aquests
diners; el tercer, volen saber si el Comitè d’empresa de l’Ajuntament està
d’acord en el cas d’haver subrogació de treballadors municipals i; quart, que
detecta que no s’han inclòs tots els punts per tal de que l’adjudicatari sigui
una empresa socialment responsable.
L’Alcalde de l’Ajuntament, Sr. Tomàs contesta a la Sra. Ferré dient que
estem davant d’un plec de clàusules de caràcter absolutament tècnic, no
polític. Que es va parlar amb els treballadors municipals i no hi haurà
subrogació, tot i que se’ls va oferir la possibilitat de demanar excedència
cap a l’empresa i després poder tornar a l’Ajuntament. L’empresa
adjudicatària ha de ser una empresa socialment responsable, s’ha previst
inclús una reserva de centres de treball. Amb aquesta licitació, l’Ajuntament
ha pres la decisió de posar ordre tant a la jardineria com a la neteja.
S’aposta per l’externalització perquè actualment amb els entrebancs legals

que hi ha per part de l’Administració de l’Estat, veiem molt difícil de
solucionar-ho d’una altra manera, com podria ser la creació d’una empresa.
No hi haurà subrogació de treballadors municipals, els únics treballadors
que se subrogaran seran els de l’empresa que actualment ve prestant el
servei a l’Ajuntament. A nivell intern, hi haurà una reubicació d’alguns
treballadors municipals, que ja s’ha parlat amb aquests treballadors i
aquests estan d’acord. Pel que fa a la quantia no són 800.00 euros sinó
prop de 300.000 euros. Quan vostè diu 800.000 euros, sols ha tingut en
consideració el cost de la neteja i ha oblidat altres conceptes de despesa
que van lligats a la neteja, com el gasoil.
La regidora no adscrita, Sra. Pertegaz explica que el que ha volgut dir abans
és que l’empresa adjudicatària contracti gent ampostina.
El portaveu del grup municipal PXC, Sr. Ciscar diu que no és l’única forma
l’externalització, que hi han altres fórmules, tal i com s’ha fet al municipi de
Castelldefels.
El Sr. Alcalde, Sr. Tomàs respon que el plec de clàusules és de caràcter
únicament tècnic i que felicita a totes les àrees municipals que s’han
implicat en la seva elaboració. Que hi han hagut regidors que han preguntat
sobre el mateix durant la seva elaboració al coordinador de l’àrea de serveis
al territori, com la Sra. Ferré.
El portaveu del grup municipal PXC, Sr. Ciscar replica al Sr. Tomàs dient que
menteix, que ell no ha tingut més temps que la resta per consultar-lo.
El Sr. Alcalde, Sr. Tomàs, li contesta que ha tingut el mateix temps que ell.
El portaveu del grup municipal PSC-CP, Sr. Miro diu que no tinguin la
temptació de donar la culpa als tècnics quan un projecte surt malament, tal
i com han fet en anterioritat altres alcaldes d’Amposta. Que el seu grup
lamenta no haver pogut participar en la seva elaboració.
La portaveu del grup municipal CIU, Sra. Ferré diu que l’accés que ha tingut
al document ha estat el mateix que han tingut la resta de regidors. Se
n’alegra que no hi hagi subrogació de personal municipal, que els 800.000
euros no se’ls ha inventat ella sinó que són dades que li ha facilitat la
Interventora municipal, i que ja ho miraran al pressupost. Que hi ha una
guia de la contractació pública que tracta de les clàusules d’inserció,
d’igualtat de gènere, entre d’altres. Que sap que és difícil de seguir-les però
que seria convenient incorporar-les. Que no defensa a ultrança que
aquestes tasques siguin realitzades per personal propi, però que cabria
alguna possibilitat d’intentar-ho i no s’ha fet.
17. APROVAR L’ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS I ICIO.

Vista la sol·licitud presentada per JBF amb DNI/NIE número XXXXXXXXX,
actuant en nom i representació de l’entitat NEUMATICOS AMPOSTA, S.L.
amb CIF B43221472, amb domicili a efectes de notificacions al carrer
Barcelona número 22, de d’Amposta (C.P. 43870), que manifesta que havent
pagat la taxa de llicència d’obres i l’ICIO d’una nau industrial destinada a
taller de venda i reparació de pneumàtics, vol acollir-se a la bonificació que
contemplen les ordenances reguladores d’aquests tributs, tinc a bé
informar el següent:
INTERVENCIÓ:
En nom i representació en la condició d’administrador únic que l’entitat
NEUMATICOS AMPOSTA, S.L., constituïda per període indefinit el dia 21
d’abril de 1989, autoritzada per la Notari d’Amposta Luis Fort López-Barajas.
Les facultats per al present acte resulten dels estatuts protocolitzats en
l’escriptura fundacional.
ANTECEDENTS:
Segons les bases de les dades tributàries existents a l’Oficina de Gestió
Tributària, l’entitat sol·licitant ha pagat les liquidacions per la taxa de la
llicència d’obres i l’ICIO per construcció de nau industrial per venda de
pneumàtics d’Amposta, havent-se-li practicat la següent liquidació:
Import
pagat
- Liquidació 895493 en concepte de construcció nau
3.369,74
27/07/2016
24/03/2018
Bonificacions fiscals de la Taxa de llicència d’obres i de l’ICIO.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 serveix 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
1 sol treballador

Bonificació fora
polígons
50,00 %

Bonificació polígons
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
Més de 25 treballadors

87,00 %
90,00 %

88,88 %
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.
El procediment a seguir per a la concessió de les bonificacions anteriors
serà el següent:
1.- Petició del particular interessat. A dita petició haurà d’adjuntar-se la
documentació acreditativa del compliment d’algun 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.
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 d’establiment efectiu de l’establiment).
Requisit de la contractació de personal.- La interessada ha acreditat dos
altes al règim general i una alta al regim 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.
En la documentació acreditativa de les altes hi ha dos treballadors que
consten al centre de treball del carrer Barcelona número 22, indret on
s’ubicava l’empresa però aquesta ubicació va ser provisional segons indica
la pròpia representant de l’entitat sol·licitant amb un escrit en el que
textualment diu: “Que la treballadora VRL... que inicialment durant un període
d’adaptació, prestà els seus serveis en el centre de treball que té l’empresa al

carrer Barcelona número 22. Que amb la nova obertura de l’altre centre de
treball a Amposta, la treballadora, des del 2 de novembre de 2017 i fins
l’actualitat passà a prestar els seus serveis al carrer Holanda número 3-5...”
Amb aquests antecedents i en base al següents
Fonaments de dret:
Ordenança reguladora de l’ICIO.
Art. 4 – Exempcions, bonificacions i reduccions.
Ordenança reguladora de la Taxa de Llicència d’Obres
Art. 7 – Exempcions i bonificacions.
El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els membres presents,
adopta els següents ACORDS:
PRIMER.- Acceptar concedir la bonificació pregada per la persona
interessada consistent en el 68,00 % de la quota liquidada pels indicats
tributs.
SEGON.- Aplicar la bonificació a la liquidació generada atenent al següent
detall:
Liquidacion
Import
Quantitat
%
Quantitat Quantitat a
s
pagada
bonific bonificada
tornar
at
895493
3369,85
3369,85
68%
2291,50
2291,50
TERCER.- Procedir a practicar una bonificació del 68,00 % dels tributs
liquidats per un import de 2291,50 € que s’aplicarà per transferència al
compte indicat per la sol·licitant amb número d’IBAN XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX
QUART.- Advertir a la persona 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.

En relació a la sol·licitud presentada per JMR amb DNI/NIE número
XXXXXXXXX, actuant en nom i representació de l’entitat CAMARA

ARROSSERA DEL MONTSIA I SECCIÓ DE CRÈDIT, S.C.C.L. amb CIF número
F43010933 amb domicili a efectes de notificacions al carrer Salvador Dalí
número 27-29, d’Amposta (C.P. 43870), que manifesta que havent pagat el
rebut de l’ICIO i llicència d’obres per la construcció d’un magatzem per
emmagatzematge d’arròs càscara, vol acollir-se a la bonificació que
contemplen les ordenances reguladores de la Taxa per llicència d’obres i de
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, tinc a bé informar el
següent:
INTERVENCIÓ:
En nom i representació en qualitat de PRESIDENT del Consell Rector de
l’entitat CAMARA ARROSSERA DEL MONTSIA I SECCIÓ DE CRÈDIT, S.C.C.L.
amb CIF F43010933 constituïda el 6 de febrer de 1927. Està facultat per
aquest acte com a President de dita entitat en virtut de l’article 34 dels
estatuts que consten annexats a l’acord de constitució.
ANTECEDENTS:
Segons les bases de les dades tributàries existents a l’Oficina de Gestió
Tributària, la sol·licitant ha pagat la liquidació per la taxa de la llicència,
havent-se-li practicat la liquidació número 861853, per un import de
14.399,82 €, havent-la pagat el dia 31/03/2016.
Bonificacions fiscals de la Taxa de llicència d’obres i de l’ICIO.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 serveix 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
1 sol treballador
De 2 a 5 treballadors

Bonificació fora
polígons
50,00 %
68,00 %

Bonificació polígons
75,00 %
81,75 %

De 6 a 10 treballadors

80,00 %

86,25 %

D’11 a 25 treballadors
Més de 25 treballadors

87,00 %
90,00 %

88,88 %
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.
El procediment a seguir per a la concessió de les bonificacions anteriors
serà el següent:
1.- Petició del particular interessat. A dita petició haurà d’adjuntar-se la
documentació acreditativa del compliment d’algun 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.
Comprovació dels requisits.Petició del particular interessat.- A dita petició haurà d’adjuntar-se la
documentació acreditativa del compliment dels requisits previstos als
apartats anteriors, pel qual sol·licita la bonificació que, per a l’apartat
corresponent al foment d’implantació d’activitats empresarials consistirà en
la justificació de la creació dels llocs de treball.
Requisit de temporalitat.- Es compleix amb el requisit de temporalitat de
petició establert per l’art. 7.4. de l’ordenança reguladora d’aquesta taxa, per
quant no ha passat el termini d’un any des del pagament o la meritació de
la mateixa (obertura efectiva de l’establiment).
Requisit de la contractació de personal.- El sol·licitant ha acreditat, a
conseqüència d’aquesta obertura, la conversió de 5 contractes temporals a
definitius i la formalització d’1 contracte indefinit.
Requisit d’instal·lació o d’ampliació de superfície.- 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.
Informe de la Regidoria d’Empresa i Promoció Econòmica
Conclou que revisada la documentació presentada, és la correcta per a la
sol·licitud de la bonificació i personada en les instal·lacions de l’activitat, es
constata que aquesta està efectivament en funcionament a data d’avui.

Amb aquests antecedents i en base al següents
Fonaments de dret:
Ordenança reguladora de l’ICIO.
Art. 4 – Exempcions, bonificacions i reduccions.
Ordenança reguladora de la Taxa de Llicència d’Obres
Art. 7 – Exempcions i bonificacions.
El Ple de la Corporació, per unanimitat de tots els membres presents,
adopta els següents ACORDS:
PRIMER.- Considerar-se que a conseqüència d’aquesta ampliació s’ha creat
1 nou lloc de treball i s’han canviat 5 contractes temporals a definitius, pel
que cal aplicar una bonificació del 80%.
SEGON.- Que l’import a bonificar en resulta del següent detall:

Liquidac
ió
861853

Import
14399,82

Quantitat
80% bonificació
pagada
14399,82
11519,86

Quantitat a tornar
11519,86

TERCER.- Procedir a practicar una bonificació de la taxa liquidada per un
import de 11519,86 €, que s’aplicarà per transferència al compte indicat per
la sol·licitant amb número d’IBAN XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
QUART.- Advertir a la persona 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.

18. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L’ANNEX DE SUBVENCIONS.
ANTECEDENTS
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de 28 de desembre de 2017, va
aprovar inicialment el Pressupost Municipal per l’exercici 2018.

Atès que el pressupost va esdevenir definitivament aprovar el 12 de febrer
de 2018, mitjançant la publicació definitiva del mateix al BOPT (BOPT
número 30)
Atès que a l’expedient de Pressupost s’adjunta l’annex de subvencions, on
es recullen les subvencions nominatives a atorgar pel procediment de
concessió directa durant l’exercici.
Vist l’informe presentat per la tècnica d’Indústria i Empresa d’incloure dintre
de dit annex les següent subvencions, així com l’informe favorable
d’Intervenció: - Subvenció nominativa a favor de JEC, llicenciatari del TEDx
Amposta, per un import de 2.000 euros.
FONAMENTS DE DRET
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i el RD
500/1990, de 20 d’abril.
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots favorables
dels 11 membres del grup d’EA – AM, dels 6 membres del grup municipal CIU,
dels 2 membres del grup municipal del PSC-CP i del membre del grup
municipal de PXC, i amb l’abstenció de la regidora no adscrita, la Sra. Pertegaz,
adopta els següents ACORDS:
PRIMER.- Modificar l’annex de subvencions del Pressupost municipal per
l’exercici 2018, per tal d’incloure la següent subvenció:
- Subvenció nominativa a favor de JEC, llicenciatari de TEDx Amposta, per
import de 2.000€.
SEGON.- Traslladar aquest acord a Intervenció i OGT.
19. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT 22 DE MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL 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:

a) Per una banda es finança l’increment de retribucions previst a la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per 2018. Al Pressupost inicial es va
preveure per part de personal un increment equivalent al 1% al fons de
contingència, el qual suposa un import de 100.000 euros. La diferència fins
arribar al 1.5% es finança en càrrec al romanent de tresoreria per despeses
generals. D’altra banda, també es finançara en càrrec al romanent de
tresoreria, l’increment addicional del 0,25% previst en la Llei 6/2018, de 3 de
juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018.
b) Per altra banda, es proposa realitzar una actuació qualificada com a
Inversió Financerament Sostenible, el desplegament de la fibra òptica.
Aquesta actuació es finança en càrrec al superàvit resultant de la liquidació
de 2017. 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 financerament sostenibles i se’n
modifica l’àmbit objectiu, i d’acord amb l’informe del cap d’informàtica,
compleix els requisits per ser considerada com Inversió Financerament
Sostenible.
c) Es proposa realitzar una actuació que es considera necessària i que no es
pot ajornar fins l’exercici vinent, i que és l’adequació de les zones verdes.
Aquesta actuació es finança en càrrec a la baixa en les aplicacions
destinades a la regeneració i posada en funcionament de la façana fluvial, i
l’adequació de l’edifici del sindicat, atès que s’han rebut subvencions per
dites actuacions. Per tant, es destina el import del Romanent de Tresoreria
per despeses generals que finançava aquestes actuacions.
d) El import sobrant del projecte del casal cívic de la gent gran (finançat en
préstec) es destina a finançar les obres de rehabilitació de l'església del
poble nou. Per aquesta actuació està pendent de comunicar tant l’aportació
del Bisbat de Tortosa com de la Diputació de Tarragona.
e) Finalment, es proposa suplementar una sèrie d’aplicacions
pressupostàries del capítol 2 i del 6, i crèdits extraordinaris, que es
relacionen a l’expedient i que es finançaran en càrrec al romanent de
tresoreria per despeses generals.
En resum, i d'acord amb el que determina la legislació vigent, el Ple de la
Corporació, per majoria, amb els vots favorables dels 11 membres del grup
d’EA – AM, amb l’abstenció dels dos regidors del grup municipal PSC-CP i, del
regidor del grup municipal PXC i, amb el vot en contra dels 6 regidors del grup

municipal CIU i de la regidora no adscrita, Sra. Pertegaz, adopta els següents
ACORDS:
PRIMER: Aprovar l'expedient núm. 22 de modificació del pressupost de 2018
amb les variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament es
relacionen:
MODIF. CRÈDIT NÚM.22 CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS CRÈDITS
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Cap.1: despeses personal
Cap.4: transferències corrents
Cap.6: Inversions Reals

1.178.866,72
206.866,72
10.000,00
962.000,00

SUPLEMENTS CRÈDITS
Cap.1: despeses personal
Cap.2: despeses béns corrents i serveis
Cap.6: Inversions Reals

747.000,00
8.000,00
539.000,00
200.000,00

FINANÇAMENT
Cap.8: Superàvit
Cap.8. Romanent Tresoreria Desp.Grals
Cap.5: Fons contingència
Cap.6: inversions reals

1.925.866,72
120.000,00
1.140.866,72
100.000,00
565.000,00

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 explica que votarà en contra doncs
s’està improvisant en les modificacions del pressupost desvirtuant-se el
pressupost que inicialment s’aprova, tot i que està a favor d’alguns dels
conceptes que són modificats en aquest expedient.
El portaveu del grup municipal PXC, Sr. Ciscar diu que es nota que
s’apropen eleccions atesa la lectura íntegra que es fa de la proposta.

El portaveu del grup municipal PSC-CP, Sr. Miró diu que el seu grup
s’abstindrà atès que és una proposta de l’equip de govern. Felicita al Sr. Bel
perquè en totes les modificacions pressupostàries sempre es modifica la
partida de festes.
La portaveu del grup municipal CIU, Sra. Ferré diu que el seu grup municipal
votarà en contra perquè no s’ha de gastar més del que es té.
El Sr. Alcalde, Sr. Tomàs diu que sempre han explicat la diferència entre el
pressupost de sortida i el pressupost en el que finalment es tanca l’exercici.
Que aquesta diferència es deguda principalment pel compliment de la regla
de la despesa i, és per aquest motiu, que posteriorment el seu grup
presenta una moció en aquest sentit, doncs no té sentit aprovar un
pressupost inicial de 25 o 26 milions d’euros quan l’Ajuntament té un
romanent de tresoreria molt important. Que del total 1’2 milions d’euros
que ascendeix aquesta modificació, únicament 45.000 euros es destinen a
suplementar la partida de festes. Cada any l’Ajuntament rep
aproximadament uns 6 milions d’euros d’altres Administracions que abans
no rebia l’Ajuntament. L’endeutament actual de l’Ajuntament és de poc més
d’un 30%, sols l’Ajuntament d’Amposta sense consolidar l’Hospital
Comarcal. Que al 2015 el deute pujava un 54% i a tancament de l’exercici
2017, el deute va pujar un 36%, quan en canvi, l’endeutament al tancament
de l’exercici 2011 era quasi del 100%. Totes aquestes dades han estat
facilitades per la Interventora municipal, si hi ha alguna errada en les dades
que diu demanarà disculpes. Les dades que diu són a pressupost tancat,
així doncs les dades de tancament de l’exercici 2018 contemplaran el
préstec que l’Ajuntament acaba de signar, com també, inclourà el diners
que s’amortitzen a final d’any.
20. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’EA-AM PER A L’ADHESIÓ AL PROJECTE
STOLPERSTEINE DE RECONEIXEMENT A LES PERSONES DEPORTADES ALS
CAMPS D’EXTERMINI NAZIS.
Defensada la moció pel regidor del grup municipal d’EA-AM, Sr. Miquel
Subirats, el Ple de la Corporació, per unanimitat dels seus membres acorda
aprovar la moció següent:
« Desenes de persones de les Terres de l’Ebre patiren la deportació als
camps d'extermini nazis durant la II Guerra Mundial, entre aquestes
diversos ciutadans d’Amposta. Un fet amagat per la dictadura franquista, i

que un cop restaurada la monarquia borbònica, es continua silenciant en
els llibres d'història.
Per tal de combatre aquest silenci, l'escriptora Montserrat Roig publicà «Els
catalans als camps nazis», una obra que donà a conèixer una realitat
desconeguda per la majoria de la ciutadania.
Des de llavors, s'han realitzat diferents iniciatives per tal de restaurar
aquesta memòria, tant vers aquelles persones que hi van perdre la vida,
com també d'aquelles que en van poder sortir en vida, i que després, ja
sigui als seus municipis d'origen o als pobles o ciutats, van instal·lar-se en
no poder tornar a la seva terra.
Entre d'aquestes iniciatives, destaca el Projecte Stolpersteine, una iniciativa
de l’artista alemany Günter Demnig, que consisteix en la col·locació d’un
llambordí fet a mà davant el domicili de cadascun dels deportats, on hi
consten les seves dades vitals i les dates de la deportació. A data d’avui,
s’han col·locat ja més de 60.000 llambordins Stolpersteine en 22 països
diferents.
El Memorial Democràtic de la Generalitat va adherir-se a aquest projecte,
així com també ho han fet desenes d'ajuntaments catalans, on el propi
Demnig va assistir-hi -per primer cop en territori català - per col·locar el
llambordí en homenatge a Neus Català.
Tanmateix, aquest projecte, com la pròpia presència de catalans i catalanes
als camps nazis, encara són molt desconeguts. I, és per això, que les
institucions públiques tenen l'oportunitat d'aprofitar la seva referencialitat
per tal de donar-los a conèixer.
Per tots aquests motius, proposem al ple de l’Ajuntament d’Amposta
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Sol·licitar al Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya
l'adhesió de l’Ajuntament d’Amposta al projecte Stolpersteine.
Segon. Facilitar els mitjans i la col·laboració necessària a les entitats o
col·lectius d’Amposta que facin possible portar a terme el projecte al nostre
municipi «.
21. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP PER FER UN RECONEIXEMENT
ALS PASTORS DE RAMATS D’AMPOSTA.

Defensada la moció per la regidora del grup municipal PSC-CP, Sra. Anna
Tomàs, el Ple de la Corporació, per unanimitat dels seus membres acorda
aprovar la moció següent:
«El C/ Sant Cristòfol popularment conegut com el barri del Lligallo, és una
zona molt reconeguda pels ampostins perquè antigament era pas dels
ramats en la seva transhumància. De tots els Lligallos d’Amposta, aquest és
el més conegut degut a que es va constituir un petit nucli de població i que
allí hi van viure la gran majoria dels pastors d’Amposta, més d’una dotzena
de famílies.
Aprofitant que allí està la Residència de la Gent Gran i s’està dignificant
aquest indret, els pastors que encara hi viuen i el conjunt dels veïns ens
reclamen retre homenatge a tots els pastors que han viscut en aquesta
zona i, que millor que amb una escultura que representi aquest treball, tan
sacrificat i poc reconegut, com un dels oficis de més tradició a la nostra
ciutat.
Cal recordar que justament la plaça ubicada allí mateix té el nom de “Plaça
de la Transhumància” i no hi ha cap placa identificativa que la reconegui,
per això es fa necessari col·locar-n’hi una.
És per tot això que es proposa al Ple de l'Ajuntament d’Amposta l'adopció
del següent ACORD:
Primer.- Que l’ajuntament encarregui una escultura representativa del
treball dels pastors de ramats per fer homenatge a aquesta gent tant
sacrificada i la col·loqui en aquest indret.
Segon.- Col·locar una placa identificativa que reconegui el nom de la plaça
que hi ha allí com: “Plaça de la Transhumància”.
22. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER CONTRACTAR UN ENGINYER
ELÈCTRIC I UN APARELLADOR O ARQUITECTE.
Defensada la moció pel regidor del grup municipal PXC, Sr. German Ciscar,
el Ple de la Corporació, per majoria, amb els vots en contra dels 11 regidors
del grup municipal d’EA- AM, amb l’abstenció de la regidora no adscrita, Sra.
Pertegaz i dels 6 regidors membres del grup municipal CIU i, amb el vot

favorable dels dos regidors membres del grup municipal PSC-CP i del
regidor membre del grup municipal PXC, desestima l’aprovació de la moció
següent:
« Ara l’Ajuntament d’Amposta, per fer les obres del Sindicat haurà de
contractar uns serveis per fer:
1- La direcció d’obra ( obra i instal·lacions ) 18.000€.
2- Direcció d’execució de l’obra.
3- Direcció d’execució de les instal·lacions i altres serveis d’enginyeria.
4- Coordinació de seguretat i salut.
Tot això ens costarà al voltant de 57.000€.
Si només tinguéssim una obra podríem pensar si surt a compte o no. Però
l’Ajuntament d’Amposta ara farà diverses obres. Pavelló esportiu. Casal Cívic
per la gent gran. Uns baixos per l’associació de dones i 4 pisos al carrer Sant
Roc. I algunes altres més petites. COM ES NOTA QUE ESTEM EN ANY
ELECTORAL.
El mateix Ajuntament vol fer al sindicat o haurà de fer a totes aquestes
obres. Això significa que haurem de gastar més de 200.000€. Segurament
molt més. Per això volem contractar un enginyer elèctric i un aparellador o
arquitecte que podrien fer la feina a totes aquestes obres. Contractar-los un
any ens podria costar 80.000€ els dos, potser menys i tot. És a dir, ens
estalviaríem més de 100.000€. A més aquest enginyer i aparellador podrien
fer més feina a l’Ajuntament, amb el que el poble sortiria guanyant.
És una qüestió de lògica, molt simple. Ningú amb dos dits de front
contractaria 5 electricistes diferents perquè li posessin les llums a casa
seva. Un electricista per posar llums al menjador, un altre a la cuina, un
altre habitacions, altre bany i últim pel rebedor. Seria de bojos. Tothom
contractaria un sol electricista, el que millor ho faci i a un bon preu. Però 5
electricistes diferents mai de la vida.
Per això, com la mateixa cura que tenim pels nostres diners, l’hem de tenir
encara més pels diners del poble.
Demanem.
1- Contractar un enginyer elèctric i un aparellador o arquitecte per fer les
tasques relatives a les obres previstes «.
Intervencions dels membres:
El Sr. Alcalde, Sr. Tomàs, diu que malgrat entendre el fons de la moció, el
seu grup votarà en contra perquè una cosa és la licitació i l’altra el preu
d’adjudicació d’un contracte, on hi han sovint baixes molt importants. Una

altra cosa, seria el fonament que ens mou per contractar empreses
ampostines. Per aquest motiu l’Ajuntament ha anat treballant i contractat
amb empreses d’aquí, arquitectes, com enginyers, constructors, com amb el
gremi d’instal·ladors. Nosaltres tenim el compromís d’ajudar a aportar
recursos a empreses de la ciutat, i és per aquest motiu que buscarem
equilibris.
El regidor, Sr. Ciscar diu que ell no ha parlat d’instal·ladors i constructors,
que sols ha parlat d’arquitectes i enginyers. Així recorda que va ser ell qui va
fer una proposta de contractar a un enginyera i que aquesta persona
treballa molt bé. És veritat que amb els plans d’ocupació han entrat a
treballar persones amb graus i estudis universitaris, que també han donat
un bon rendiment.
El Sr. Alcalde, Sr. Tomàs respon que evidentment s’ha de buscar un equilibri
entre la nova contractació de personal i la contractació d’empreses, i amb
això és el que el govern municipal està treballant.
23. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’EA-AM SOBRE MESURES PER A
L’APLICACIÓ DE LA REGLA DE LA DESPESA A LES ENTITATS LOCALS.
Defensada la moció pel Sr. Alcalde, Sr. Tomàs, el Ple de la Corporació, per
majoria, amb els vots favorables dels 11 regidors del grup municipal d’EAAM, dels 6 regidors del grup municipal CIU, dels 2 regidors del grup
municipal PSC-CP i del regidor del grup municipal PXC, i, amb el vot en
contra de la regidora no adscrita, Sra. Rosita Pertegaz, aprova la moció
següent:
«Són molts els ajuntaments i grups polítics que han iniciat una ofensiva
contra la injustícia que representa la Llei d’Estabilitat pressupostaria per als
ajuntaments sanejats.
Sense anar més lluny, el passat 13 de desembre va ser aprovada al Congrés
dels Diputats la presa en consideració d'una Proposició de Llei del Grup
Parlamentari Units Podem -En Comú Podem -En Marea amb el suport del
PSOE, ERC, PNB, PdeCat, Compromís i EH Bildu amb l'objectiu d’eximir de
l'aplicació de la regla de despesa a les Entitats Locals que presentin
comptes públics sanejats, enteses aquestes com aquelles que presentin
superàvit o equilibri pressupostari, tinguin un nivell de deute inferior al
110% dels recursos corrents i mantinguin un termini mitjà de pagament a
proveïdors inferior als 30 dies.

Per tal de garantir que els ajuntaments puguin recuperar part de la seva
autonomia local perduda, es fa imprescindible aquesta reforma de la Llei
Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que
modifiqui la regulació de la regla de despesa, de manera que permeti a les
Corporacions Locals que compleixen amb els criteris d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, dedicar els recursos que obtenen a
millorar la vida de la gent, ampliant la prestació dels serveis públics que són
de la seva competència.
Aquesta regla es completa amb el mandat que quan s’obtinguin majors
ingressos dels previstos, aquests no es destinin a finançar noves despeses,
sinó que els majors ingressos es destinin a reduir endeutament, i
darrerament s’han pogut destinar a inversions molt acotades per l’Estat.
La mateixa Llei Orgànica diu en el seu Article 30 Límit de despesa no
financera:
“1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals aprovaran,
en els seus respectius àmbits, un límit màxim de despesa no financera,
coherent amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i la regla de despesa, que marcarà el sostre
d’assignació de recursos dels seus Pressupostos, independentment de la
reducció d’endeutament, del superàvit obtingut o del romanent de
tresoreria disponible.
Amb tot això, les tres regles fiscals d’or són: la no superació d’un topall de
dèficit públic, la no superació d’un topall de deute, i el respecte a la Regla de
Despesa.
Aquesta última regla és un dels elements més perversos de la Llei en fixar
que cap administració pugui incrementar la seva despesa pública més del
creixement benvolgut del Producte Interior Brut (PIB).
Això produeix situacions perverses ja que lliga de peus i mans a les
administracions i limita la capacitat d’implementar polítiques socials, de
creixement econòmic i d’adequació del pressupost municipal a la capacitat
real de despesa del municipi, així, en ajuntaments amb superàvit, es veu
constrenyida la capacitat de despesa i de fer inversions necessàries per a la
ciutadania.

Addicionalment, en aquesta Llei s’estipula que al moment en el qual
s’infringeixi alguna de les regles, l’administració corresponent quedaria
obligada a elaborar un Pla Econòmic Financer (PEF), que no és una altra
cosa que comprometre’s a modificar els ingressos i despeses dels següents
exercicis per poder tornar a la senda de compliment dels preceptes fiscals
convencionals, això si, permetent establir un nou límit pressupostari
d’acord amb allò que s’ha superat la despesa.
L’Actual disseny de finançament local i les actuals normes pressupostàries
tenen com a objectiu reduir la grandària de l’àmbit públic, ofegant als
ajuntaments i impedint millores en el benestar de la ciutadania, obligant
cada cop més a externalitzar serveis i minorar la seva qualitat, cosa que no
hem de consentir en ser els ens locals els responsables de bona part de la
política social, per definició aquella de major proximitat, i als quals se’ls ha
exigit un major esforç de contenció fiscal el que ha afectat a les polítiques
socials bàsiques.
Les corporacions locals són les que més necessiten que s’incrementi el seu
marge de maniobra fiscal, a través de majors competències fiscals i/o
majors transferències des de l’Estat i la Generalitat, atès que amb l’actual
distribució de competències amb una visió centralista de l’Estat equivaldria
a una visió antisocial de la realitat.
Aquestes regles de restricció pressupostària estan portant a les
administracions locals a causar greus danys a l’economia, deprimint-la i
reduint sensiblement el benestar de la majoria social a més de no servir per
complir les metes fiscals establertes, per tant suposen un camí
absolutament equivocat.
En el cas de l’Ajuntament d’Amposta, el pressupost del 2017 es va tancar
amb un romanent de tresoreria de 4.562.244,50 euros i un superàvit de
2.020.113,68 euros, rebaixant el deute del 54% el 2015 al 36,4% el 2017, i
malgrat aquestes xifres positives, estem limitats a fer un pressupost de
sortida molt per baix de les necessitats de la nostra ciutat, buscant trencar
la regla de la despesa per poder créixer en serveis.
Creiem, el Grup Municipal d’Esquerra d’Amposta, que per tot el que s’ha
exposat i davant el perjudici que pateixen les administracions locals amb
aquestes mesures, és necessari, aprofitant el canvi de govern amb el suport
de tots els grups del congrés que van donar impuls a la proposta de

modificació, que s’impulsi l’adopció d’una sèrie de línies estratègiques que
tinguin com a fi combatre la legislació sobre les referides restriccions
pressupostàries, de manera que les diferents administracions públiques
puguin engegar les iniciatives necessàries per millorar el benestar dels i les
ciutadanes del nostre país i per a aquest fi les corporacions locals suposen
una capacitat potencial d’acció conjunta molt interessant per combatre les
polítiques de retallada i impulsar el necessari objectiu de modificació del
marc legal que les fa possible.
Per tots aquests motius, proposem al ple de l’Ajuntament d’Amposta
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Proposar al Govern de l’Estat que moduli l’aplicació actual de la
regla de la despesa en les Entitats Locals que presentin comptes públics
sanejats tenint en compte conjuntament amb altres indicadors d’esforç
fiscal, com el nivell de superàvit pressupostari, el compliment dels objectius
de reducció de deute o el volum dels romanents de tresoreria, d’acord amb
la proposta aprovada al congrés dels diputats.
Segon.- Proposar a l’Estat que revisi de forma especial l’aplicació de la regla
de despesa a l’objectiu de possibilitar que les Entitats Locals puguin invertir
el seu superàvit per impulsar prioritàriament inversions i millora de les
polítiques públiques.
Tercer.- Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat, a la Generalitat de
Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés i del Parlament i a les
entitats municipalistes FMC, ACM i FEMP «.
Intervencions dels membres:
La regidora no adscrita, Sra. Pertegaz diu que votarà en contra atès que
considera que la moció que es presenta és paper mullar, perquè l’objectiu
hauria de ser aconseguir la república i no enviar comunicacions a Madrid
perquè els preocupi trencar la regla de la despesa.
El regidor, Sr. Miró diu que aquesta moció recorda a una que ells van
presentar amb anterioritat en un altre ple. Que el seu grup la votaran a
favor, al igual que l’anterior.
El Sr. Alcalde, Sr. Tomàs explica que aquesta moció la presenta el seu grup
perquè amb el nou govern de l’Estat Espanyol ara hi ha l’oportunitat de que
finalment es modifiqui la LGEP en clau local. Recorda que una semblant de

moció ja va presentar-se en el plenari municipal, si bé canvien un poc
l’acord.
El regidor, Sr. Miró diu que la moció és la mateixa si bé el seu grup
demanava la derogació de la LRSAL.
24. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP PER PARTICIPAR ACTIVAMENT
DE LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT.
Defensada la moció pel regidor del grup municipal PSC-CP, Sr. Miró, el Ple
de la Corporació, per unanimitat dels seus membres acorda aprovar la
moció que tot seguit es transcriu:
« Des de fa anys es ve impulsant la participació de les diferents entitats
locals en la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM), amb la finalitat
d’aconseguir una mobilitat sostenible.
Aquest any se celebrarà entre el 16 i el 22 de setembre amb el tema
específic de la «Multimodalitat», i el lema és: ”Combina i mou-te”,
#mobilitat2018. Així mateix el dissabte 22 de setembre serà el “Dia Sense
Cotxes”.
La Unió Europea ens anima a fomentar l'ús i combinació de diferents
maneres de transport en els desplaçaments urbans de persones i
mercaderies, per aconseguir una major comoditat, rapidesa, estalvi i
sostenibilitat. També ofereix beneficis per a la societat: reducció de la
contaminació i la congestió, millora de la qualitat de vida i de la salut, entre
d’altres.
A les zones urbanes disposem de moltes opcions de mobilitat, tant
motoritzades com sense motor, que poden ser compartides, públiques o
individuals, tradicionals o noves. Aquestes inclouen caminar i anar amb
bicicleta, i el transport públic com ara l'autobús.
La Comissió Europea ha establert dos ambiciosos objectius para la mobilitat
urbana:
Primer.- Eliminar els cotxes de combustibles convencionals a les ciutats per
2050.

Segon.- Avançar cap a una logística urbana sense emissions als principals
centres urbans pel 2030.
La setmana culmina en el “Dia Sense Cotxes”, en el qual les ciutats
participants dediquen una o diverses zones exclusivament als vianants, els
ciclistes i el transport públic gratuït durant un dia sencer.
Els objectius principals de La Setmana Europea de la mobilitat són:
3. Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el
transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
4. Serveis de bicicletes.
5. Zones per a peatons, potenciar un retrobament de la ciutadania amb
la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn
saludable i relaxat.
6. Millor accessibilitat i gestió de la mobilitat.
7. Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle,
compatible amb el desenvolupament urbà sostenible.
8. Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del
transport motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la
congestió que generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes
respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i
la inactivitat física.
És per tot això que el Ple de l'Ajuntament d’Amposta adopta els següents
ACORDS:
1) Que l’ajuntament d’Amposta participi activament de “La Setmana
Europea de la Mobilitat 2018” i que se celebri anualment.
2) Instar a l’equip de govern a treballar i definir l’agenda d’activitats de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible, per tal d’assolir els objectius que es
volen aconseguir amb aquesta iniciativa.
3) Instar a l’equip de govern a que part de les activitats de la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura d’aquest 2018 serveixin per a realitzar tallers
participatius amb les escoles i ciutadania en general amb l’objectiu
d’establir i definir millores a realitzar anualment en matèria de mobilitat a
Amposta.

4) Que el bus urbà sigui gratuït durant “La Setmana de la Mobilitat”, per tal
de fomentar el transport públic «.

Intervencions dels membres:
El regidor, Sr. Subirats diu que el govern municipal està alineat amb el fons
de la moció, com per exemple en la compra que es fa dels vehicles elèctrics,
les respostes d’aquests vehicles, entre d’altres. És una qüestió que s’ha de
tractar no sols una setmana a l’any sinó que tots l’hem de treballar durant
tot l’any, pel que podríem un dia quedar i asseure’ns a parlar per tal de
poder treballar tots junts. Explica que avui per avui estant treballant amb la
possible gratuïtat del bus urbà, que també s’estant realitzant xerrades
d’efectius de la policia local a les escoles.
El regidor, Sr. Miró assenteix amb el que acaba de dir el Sr. Subirats en
relació a la necessitat de treballar la mobilitat no sols una setmana a l’any
sinó tot l’any.
25. PRECS I PREGUNTES.
La regidora no adscrita, Sra. Pertegaz, realitza els següents precs i
preguntes:
1) Diu que actualment s’estan fent obres per tota la població, que dóna la
sensació que no se n’estigui acabant cap i que en algunes no s’estan retirant
barreres arquitectòniques, com la que s’està fent al carrer gran Capità.
El Sr. Alcalde, Sr. Tomàs explica que s’han començat obres al carrer França i
Sant Cristòfol. Que en relació a les obres que s’estan fent al carrer Gran
Capità es realitzaran per fases. Que si necessita tenir més dades pot
adreçar-se al coordinador de l’àrea de serveis al territori. Que s’intenta en la
realització de les obres minorar les molèsties que es puguin ocasionar als
veïns, i l’insta a que si coneix algun cas en concret que no dubti a dir-li.
La regidora no adscrita, Sra. Pertegaz aclareix que quan parla de les voreres
es refereix en concret al carrer d’Agustina d’Aragó. Que pensa que el
procediment és avançar-nos i no esperar a que arribin les queixes.
El Sr. Alcalde, Sr. Tomàs li respon que aquest és el procediment que se
segueix i que realitzen els tècnics i el coordinador, però que pren nota del

prec que realitza la regidora.
2) Que s’han fet tres comissions informatives de festes i que en cap d’elles
s’ha plantejat de que el dia 17 d’agost es faci algun tipus de reconeixement
pels atemptats que es van produir l’any passat.
El Sr. Alcalde, Sr. Tomàs li respon que no estava previst, però que en
qualsevol de les comissions informatives que s’han fet, hagués pogut dir-li
al regidor.
La regidora no adscrita, Sra. Pertegaz diu que si no ho va dir en cap de les
comissions ha estat perquè ho ha pensat aquesta mateixa tarde.
3) Que en una comissió informativa de comerç li va comentar a la regidora
de comerç que en el mercat municipal hi havien queixes per les altes
temperatures que hi ha a l’interior de l’edifici. Que el 8 d’agost de l’any
passat es va publicar una notícia en que el Sr. Alcalde manifestà que la seva
idea és tenir acabat el mercat abans que s’acabi aquesta legislatura, així que
enguany tenim pressupostat un total de 500.000 € i l’any que ve la mateixa
quantia. Durant la primera fase es durà a terme el canvi de la coberta
principal; però, aquesta no és la única reforma, ja que durant l’obra es
millorarà l'accessibilitat al mercat, la supressió de barreres
arquitectòniques, la millora de l’aïllament tèrmic i acústic per tal que el
mercat municipal d’Amposta sigui un equipament de primera línea amb
l’encant de la mateixa estructura origina i pregunta si aquesta partida està
en el pressupost i si es farà alguna actuació durant l’estiu.
El Sr. Alcalde, Sr. Tomàs li respon que aquest any no hi ha partida
pressupostària per acabar-les. Que la primera part del projecte ha costat
molt més, que actualment s’està redactant els projecte de les caselles
laterals, que després està previst fer el terra i la climatització. Que la gent
del mercat sap que l’Ajuntament està treballant en millorar aquesta
situació.
La regidora no adscrita, Sra. Pertegaz li diu al Sr. Tomàs que s’haurien
d’haver previst al pressupost per tal de poder-se realitzar. Que desitja unes
bones festes tant als veïns del nucli del Poble Nou del Delta com als
ciutadans d’Amposta.
El portaveu del grup municipal PXC, Sr. Ciscar, realitza els següents precs i

preguntes:
1) Que ha comentat amb el regidor de governació el problema que hi ha al
carrer Beat Oriol, on no es pot transitar amb el cotxe. Que es tracta d’un
carrer no privat i que aquesta situació no es pot consentir.
El Sr. Alcalde, Sr. Tomàs diu que es va treure la senyal de prohibit pujar, que
també s’han realitzat actuacions sancionadores als infractors. Que en
millorar i solucionar aquest problema estan treballant transversalment
diferents regidories.
2) Que tot i que va presentar una moció sobre els ajuts econòmics als
malalts de càncer i altres malalties i que es va aprovar, ha detectat que
aquestes ajudes avui en dia no hi són, i pregunta quin és el problema que hi
ha.
El Sr. Alcalde, Sr. Tomàs li contesta que es va acordar que aquests ajusts
s’incorporarien dins dels ajuts d’urgència social, però que pren nota i
revisarà l’acta en que es va aprovar la moció per comprovar-ho.
3) En relació amb l’empresa SOREA li pregunta les gestions que s’han fet
sobre la denúncia que va fer sobre l’incompliment de l’atenció al públic de 8
hores.
El Sr. Alcalde, Sr. Tomàs li contesta que l’Ajuntament ja ha fet el
requeriment a l’empresa concessionària, i que a finals de la setmana
passada l’empresa l’ha contestat. Que l’Ajuntament ara ha de valorar la
resposta que ens han presentat abans d’adoptar una mesura.
El regidor, Sr. Ciscar li diu al Sr. Tomàs que li deixa fins a finals de setembre
per a que l’Ajuntament adopti alguna mesura, advertint-lo que en cas
contrari el denunciarà per prevaricació, així com a l’Ajuntament per no fer
res.
4) En relació al tema de l’auditoria li van contestar que no se li facilitarien
dades fins que es tingués el resultat de la mateixa. Que ha vist que
l’empresa que fa l’auditoria ha demanat una part del preu pel que se li va
adjudicar el contracte, en total uns 11.000€. Diu que l’auditora deu ser
militant d’ERC, doncs afirma que entre l’Ajuntament d’Amposta i l’Hospital

Comarcal se l’ha contractat més de nou auditories. Diu que l’auditora no
està complint els terminis i que se li ha ampliat.
El Sr. Alcalde, Sr. Tomàs diu que l’auditoria va guanyar una licitació pública.
El regidor, Sr. Bertomeu explica que l’auditora ha demanat una serie
d’informació i documentació a SOREA, però que SOREA no ha donat part de
la informació requerida per l’auditora, pel que hi han discrepàncies. En
relació als terminis diu que el termini de presentar el resultat de l’auditoria
el va fixar ell mateix, que la tardança en l’entrega del informe de l’auditoria
es degut precisament a les discrepàncies de SOREA amb l’auditora i no pas
a que l’auditora no faci la seva feina.
El regidor, Sr. Ciscar pregunta si els contractistes d’Amposta també poden
demanar avançaments a l’Ajuntament.
El regidor, Sr. Bertomeu li contesta que això dependrà del tipus de
contracte de la licitació en que ens trobem.
El Sr. Alcalde, Sr. Tomàs afirma que d’avançament també se n’han realitzat a
empreses ampostines. Que si els informes són favorables i es pot fer es fa.
5) Manifesta que li arriben queixes de la residència i de l’hospital. Que no se
li ha facilitat informació sobre la contractació d’una persona. Diu que a
algunes persones se’ls ha fet indefinits amb el govern actual a al residència
d’avis i diu que el Sr. Tomàs ha mentit en aquesta qüestió.
El Sr. Alcalde, Sr. Tomàs li respon que ha demanat informació al gerent de
l’hospital doncs a partir de la LGPE del 2017 no n’ha signat cap d’indefinit,
tret de tres casos que són: un que se li reconeixia per sentència judicial i els
altres dos que venien de l’hospital i estaven en situació irregular. Una cosa
diferent és la situació existent d’alguns treballadors de l’hospital que porten
més de 12 anys treballant, i que actualment amb la Llei General de
Pressupostos de l’Estat no els hi puc reconèixer la situació d’indefinits. Així
mateix, emplaça al Sr. Ciscar a parlar d’aquests temes tant sensibles que
afecten a treballadors de l’hospital o la residència a parlar-ho privadament.

La regidora del grup municipal PSC-CP, Sra. Anna Tomàs, realitza els

següents precs i preguntes:
1) Al mes de març va passar per JGL dues actuacions que afectaven a
l’enllumenat i a les fosses sèptiques, les quals són molt importants per a
l’Associació de les Engrescades, i demana saber en quina situació es troben.
El Sr. Alcalde, Sr. Tomàs li respon que el tema de la fossa sèptica ho porta el
coordinador de serveis, que està mirant de connectar-ho al clavegueram
general. Que en relació al tema de la llum s’està estudiant, que des de fa
poc ja tenim la partida necessària, que l’Ajuntament està pendent de fer
aquesta connexió però que està tenint problemes amb Fecsa.
El regidor, Sr. Forcadell afirma que la millor solució seria fer la connexió a la
xarxa de clavegueram. Que mentre això no es faci s’estant traent els purins
amb una cuba.
El Sr. Alcalde, Sr. Tomàs coneix de les mancances que pateix la gossera i
manifesta que l’Ajuntament està molt content de la gestió que en fa
l’Associació de les Engrescades.
La portaveu del grup municipal CIU, Sra. Isabel Ferré realitza els següents
precs i preguntes:
1) Li pregunta al Sr. Tomàs quan pensa l’Ajuntament facilitar-li l’informe que
va demanar de les clàusules sòl.
El Sr. Alcalde, Sr. Tomàs li respon que ja està demanat a l’empresa.
2) Pregunta què és el que ha fet l’Ajuntament d’Amposta per impedir que
l’Àrea de Salut d’Amposta hagi perdut a Sant Jaume d’Enveja
El Sr. Alcalde, Sr. Tomàs explica que quan es va fer el pont ja es va passar la
nocturna i ara s’ha passat la diürna. Que com a hospital, a l’Hospital
Comarcal això no l’afectarà perquè la previsió de l’ICS és continuar donant
servei.
3) Pregunta si és cert que si un soci de l’antiga clínica vol sotmetre’s a una
operació de cataractes, s’ho ha de fer a la Seguretat Social i no pot fer-se-la
a l’Hospital.

El Sr. Alcalde, Sr. Tomàs li contesta que d’acord amb la informació que ell té,
això no és així.
La regidora, Sra. Ferré explica que en una visita a l’oculista de l’Hospital, la
mateixa oculista li va dir al seu pare de 83 anys d’edat que l’operarà per la
Seguretat Social i no per la clínica privada.
El Sr. Alcalde, Sr. Tomàs diu que el que la Sra. Ferré ha dit a la roda de
premsa una cosa diferent, que en concret, el que ha dit a la premsa és que
l’Hospital no opera de cataractes. Que davant d’aquesta afirmació li va
preguntar sobre aquesta qüestió al metge S, el qual li digué que l’ICS té el
pla de cataractes contractat amb l’Hospital, que inclús s’han incrementat en
20 el número d’aquestes intervencions.

I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar el Sr. President dóna per
acabada la sessió, essent les vint-i-tres, i de tot el que s’ha tractat es formula
la present acta de la que, com a Secretària, certifico.
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

