
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D’AMPOSTA DUTA 
A TERME EL DIA 29 D’OCTUBRE 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 vint-i-nou d’octubre 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 ordinària convocada per al dia de la data, amb el següent ordre del dia: 
1. Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 24 de setembre de 2018 



i extraordinària de 10 d’octubre de 2018. 
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia número 2955 a 3494 del 2018. 
3. Donar compte de les contractacions de personal. 
4. Declaració de compatibilitat de treballador municipal. 
5. Ratificació de l’aprovació del conveni d’adhesió al programa per al 

finançament del Projecte Singulars entre l’Ajuntament d’Amposta, 
l’Ajuntament d’Ulldecona, la Mancomunitat de la Taula del Sénia i el 
Consell Comarcal del Montsià. 

6. Aprovació definitiva del reglament regulador del funcionament dels 
equipaments socioculturals municipals d'Amposta. 

7. Aprovació inicial de la modificació del Reglament de funcionament del 
Consell municipal de serveis socials. 

8. Aprovació inicial de la cessió d'us del local de "Casetes dels Mestres". 
9. Adjudicació del contracte dels serveis de neteja viària i manteniment 

dels espais verds del terme municipal d’Amposta – lot 1. 
10. Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 

municipals d’Amposta i Deltebre. 
11. Aprovació de l’expedient número 32 de modificació del pressupost per 

suplements de crèdit i crèdits extraordinaris. 
12. Aprovació de concertació d’operació de crèdit a llarg termini. 
13. Moció del grup municipal de PXC per promoure el turisme i les 

tradicions del territori utilitzant uns canals per anar en barxa perxant. 
14. Moció del grup municipal del PSC-CP per accedir a l’habitatge de lloguer 

amb preus justos i estables. 
15. Moció del grup municipal de CIU per engegar el programa “Bon dia” que 

va destinat a donar suport a les persones grans del nostre municipi. 
16. Moció conjunta dels grups de CIU, PSC, regidora no adscrita Rosa 

Pertegaz i Regidor de PXC per recuperar part del SIS i no tornar-lo a 
externalitzar a una entitat privada. 

17. Moció del grup municipal de CIU “Volem entrada a l’AP7 al Montsià” 
18. Precs i Preguntes. 
 
Obert l’acte per la Presidència va conèixer el Ple de la Corporació dels 
assumptes inclosos a l'ordre del dia abans esmentats, adoptant-se els 
següents acords: 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE SETEMBRE 
DE 2018 I EXTRAORDINÀRIA DE 10 D’OCTUBRE DE 2018. 
Per unanimitat s’aproven els esborranys de les actes de la sessió ordinària 



de 24 de setembre i extraordinària de 10 d’octubre de 2018. 
 
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMERO 2955 A 3494 DEL 
2018. 
Es dóna compte dels Decret de l’Alcaldia números 2955 al 3494 de 2018, 
restant el Ple assabentat. 
 
3. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL. 
Es dóna compte de les contractacions següents: 
• SFH com a monitora de plàstica a l’escola municipal Consol Ferré de l’1 

d’octubre de 2018 al 15 de juny de 2019. 
• MAS com a recepcionista de la Piscina Municipal del 18 de setembre de 

2018 al 17 de setembre 2019. 
• FAL com a substitut de l’enginyer municipal del 17 de setembre de 2018 

al 16 de novembre de 2018. 
• JAB com a conserge del Museu de les Terres d el’Ebre del 13 de setembre 

de 2018 al 12 de març de 2019. 
• CSR com auxiliar de la llar d’infants “La Sequieta” de l’1 d’octubre al 31 de 

desembre de 2018. 
• ISF per atendre a la recepció de les instal·lacions esportives del 2 

d’octubre de 2018 al 24 de juny de 2019. 
• MNA, dintre del Programa PROEDUCA de l’1 d’octubre de 2018 al 20 de 

desembre de 2018. 
• GMR per realitzar les tasques d’hostessa a la festa Orígens del 12 

d’octubre al 14 d’octubre de 2018. 
• ARC per incorporar-se al Departament d’Estadística, del 17 d’octubre al 

16 de desembre de 2018. 
• MRM per gestionar les relacions laborals del 17 d’octubre de 2018 al 16 

d’octubre de 2019. 
• RFB per gestionar l’acumulació de feina a la Biblioteca Municipal del 18 

d’octubre de 2018 al 17 d’abril de 2019. 
El Ple de la Corporació resta assabentat. 
 
4. DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DE TREBALLADOR MUNICIPAL. 
En data de 13 de setembre de 2018, amb Registre d’Entrada número 15554, 
el Sr. MAS, recepcionista de la Piscina Municipal d’Amposta, en règim de 
personal laboral temporal, sol·licita conciliar el lloc de treball pel qual està 
contractada amb l’Ajuntament d’Amposta amb el desenvolupament d’una 



activitat privada com a tècnic d’activitat física i salut per a la gent gran, amb 
la Fundació Siel Bleu Catalunya.  
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. 
En data d’1 d’octubre de 2018, s’ha emès per la Secretària l’informe jurídic 
24/2018. 
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 
la qual cosa, el Ple municipal, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Declarar la compatibilitat del Sr. MAS,  treballador de l’Ajuntament 
d’Amposta, com a recepcionista de la Piscina Municipal d’Amposta per a 
l’exercici privat d’una segona activitat com a tècnic d’activitat física i salut 
per a la gent gran, amb la Fundació Siel Bleu Catalunya. 
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 la interessada, 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. 
 
5. RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DEL CONVENI D’ADHESIÓ AL PROGRAMA 



PER AL FINANÇAMENT DEL PROJECTE SINGULARS ENTRE L’AJUNTAMENT 
D’AMPOSTA, L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA, LA MANCOMUNITAT DE LA 
TAULA DEL SÉNIA I EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ. 
Es dona compte del Decret de l’Alcaldia 3395/2018, de 16 d’octubre, pel qual 
s’aprova l’adhesió al programa per al finançament del Projecte Singulars 
entre l’Ajuntament d’Amposta, l’Ajuntament d’Ulldecona, la Mancomunitat 
de la Taula del Sénia i el Consell Comarcal del Montsià, que es transcriu a 
continuació: 
“Antecedents: 
Atès que l’Ajuntament d’Amposta, l’Ajuntament d’Ulldecona, la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia i el Consell Comarcal del Montsià són 
ens públics locals dels previstos a l’art. 1 del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre (ROF) i l’art. 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril (LBRL) disposant totes 
d’àrees d’Ocupació i de Desenvolupament Local, dedicades entre d’altres 
finalitats, a la implementació de projectes per tal de contribuir al 
desenvolupament econòmic, social i ocupacional dels seus territoris. 
Atès que l’Ajuntament d’Amposta, l’Ajuntament d’Ulldecona, la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia i el Consell Comarcal del Montsià venen 
cooperant i col·laborant els darrers anys amb l’objectiu compartit de 
treballar conjuntament per al suport a l’activitat econòmica i la generació 
d’ocupació al territori, amb el fi últim de millorar la seva cohesió social i 
territorial, i s’han proposat fer-ho específicament en el marc del Projecte 
MONTSIÀ: TERRITORI SINGULAR - IMPULS CIRCULAR. 
Atesa l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost, estableix les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels 
Projectes Singulars que pretén donar cobertura a les antigues 
convocatòries de Projectes Singulars, Programes Integrals. 
Donat que el 16 de març de 2016 es va signar l’Acord Territorial per a la 
Reactivació Econòmica i l’Ocupació al Montsià entre totes les entitats locals 
de la comarca, empreses i comunitat educativa amb el compromís 
d’impulsar estratègies de desenvolupament que millorin les condicions de 
vida de la ciutadania i que a través d’un procés de participació ciutadana 
s’ha elaborat l’Estratègia Territorial per a la Reactivació Econòmica i 
l’Ocupació Montsià 2026, en un marc de concertació territorial, tal com es 
preveu als articles 8 i 15 la LLEI 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del 
sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. És per això 
que el Consell Comarcal, a través de l’acord Territorial, exerceix com entitat 
vertebradora d’aquest projecte a la comarca del Montsià. 
Atès que la convocatòria del Projecte té l’objectiu compartit de treballar 



conjuntament per al suport a l’activitat econòmica i la generació d’ocupació 
al territori amb la finalitat de millorar la seva cohesió social i territorial. 
Donat que tal com consta als respectius acords corresponents, les entitats 
signants d’aquest conveni han determinat sol·licitar conjuntament davant 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una sol·licitud de subvenció en el 
marc de la convocatòria de 2018 del Projecte Singulars per al finançament 
del conjunt d’accions d’ocupació i desenvolupament local que conformen el 
projecte MONTSIÀ: TERRITORI SINGULAR - IMPULS CIRCULAR. 
Donat que es presenta com una agrupació d'entitats, totes les entitats 
tindran la condició de beneficiàries i estaran subjectes als drets i deures 
com a tals. L’ajuntament d’Amposta, exercirà d'entitat perceptora i 
l’ajuntament d’Ulldecona, mancomunitat de la Taula del Sénia, tindran la 
categoria de beneficiàries a efectes d'aquesta Ordre. 
Atès que l’ajuntament d’Amposta exercirà el paper de representant de 
l'agrupació durant tota la vida de la subvenció davant de l'Administració, i 
serà la que rebrà els pagaments i distribuirà a la resta d'entitats la part 
corresponent, alhora que coordinarà les diferents intervencions de les 
diferents entitats agrupades. 
Les relacions d’aquesta agrupació es portaran a terme conforme als pactes 
d’aquest conveni, i d'un desenvolupament reglamentari d'aquest, si escau, 
aquesta relació s'emmarca en la relació privada entre elles. 
L’Alcalde d’Amposta serà el representant i apoderat únic de l'agrupació, 
amb poders suficients per complir amb les obligacions que, com a 
beneficiari, corresponen a l'agrupació. 
La relació entre els membres de l'agrupació no tindrà caràcter contractual, 
l’ajuntament d’Amposta, exerceixi d'entitat perceptora i no serà d'aplicació 
la llei de contractació del sector públic, per aquest cas, conforme a la base 
3.1 de l’Ordre TSF/142/2018, sinó que es regularà i justificarà l'agrupació 
d'acord amb l'interès social, al no afany de benefici econòmic de 
l'agrupació, i al valor de l'aportació al projecte per part d'agents claus que 
s'agrupen vers un objectiu compartit. 
Aquesta agrupació no es pot dissoldre fins que no hagin transcorregut els 
terminis de prescripció que preveuen l'article 100.4 del Text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Fonaments de dret: 
I de conformitat amb el que preveu l'article 21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 



Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre. 
Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost, estableix les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels 
Projectes Singulars 
Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya. 
Resolc: 
PRIMER. Avocar la competència delegada a la Junta de Govern Local per 
aprovar el conveni d'adhesió al programa dels Projectes Singulars, per  
l'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre   
SEGON. Aprovar el conveni d’adhesió al programa per al finançament del 
Projecte Singulars entre l’Ajuntament d’Amposta, l’Ajuntament d’Ulldecona, 
la Mancomunitat de la Taula del Sénia i el Consell Comarcal del Montsià, en 
els termes que figuren en el conveni. 
TERCER. Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple en la propera 
sessió que celebri. 
QUART. Comunicar la present Resolució d'Alcaldia a les parts interessades i 
als serveis tècnics dels Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a la 
sol·licitud de subvenció.” 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
PRIMER. Ratificar el Decret de l’Alcaldia d’adhesió al programa per al 
finançament del Projecte Singulars entre l’Ajuntament d’Amposta, 
l’Ajuntament d’Ulldecona, la Mancomunitat de la Taula del Sénia i el Consell 
Comarcal del Montsià. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a les parts interessades i als 
serveis tècnics dels Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 
 
6. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT REGULADOR DEL 
FUNCIONAMENT DELS EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS MUNICIPALS 
D'AMPOSTA. 
Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 
30 de juliol de 2018 el Reglament regulador del funcionament dels 
equipaments socioculturals municipals d’Amposta. 
Atès que l’aprovació inicial del Reglament esmentat ha estat exposada al 
públic per un termini de 30 dies, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí 
oficial de la Província número 160 del dia 17 d’agost de 2018 i Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya número 7686 del dia 16 d’agost de 2018, 



sense que durant el termini abans esmentat s’hagi presentat cap al·legació 
o reclamació contra el mateix. 

De conformitat amb el que disposen els articles 162.2 de la Llei 8/87, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i 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 el vot favorable dels 11 membres del grup d’EA – AM i dels 2 membres 
del grup del PSC – CP i l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU, del 
membre del grup de PxC i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, 
acorda: 
PRIMER. Aprovar definitivament el Reglament regulador del funcionament 
dels equipaments socioculturals municipals d’Amposta. 

SEGON. Ordenar la publicació del text íntegre del Reglament aprovat en el 
Butlletí oficial de la Província i anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya fent referència a la publicació en el Butlletí oficial de la Província, 
als efectes de la seva entrada en vigor. 

 
7. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE 
FUNCIONAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS. 
El Ple de la Corporació, en sessió del dia 23 de desembre de 2013, va 
aprovar definitivament la creació del Consell municipal de serveis socials, 
així com el Reglament del mateix, el tex definitiu del qual va publicar-se en 
el butlletí oficial de la província de Tarragona número 2 del dia 3 de gener 
de 2014. 

Vist l’expedient instruït per a la modificació del Reglament del Consell 
municipal de serveis socials, consistent en la modificació de l’article 2 
respecte la composició del Consell esmentat amb la finalitat d’ampliar al 
màxim possible la representació dels seus membres, incloent a totes les 
entitats socials registrades a Amposta i amb un mínim d’un any de 
funcionament a nivell local. 
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 el vot favorable dels 11 membres 
del grup d’EA – AM, dels 2 membres del grup del PSC – CP i de la regidora 
no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz i l’abstenció dels 6 membres del grup de CiU 
i del membre del grup de PxC,  adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Consell 
municipal de serveis socials. 
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 i Tauler d’anuncis de la Corporació. 
Intervencions dels membres: 
El regidor Sr. German Ciscar i la regidora Sra. Isabel Ferré expliquen que 
l’abstenció dels seus respectius grups municipals està motivada per no 
haver estat convocats a la sessió on es va explicar la proposta de 
modificació, responent el Sr. Alcalde que els ha de donar la raó i que ho 
traslladarà a la Coordinadora dels serveis socials. 
 
8. APROVACIÓ INICIAL DE LA CESSIÓ D'US DEL LOCAL DE "CASETES DELS 
MESTRES". 
Atès que aquest Ajuntament d’Amposta és titular ple domini del local 
identificat amb el número 5  amb forma de “L”, amb una superfície 
construïda de 124,39 m2., ubicat a la planta baixa de l’edifici conegut com 
“Casetes dels Mestres”. 
Atès que s’ha instruït expedient per la cessió de l’ús en concepte de precari 
del local esmentat per un termini de 5 anys, a favor d’associacions locals 
sense ànim de lucre per a destinar-los a fins socials i culturals i per la 
realització de les funcions que els són pròpies. 
Atès que s’han complert tots els requisits establerts als articles 211 i 
següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i, els articles 75 i 76 
del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals, per acordar l’esmentada cessió gratuïta, que es 
considera d’interès per al municipi. D’altra banda, la privació de l’ús del bé 
esmentat no representa cap perjudici, atès l’interès social que es pretén 
satisfer amb la cessió de l’ús, i donat el caràcter precari de la cessió del 
mateix. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat,  acorda: 
PRIMER. Aprovar inicialment la cessió de l’ús en concepte de precari del 
local esmenat a les associacions i entitats següents: Associació de veïns del 
Barri del Centre, Associació de veïns de la Vila, Associació de veïns de les 
Quintanes, Associació de Bonsais i Lliga contra el Càncer. 
SEGON. Fixar en 5 anys el termini de cessió de l’ús del local, termini durant 
el qual s’ha de mantenir l’ús del bé per a les finalitats objecte de cessió. La 
durada de la cessió comptarà a partir de la signatura del document 
administratiu en que es formalitzi la cessió. 
TERCER. Disposar que el precari s’extingirà per la reclamació de l’ús del bé 



feta per l’ens local, amb el requeriment previ al/als precaristes amb un mes 
d’antelació i també per la devolució d’aquest per part del/dels precaristes. Si 
el bé del qual es cedeix l’ús no es destina a l’ús previst en el termini 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. Les entitats beneficiàries de la cessió de l’ús es faran càrrec de les 
despeses de manteniment del local durant la vigència de la cessió. Les 
despeses pel subministrament d’energia elèctrica i aigua potable seran a 
càrrec de l’Ajuntament. 
CINQUÈ. Determinar que els precaristes no resten en una situació de 
dependència respecte l'Ajuntament d'Amposta als efectes dels articles 120 i 
121 del Codi penal i que l’ús és gratuït i merament tolerat. 

Els precaristes deuran disposar d’una assegurança que cobreixi la 
responsabilitat civil que se’n pugui derivar de les activitats que 
desenvolupin en el  local l’ús del qual els ha estat cedit. 
SISÈ. Ordenar l’exposició pública del present acord per un termini de trenta 
dies, comptats a partir del següent al de la publicació del present en el 
Butlletí oficial de la Província, per tal que puguin formular-se reclamacions o 
al⋅legacions. Cas que durant el termini esmentat no es presenti cap 
al·legació o reclamació l’acord inicial esdevindrà automàticament definitiu. 

SETÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President per a la signatura de  tots els 
documents públics i privats necessaris per executar els acords anteriors. 
VUITÈ Determinar que l’acceptació de les renúncies a la cessió d’ús del local 
i la nova adjudicació del mateixo es podrà realitzar directament, mitjançant 
acord de la Junta de Govern Local, del qual se n’haurà de donar compte a la 
Comissió informativa municipal de joventut i participació ciutadana. 
Aquestes possibles adjudicacions posteriors, tindran una durada màxima 
idèntica al moment d’acabament de la durada de les cessions d’ús 
atorgades mitjançant el present acord i restaran subjectes a idèntiques 
condicions. 
 
9. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I 
MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL D’AMPOSTA – 
LOT 1. 
El Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 30 de juliol de 2018, va 
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:  
1. Lot 1: Servei de neteja viària i manteniment d’espais verds. 
2. 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-). 

Acabat el termini per la presentació d’ofertes, van presentar-ne: 
Lot 1: Ofertes presentades: 
3. UTE Nordvert, SL – Ambitec, servicios ambientales, SAU. 
4. UTE Servidel, SLU – Fomento Benicasim, SA. 
5. Urbaser, SA. 
6. FCC medio ambiente, SA. 
7. Acciona medio ambiente, SAU. 
Realitzada l’obertura del sobres número 1 es comprova que la documentació 
administrativa presentada pels licitadors: UTE Nordvert, SL – Ambitec, 
servicios ambientales, SAU., UTE Servidel, SLU – Fomento Benicasim, SA., 
Urbaser, SA. i Acciona medio ambiente, SAU., és la prevista al Plec de 
clàusules econòmiques – administratives particulars reguladores del 
procediment. La licitadora FCC medio ambiente, SA., ha inclòs en el sobre 
número 1 exclusivament la proposta econòmica. La Mesa de contractació, en 
sessió del dia 17 de setembre acorda sol·licitar informe jurídic al respecte. 
Emès l’informe sol·licitat el data 18 de setembre de 2018, en el qual es 
conclou: 
“En aquest cas l'error comès per la licitadora impedeix a l'òrgan de contractació 
avaluar les ofertes de manera objectiva pel que procedeix excloure del 
procediment per l’adjudicació del lot 1 del contracte dels serveis de neteja viària i 
manteniment dels espais verds del terme municipal d’Amposta a la licitadora FCC 
medio ambiente, SA., per quant va incloure dintre del sobre número 1 que havia 
de incloure la documentació administrativa i l’oferta referida als criteris 
avaluables mitjançant judici de valor, únicament l’oferta  econòmica avaluable 
automàticament o amb aplicació de fórmules i que deuria haver estat inclosa en 
el sobre número 2.” 
La Mesa de contractació, en sessió del dia 21 de setembre de 2018, va 
acordar: “Excloure del procediment per l’adjudicació del lot 1 del contracte dels 
serveis de neteja viària i manteniment dels espais verds del terme municipal 
d’Amposta a la licitadora FCC medio ambiente, SA i seguidament es procedeix a 
traslladar la resta de les ofertes avaluables mitjançant judici de valor als Serveis 
tècnics municipals per tal que realitzin la seva valoració en el termini màxim de 7 



dies naturals.” 
Un cop realitzada la valoració de les ofertes avaluables mitjançant judici de 
valor pels Serveis tècnics municipals, la Mesa de contractació, en sessió del 
dia 5 d’octubre de 2018,: 
1. Va donar lectura a l’informe de valoració de les ofertes avaluables 
mitjançant judici de valor en el qual es diu: 
“En relació amb l’oferta de UTE Servidel, SLU – Fomento Benicasim, SA.: 
“L’oferta 2 presenta una introducció genèrica molt deficient i sense cap relació 
amb Amposta.  
Parlen d’un estudi del camp del qual no presenten cap resultat, exceptuant una 
relació de papereres i embornals de la ciutat.  
L’oferta reflexa les freqüències proposades tant en la documentació escrita com en 
la documentació gràfica. L’oferta fa una millora aparent de les freqüències, 
concretament pel que fa a l’ús intensiu permanent es passa de 6 dies de neteja 
setmanal a 7 dies de neteja setmanal, la neteja amb aigua augmenta de 2 a 3 dies 
per setmana.  
Pel que fa a l’alta intensitat es passa de 2 dies de neteja setmanal a 6 dies de 
neteja setmanal, la neteja amb aigua augmenta a 2 dies per setmana. 
Pel que fa a mitja i baixa intensitat es passa d’1 dia a 6 dies de neteja setmanal 
segons quadre inclòs al punt 5.3, ara bé comprovat els rendiments i al 
documentació gràfica aportada no queda clar si tot l’àmbit està inclòs com a mitja 
i baixa intensitat serà netejat cada dia o durant els sis dies de la setmana es farà 
una part dels espais inclosos, la neteja amb aigua augmenta a 1 dia per setmana.  
Pel que fa a la neteja dels polígons industrial es proposa una neteja 1 dia per 
setmana 
Pel que fa al baldeig dels carrers en època d’estiu no s’especifica l’augment de la 
freqüència en els carrers més freqüentats. 
En quant a la sectorització, s’ha deixat d’incloure totes les places, aparcaments, 
solars i zones (-91.089 metres quadrats, segons els amidaments i les 
comprovacions dels serveis tècnics municipals). Ha augmentat lleugerament (776 
metres lineals, segons els amidaments i les comprovacions dels serveis tècnics 
municipals) alguns carrers i trams de carrers Amposta, Tosses, Poble Nou i 
Eucaliptus. No apareix cap referència escrita o en taules respecte a les superfícies 
de places, solars, aparcaments, etc. 
Donat que amb la sectorització proposada s’han exclòs diversos espais públics 
dels àmbits de neteja viària presents en el plànol Freqüències mínimes de neteja 
de l’Annex 1. Documentació gràfica i d’acord amb l’aclariment 1 de l’acord que va 
prendre la Mesa de contractació en data 28 de setembre “1. Les ofertes que no 
compleixin amb el requeriments mínims fixats al Plec de prescripcions tècniques 



han de ser excloses del procediment i, per tant, no han de ser avaluades”, es 
proposa la exclusió del procediment a l’oferta 2.” 
En relació amb l’oferta d’Acciona medio ambiente, SAU.: 
“No presenta cap tipus d’estudi previ. 
L’oferta exposa que fa una millora dels mínims marcats al plec tècnic la qual es 
veu reflectida al quadres de freqüència setmanal i jornades anuals de la prestació 
del servei de neteja.  
Concretament pel que fa a l’ús intensiu permanent es passa de 6 dies de neteja 
setmanal a 7 dies de neteja setmanal, ara bé, el setè dia la neteja només es fa amb 
torn de tarda, no M+T, la neteja amb aigua es manté amb 2 dies. 
Pel que fa a l’alta intensitat es passa de 2 dies de neteja setmanal a 3 dies de 
neteja setmanal amb torn matí, la neteja amb aigua es manté amb 1 dia 
setmanal. 
Pel que fa a mitja i baixa intensitat es manté la neteja a 1 dia setmanal i la neteja 
amb aigua a 1 dia la quinzenal. Les urbanitzacions, entre 1 de juny i 30 de 
setembre i setmana santa, hi ha un augment de 5 dies setmanals de neteja viària. 
Pel que fa a la neteja dels polígons industrial es detecta un error o confusió en els 
quadres, ja que tot i especificar freqüència quinzenal, el total de jornades anuals 
és de 1 dia a la setmana. 
Pel que fa al baldeig dels carrers en època d’estiu no s’ha tingut en compte 
l’augment de la freqüència en els carrers més freqüentats. 
En quant a la sectorització, Presenta un canvi produeix una baixada de categoria, i 
per tant de freqüència de neteja, a les zones dels jutjats, parc del CAP nou, consell 
comarcal i l’entorn de les piscines (-8197 metres quadrats, segons els amidaments 
i les comprovacions realitzades pels serveis tècnics municipals). No inclou tres 
petits trams de carrers a Poble Nou i un carrer a Eucaliptus (-414 metres lineals, 
segons els amidaments i les comprovacions realitzades pels serveis tècnics 
municipals). 
Donat que amb la sectorització proposada s’han exclòs diversos espais públics 
dels àmbits de neteja viària presents en el plànol Freqüències mínimes de neteja 
de l’Annex 1. Documentació gràfica i que s’han reduït les freqüències mínimes de 
neteja de diversos espais públics, passant d'ús intensiu (freqüència mínima: 6 dies 
a la setmana, d’acord amb el plec tècnic) a alta intensitat (freqüència proposada: 3 
dies a la setmana, d’acord amb l’oferta) i d’acord amb l’aclariment 1 de l’acord 
que va prendre la Mesa de contractació en data 28 de setembre “1. Les ofertes que 
no compleixin amb el requeriments mínims fixats al Plec de prescripcions 
tècniques han de ser excloses del procediment i, per tant, no han de ser 
avaluades”, es proposa la exclusió del procediment a l’oferta 5.” 
En base a l’anterior, la Mesa acorda excloure del procediment per 



l’adjudicació del lot 1 del contracte dels serveis de neteja viària i manteniment 
dels espais verds del terme municipal d’Amposta les ofertes presentades per 
Servidel, SLU – Fomento Benicasim, SA. i Acciona medio ambiente, SAU., en 
tant en quant les seves ofertes no compleixin amb el requeriments mínims 
fixats al Plec de prescripcions tècniques. 
2. Va donar lectura a la valoració de les altres ofertes, amb el resultat següent: 
Criteri UTE Nordvert, SL – 

Ambitec, servicios 
ambientales, SAU. 

Urbaser, SA. 

B1) Organització del servei de neteja 19,00 16,00 
b1.1) Proposta sectorització i freqüències mínimes de neteja 6,50 5,50 
b1.2) Proposta organització i planificació del servei de neteja 12,50 10,50 
B2) Organització del servei de manteniment d'espais 
verds 

 
11,00 

 
10,00 

b2.1) Anàlisi situació actual arbrat, vegetació, gespes, 
paviments 3,00 4,00 
b2.2) Proposta organització i planificació del servei de 
manteniment d'espais verds 8,00 6,00 
B3) Organització dels mitjans humans, experiècnia i 
adequació del personal 5,00 3.50 
B4) Organització dels mitjans materials i instal·lacions 4,00 3,00 
B5) Proposta de gestió d'inventari i sistemes de gestió 2,00 2,00 
B6) Programes de gestió ambiental 3,00 1,75 
b6.1) Estalvi de recursos (aigua) 1,00 0,75 
b6.2) Gestió residus  1,00 0,50 
b6.3) Minimització pols i soroll 1,00 0,50 
Total 44,00 36,25 
3. Va procedir a l’obertura dels sobres número 2, que incorporen les ofertes 
avaluables automàticament o mitjançant fórmules matemàtiques, amb el 
resultat següent: 
UTE Nordvert, SL – Ambitec, servicios ambientales, SAU.: 
• Preu: 946.610,98 euros anuals exclòs l’IVA. 
• Baixa lineal sobre els preus unitaris de l’Annex 3: 28,17 %. 
• Utilització de vehicles elèctrics:  

vehicle diesel/gasoil elèctric 
vehicle lleuger 1  X 
vehicle lleuger 2  X 
vehicle lleuger 3  X 
vehicle lleuger 4  X 
furgoneta  X 

• Recollida d’abocaments incontrolats: 15.000,00 € anuals.  
• Augment del percentatge destinat a campanyes de comunicació i 

sensibilització a la ciutadania sobre el 0,3% del preu anual d’adjudicació 
del contracte IVA exclòs: 0,20  %. 



• Augment de la freqüència de la neteja d’embornals i reixes: 4 neteges 
anuals addicionals. 

• Augment de la freqüència d’escatat de la vegetació: 4 escatats anuals 
addicionals. 

• Instal·lació i manteniment de noves de papereres: 40 unitats/anuals. 
• Col·laboració amb l’Escola de Capacitació Agrària d’Amposta (ECA):  Sí. 
Urbaser, SA.: 
• Preu:  905.043,49 euros anuals exclòs l’IVA. 
• Baixa lineal sobre els preus unitaris de l’Annex 3: 60,00 %. 
• Utilització de vehicles elèctrics:  

vehicle diesel/gasoil elèctric 
vehicle lleuger 1  X 
vehicle lleuger 2  X 
vehicle lleuger 3  X 
vehicle lleuger 4  X 
furgoneta  X 

• Recollida d’abocaments incontrolats: 15.000,00 € anuals.  
• Augment del percentatge destinat a campanyes de comunicació i 

sensibilització a la ciutadania sobre el 0,3% del preu anual d’adjudicació 
del contracte IVA exclòs: 0,20  %. 

• Augment de la freqüència de la neteja d’embornals i reixes: 4 neteges 
anuals addicionals. 

• Augment de la freqüència d’escatat de la vegetació: 4 escatats anuals 
addicionals. 

• Instal·lació i manteniment de noves de papereres: 40 unitats/anuals. 
• Col·laboració amb l’Escola de Capacitació Agrària d’Amposta (ECA): Sí. 
La valoració de les ofertes incloses en els sobres número 2 és la següent: 
UTE Nordvert, SL – Ambitec, servicios ambientales, SAU.: 
• Preu: 23,72 punts. 
• Baixa lineal sobre els preus unitaris de l’Annex 3: 2,35 punts. 
• Utilització de vehicles elèctrics: 5,00 punts. 
• Recollida d’abocaments incontrolats: 3,00 punts.  
• Augment del percentatge destinat a campanyes de comunicació i 

sensibilització a la ciutadania sobre el 0,3% del preu anual d’adjudicació 
del contracte IVA exclòs: 2,00 punts. 

• Augment de la freqüència de la neteja d’embornals i reixes: 2,00 punts. 
• Augment de la freqüència d’escatat de la vegetació: 2,00 punts. 
• Instal·lació i manteniment de noves de papereres: 1,00 punts. 
• Col·laboració amb l’Escola de Capacitació Agrària d’Amposta (ECA):  1,00 



punts. 
• Total: 42,07 punts. 
Urbaser, SA.: 
• Preu: 30,00 punts. 
• Baixa lineal sobre els preus unitaris de l’Annex 3: 5,00 punts. 
• Utilització de vehicles elèctrics: 5,00 punts. 
• Recollida d’abocaments incontrolats: 3,00 punts.  
• Augment del percentatge destinat a campanyes de comunicació i 

sensibilització a la ciutadania sobre el 0,3% del preu anual d’adjudicació 
del contracte IVA exclòs: 2,00 punts. 

• Augment de la freqüència de la neteja d’embornals i reixes: 2,00 punts. 
• Augment de la freqüència d’escatat de la vegetació: 2,00 punts. 
• Instal·lació i manteniment de noves de papereres: 1,00 punts. 
• Col·laboració amb l’Escola de Capacitació Agrària d’Amposta (ECA):  1,00 

punts. 
• Total: 51,00 punts. 
La valoració total de les ofertes és la següent: 
UTE Nordvert, SL – Ambitec, servicios ambientales, SAU.: 
• Criteris avaluables mitjançant judici de valor: 44,00 punts. 
• Criteris avaluables objectivament o mitjançant fórmules matemàtiques: 

42,07 punts. 
• Total: 86,07 punts. 
Urbaser, SA.: 
• Criteris avaluables mitjançant judici de valor: 36,25 punts. 
• Criteris avaluables objectivament o mitjançant fórmules matemàtiques: 

51,00 punts. 
• Total: 87,25 punts. 
Comprovat per la Mesa de contractació  que l’empresa que ha presentat la 
millor oferta (Urbaser, SA.) està inscrita en el Registre electrònic d’empreses 
licitadors de la Generalitat de Catalunya, està degudament constituïda i que 
el signat de l’oferta disposa de poder suficient per formular l’oferta, en data 
8 d’octubre de 2018, se li formula requeriment per tal de presentar: 
• La documentació acreditativa de que disposa de la solvència econòmica, 

financera i tècnica requerida per l’adjudicació del lot 1 del contracte, 
que no està inclosa en cap prohibició per a contractar, de disposar 
efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte, de trobar-se al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat social 
i autorització en favor de l’Ajuntament d’Amposta per consultar quantes 



vegades sigui necessari durant la vigència del contracte el compliment 
d’aquestes obligacions tributàries i amb la Seguretat social. 

• La documentació acreditativa del dipòsit de la garantia definitiva per un 
import de 226.260,87 €.  

En data 19 d’octubre de 2018, dintre del termini atorgat a l’efecte, l’empresa 
Urbaser, SA., procedeix a presentar la documentació requerida i a constituir la 
garantia definitiva mitjançant el lliurament a la Dipositaria municipal d’aval 
bancari emès per Banc de Sabadell, SA. 
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el vot favorable 
dels 11 membres del grup d’EA – AM, l’abstenció dels 6 membres del grup de 
CiU, dels 2 membres del grup del PSC – CP i de la regidora no adscrita, Sra. 
Rosa Pertegaz i el vot en contra del membre del grup de PxC, adopta els 
següents acords: 
PRIMER. Excloure del procediment obert convocat per l’adjudicació del 
contracte dels serveis de neteja viària i manteniment dels espais verds del 
terme municipal d’Amposta – lot 1 a l’empresa FCC medio ambiente, SA., 
per quant va incloure dintre del sobre número 1 que havia de incloure la 
documentació administrativa i l’oferta referida als criteris avaluables 
mitjançant judici de valor, únicament l’oferta  econòmica avaluable 
automàticament o amb aplicació de fórmules i que deuria haver estat 
inclosa en el sobre número 2. 
SEGON. Excloure del procediment obert convocat per l’adjudicació del 
contracte dels serveis de neteja viària i manteniment dels espais verds del 
terme municipal d’Amposta – lot 1 les ofertes presentades per Servidel, SLU 
– Fomento Benicasim, SA. i Acciona medio ambiente, SAU., en tant en quant 
les seves ofertes no compleixin amb el requeriments mínims fixats al Plec 
de prescripcions tècniques. 
TERCER. Admetre en el procediment obert convocat per l’adjudicació del 
contracte dels serveis de neteja viària i manteniment dels espais verds del 
terme municipal d’Amposta – lot 1 les ofertes presentades per UTE 
Nordvert, SL – Ambitec, servicios ambientales, SAU. i Urbaser, SA. 
QUART. Adjudicar el contracte dels serveis de neteja viària i manteniment 
dels espais verds del terme municipal d’Amposta – lot 1 a l’empresa 
Urbaser, SA., amb les següents condicions: 
• Preu:  905.043,49 euros anuals exclòs l’IVA. 
• Baixa lineal sobre els preus unitaris de l’Annex 3: 60,00 %. 
• Utilització de vehicles elèctrics:  

vehicle diesel/gasoil elèctric 
vehicle lleuger 1  X 



vehicle lleuger 2  X 
vehicle lleuger 3  X 
vehicle lleuger 4  X 
furgoneta  X 

• Recollida d’abocaments incontrolats: 15.000,00 € anuals.  
• Augment del percentatge destinat a campanyes de comunicació i 

sensibilització a la ciutadania sobre el 0,3% del preu anual d’adjudicació 
del contracte IVA exclòs: 0,20  %. 

• Augment de la freqüència de la neteja d’embornals i reixes: 4 neteges 
anuals addicionals. 

• Augment de la freqüència d’escatat de la vegetació: 4 escatats anuals 
addicionals. 

• Instal·lació i manteniment de noves de papereres: 40 unitats/anuals. 
• Col·laboració amb l’Escola de Capacitació Agrària d’Amposta (ECA): Sí. 
• El servei es prestarà d’acord amb el plecs de clàusules administratives 

particulars, el plec de prescripcions tècniques i l’oferta presentada per 
l’adjudicatària. 

CINQUÈ. Requerir a l’empresa adjudicatària per tal que comparegui per la 
signatura del contracte, la qual es realitzarà a partir del quinze dia hàbil 
següent al de la remissió de la notificació del present acord als licitadors. 
SISÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per a la 
signatura del contracte. 
SETÈ. Ordenar que es procedeixi a la notificació del present acord als 
licitadors i que se’n doni trasllat del mateix a Secretaria, Intervenció i 
Coordinador dels serveis al territori. 
Intervencions dels membres: 
La regidora no adscrita, Sra. Pertegaz, diu que el seu vot serà l’abstenció, es 
mantindrà al marge del procés d’adjudicació. Però té els seus dubtes 
respecte els resultats obtinguts per part d’aquesta empresa, per la qualitat 
del servei a la vegada que del plantejament, per part del regidor, de crear 
uns controladors per supervisar la feina que farà aquesta empresa, els 
quals suposa que deixaran de fer-ne unes altres. I tenint en compte que, 
quan se va treure a licitació va demanar que hi hagués treballadors de la 
nostra ciutat i a la comissió se li va dir que hi existia la possibilitat, però no 
es va poder confirmar. A més a més, també es va dir que aquesta empresa  
posaria a algú especialitzat en el tema jardineria. Dit tot això, lamenta no 
tenir la seguretat de que els treballadors siguin d’Amposta.  
El regidor Sr. German Ciscar abans vol fer referència als antecedents i diu 
que aquesta empresa que ha guanyat, abans ja tenia l’encàrrec de netejar la 



ciutat d’Amposta, cosa que no ha fet mai. Continua dient que ell va 
presentar una moció per veure com d’Urbaser estafava, la qual va ser 
votada per l’equip d’esquerra. En aquesta moció es mostraven partes de 
treballadors en els que es veia les irregularitats en les que incorria aquesta 
empresa, com per exemple si un treballador estava de baixa o de vacances 
no era substituït. I diu que això va ser acceptat pel Sr. Alcalde. Critica que 
s’hagi tornat a renovar el contracte amb aquesta empresa, ja que no 
compleix amb el que havia de fer, mantenir Amposta neta. Continua dient 
que ell en seu dia ja va presentar una moció per a que la neteja d’Amposta 
es fes en recursos propis, però aquesta idea va ser rebutjada. Li critica que 
aquesta empresa hagi estat escollida de nou, ja que no complirà amb el 
contracte i Amposta continuarà estant bruta i com a premi aquesta 
empresa s’emporta un nou contracte de 5 anys i 6 milions d’euros.  
El regidor Sr. Francesc Miró diu que ja van votar en contra del plec de 
condicions perquè ells no en van formar part, al que se’ls hi va respondre 
que només eren de caràcter tècnic. Continua dient que, de nou, 
s’encarregarà una empresa que no ha complert mai amb la seva feina. Diu 
que s’abstindran tal i com van fer amb el plec de condicions però aquest 
tampoc és l’objectiu que ells van dir, ja que allò que ells van dir que 
passaria, ha passat, de manera que aquesta justificació dient que no 
tornarà a passar perquè tindran gent sobre no serveix per anteriorment 
també la tenien.  
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que s’abstindran i que el plec ja els hi va 
generar bastants de dubtes, tal i com ho van manifestar al moment en que 
es va aprovar, però que l’adjudicació encara els hi en genera més. Continua 
dient que el preu de sortida per a aquest any 2019 serà d’1.025.997,27 € i 
Urbaser farà una baixa de 120.000 €. Afegeix que hi ha una baixa dels preus 
unitaris del 60% quan l’altra empresa la feia del 28,17%. Pel que fa a la resta 
de condicions, les dues empreses estan pràcticament iguals, però genera 
molts de dubtes aquesta baixa dels preus unitaris i el preu global de 
120.000 €. Acaba dient que votaran abstenció perquè el que volen és tenir 
Amposta neta i l’esperança que es pugui fer un control sobre l’empresa 
adjudicatària per part de l’Ajuntament i si no compleixen amb l’establert, es 
rescindeixi el contracte, si és que es pot rescindir, que costarà diners segur. 
El Sr. Alcalde diu que  comparar la licitació que hi ha amb la licitació que es 
vol implantar és incomparable. Continua dient que l’any 2012 l’Ajuntament 
d’Amposta fa una licitació que porta per nom, prestació de serveis de 
suport a la neteja viaria i al 2014 se’n fa una altra anomenada reforç a la 
neteja viària. En canvi, actualment aquesta licitació té per nom: servei de 



neteja viària manteniment de serveis municipals d’Amposta, de manera que 
no és un suport a les tasques que feia la brigada, sinó un contracte de 
prestació de serveis integral. Diu que tenen moltes esperances en aquesta 
contractació i que des del principi s’han fet les coses amb molta cura, fet 
que  va comportar l’endarreriment en el plec de clàusules. Una cosa és el 
que hi havia, és a dir, un contracte basat en el suport al 2012, de 176.000€ i 
el reforç en el 2014 de 99.000 € i el que hi ha ara,  contracte de 1.240.000 € 
que consta la neteja i jardineria amb una durada de 5 anys no prorrogable 
perquè també sabem que estem involucrats en la creació de l’empresa 
pública, Amposta Serveis, de la que s’espera que abans de final d’any sigui 
una realitat. 
Diu que un dels criteris que es van avaluar en la primera licitació, és que hi 
havia una abaixada en el preu que es valorava en un 80% del contracte i 
l’oferta de borsa d’hores que oferia en un 20%. Els criteris avaluables en 
aquests moments estan marcats per la nova llei de contractes, de manera 
que la fórmula de valoració econòmica és per llei. Han passat del 80% de 
valoració economia al 51, de manera que acaba pesant més el servei. 
Pel que fa a l’àmbit d’actuació, en el cas de Balada, Poble Nou, Eucaliptus, es 
doblen serveis i es quadrupliquen en festius i estiu. També s’incorpora tota 
una sèrie de mapes en els quals es descriu molt bé els àmbits d’actuació, els 
quals en són 5, a més a més, es fa menció a la intensitat. Abans, tot això no 
existia. 
Pel que fa als mitjans humans, la licitació que hi ha té 8 persones, la que 
estem portant a aprovació en té 20. Remarca el fet de poder parlar amb 
l’empresa per a que es pugui contractar a persones d’Amposta. 
Pel que fa a les màquines, actualment n’hi ha dos i tenen 15 anys. En la que 
s’està portant a aprovació s’augmenta la maquinària i és millora.  
En referència a les mesures de control de servei, es posa un pla de treball 
mensual i trimestral, servei de guarda i emergència, comunicat 
d'incidències, control de prestació de servei de neteja viaria i, a més a més, 
es fa una avaluació de la qualitat del servei i s’imposen sancions. 
Demana a l’oposició un vot de confiança i un any de gracia per fer aquestes 
valoracions que estan fent, assumint la responsabilitat i donant la raó si 
s’equivoquen i no funciona. 
 
10. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS 
TERMES MUNICIPALS D’AMPOSTA I DELTEBRE. 
En data 14 de juny de 2018 es va signar l’acta de les operacions de 
delimitació entre els termes municipals d’Amposta i Deltebre. 



La Secretària municipal ha emès l’informe jurídic número 27/2018, de 18 
d’octubre. 
L’art. 33 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, disposa 
en relació l’Acta de Delimitació: 
“33.1 El secretari o secretària de l'ens local afectat o, si s'escau, els 
secretaris de les corporacions afectades, conjuntament, han d'aixecar acta 
de les operacions de delimitació, la qual ha de reflectir l'acord adoptat i, si 
s'escau, la disconformitat, els punts de desacord i les incidències que 
s'hagin pogut produir. 
L'acta ha d'anar acompanyada de les coordenades dels vèrtexs de la línia 
de terme i de les fites a escala 1:5.000 o superior, d'acord amb el que 
preveu l'article 27 bis.2. 
33.2 S'han de signar tants exemplars de l'acta i dels documents amb què 
s'acompanya com entitats locals assisteixin a l'operació i, a més a més, un 
exemplar per al departament competent en matèria d'Administració local i 
un altre per a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
33.3 Quan la representació municipal de delimitació comparegui en les 
operacions de delimitació però no signi l'acta, es continuarà amb la 
tramitació de l'expedient, d'acord amb l'article 34.2. 
33.4 L'acta corresponent a les operacions de delimitació, amb els 
documents complementaris, s'ha d'aprovar pel ple dels ajuntaments 
afectats amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus 
membres en el termini màxim de tres mesos comptadors a partir de la data 
de les operacions de delimitació. 
33.5 La manca d'aprovació de l'acta per part del ple dels ens locals dins el 
termini previst en l'apartat anterior suposa la disconformitat de 
l'ajuntament amb la delimitació. La tramitació de l'expedient s'haurà de 
continuar d'acord amb el que estableix l'article 34.2. 
33.6 En el cas que hi hagi desacord, els ajuntaments han d'aportar tota la 
documentació acreditativa de la delimitació proposada, juntament amb 
l'acord d'aprovació de l'acta corresponent a les operacions de delimitació al 
departament competent en matèria d'Administració local, i donar-ne 
trasllat a l'altre ajuntament.” 
Vistos els antecedents i els fonaments de dret exposats, el Ple de la 
Corporació, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals d’Amposta i de Deltebre. 



SEGON. Comunicar el present acord a l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, a l’Ajuntament de Deltebre i al departament d’obres municipal. 
 
 
11. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 32 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT 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: 

Suplements de crèdit     
01/3331/22609 Activitats generals arts visuals 20.000.00 €     
01/3343/22609 Activitats culturals 10.000,00 €     
11/33821/22609 Actes culturals 20.000,00 €     
11/3387/22609 Festes Poble Nou 8.000,00 €     

09/1625/46100 

Transferències corrents Consell 
Comarcal recollida escombraries 310.000,00 € 

    

13/4311/22611 Mercat Santa Llúcia i Cicle de Nadal 23.000,00 €     
00/9200/22799 Honoraris professionals diversos 60.000,00 €     
Total suplements de crèdits 451.000,00 €     
Aquestes actuacions es finançaran en càrrec al romanent de tresoreria per 
despeses generals així com a la baixa en determinades aplicacions 
pressupostàries. Concretament es proposa:  
Finançament     

870.00 

Romanent de tresoreria per despeses 
generals 300.000.00 € 

    

07/011/31000 
Interessos operacions financeres llarg 
termini 35.000,00 € 

    

10/151/61900 Enderrocs 2.537,10 €     
10/171/62500 Adquisició jocs inclusius 1.895,31 €     

06/132/62500 
Videocamares control Mercat municipal 
i carrer Major 13.000,00 € 

    

07/011/91300 Amortitzacions préstecs llarg termini 98.567,59 €     
 451.000,00 €     
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  del 
membre del grup de PxC i el vot en contra dels 6 membres del grup de CiU, 
i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, acorda: 
PRIMER. Aprovar l'expedient número 32 de modificació del pressupost de 
2018 amb les variacions dels estats d'ingressos i despeses que seguidament es 



relacionen: 
Modificació crèdit número 32 crèdits extraordinaris i suplements crèdits 

Suplements crèdit  451.000,00 

Capítol 2: Despeses béns corrents i serveis 141.000,00 
Capítol 4: Transferències corrents 310.000,00 
Finançament 451.000,00 
Capítol 8. Romanent de tresoreria per despeses generals 300.000,00 
Capítol 3: interessos 35.000,00 
Capítol 6: inversions reals 17.432,41 

Capítol 9: Passius financers 98.567,59 
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. Rosa Pertegaz diu que el seu vot serà en contra 
perquè falta una priorització d’algunes partides més necessàries. I que les 
despeses en alguns casos desmesurades com festes, actes i activitats. 
El regidor Sr. Francesc Miró diu que s’abstindran per responsabilitat perquè 
hi ha una partida corrent del Consell Comarcal corresponent a la recollida 
d’escombraries que si és cert el que diu el Sr. Alcalde sobre una mala 
comptabilització per part del Consell Comarcal, tenint en compte que en 
aquest Ple hi ha gent que forma part del Consell, estaria bé que els hi donés 
un cop d’atenció. Afegeix que, a més amés, hi ha diferents activitats 
culturals i de festes que estaria bé que a les comissions respectives 
s’informés en que consisteix aquest suplement de crèdit.  
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que el seu vot serà en contra perquè 
suplementar a aquestes alçades la partida de festes és un punt que no 
entenen ni comparteixen i més, tenint en compte que, a la Comissió de 
Serveis Socials es va dir que per exemple, en els casos d’urgències socials 
s’havia acabat la  partida i no es pensava suplementar, també es té entès 
que s’ha acabat la partida de gratificacions per jubilació i no saben quan es 
pensa suplementar mentre que les festes i actes es van augmentant.  
El Sr. Alcalde diu que la partida de Serveis Socials es va complementar el dia 
abans de la Comissió per decret d’Alcaldia arrel d’una reunió amb la 
coordinadora de Serveis Socials. Afegeix que, en referència a la partida 
corresponent a les gratificacions per jubilació és una errada de partida de la 



persona que va fer les consignacions d’aquest any, en cap cas es deixarà de 
pagar cap gratificació. 
 
12. APROVACIÓ DE CONCERTACIÓ D’OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG 
TERMINI. 
En sessió plenària de data 28 de desembre de 2017, s’aprovà el pressupost 
municipal de l’any 2018. 
En data 3 d’agost de 2018 se sol·licita oferta a les entitats bancàries que 
consten a l’expedient administratiu, per la concertació d’una operació de 
crèdit a llarg termini per import de 470.000 euros amb l’objecte d’adquirir 
l’antic convent i escola de les Carmelites, amb el següent detall: 
CONCEPTE CONDICIONS PRÉSTEC  
Import 470.000,00 
Termini del préstec 10 anys, inclòs un any de carència 
Període de carència 1 any 

Tipus d'interés 

Euribor trimestral més o menys un diferencial màxim 
de 50 punts bàsics sobre el cost de finançament de 
l’Estat, d’acord amb allò establert a l’article 3 de la 
resolució de 4 de juliol de 2017 de la Secretaría General 
del Tesoro y Política Financiera. 
L’operació està subjecta al principi de prudència 
financera, d’acord amb l’article 48bis del TRLRHL.  

Liquidació d'interés Trimestrals 
Amortitzacions Trimestrals i constants 

Comissions 

La present operació estarà exempta de comissions 
d'obertura, cancel·lació, amortització anticipada o 
qualsevol altre tipus de comissió 

Formalització Davant el fedatari municipal  
Sense clàusula de redondeig centesimal del tipus d'interés resultant. 
Haurà d'indicar-se expressament en l'oferta la base de càlcul dels interessos: 
Act/Act ó Act/360 
Aquesta operació, juntament amb el préstec demanat durant aquest any 
per import de 2.500.000 euros, superen el 10% dels recursos de caràcter 
ordinari previstos al pressupost municipal (Recursos Ordinaris: 
20.018.314,75 x 0,10 < 2.970.000,00). Motiu pel qual, atès l’article 22 de la 
Llei de Bases de Règim Local, és competència del Ple la seva concertació.  



El dia 7 de setembre de 2018, a la finalització del termini fixat, consten 
ofertes presentades per les entitats bancàries Caixabank S.A i BBVA per 
import de 470.000 euros amb el següent detall: 

 BBVA LA CAIXA 

IMPORT 470.000 470.000 

TERMINI 
10 ANYS (INCLÒS 1 DE 
CARÈNCIA) 

10 ANYS (INCLÒS 1 DE 
CARÈNCIA) 

LIQUIDACIONS TRIMESTRAL TRIMESTRAL 

AMORTITZACIÓ CONSTANT CONSTANT 

INTERÈS  EUR3M+0,44% EUR3M+0,673% 

COMISSIONS EXEMPT EXEMPT 

En sessió plenària de data 24 de setembre de 2018, es va aprovar 
inicialment l’expedient de modificació de pressupost per suplement de 
crèdit i crèdit extraordinari número 27, el qual contempla la formalització 
d’una operació de préstec a llarg termini per un import de 470.000,00 euros 
per finançar l’adquisició de l’antic convent i escola de les Carmelites. 
Finalitzat el termini d’exposició al públic, no s’han presentat al·legacions al 
mateix, raó per la qual es considera definitivament aprovat. 
Atès l’informe de la Interventora Municipal de data 23 d’octubre de 2018, les 
dos ofertes presentades compleixen els requisits de prudència financera, 
essent la presentada per BBVA la més avantatjosa. 
FONAMENTS DE DRET: 
I. Article 48 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març (endavant TRLRHL), segons 
el qual “En els termes previstos en aquesta Llei, les entitats locals, els seus 
organismes autònoms i els ents i societats mercantils dependents podran 
concertar operacions de crèdit en totes les seves modalitats, tant a curt com a 
llarg termini, així com operacions financeres de cobertura i gestió del risc del 
tipus d’interés i del tipus de canvi”. 
II. Article 51 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març (endavant TRLRHL), relatiu a 
les operacions de crèdit a curt termini, i segons el qual “ Per atendre 
necessitats transitòries de tresoreria, les entitats locals podran concertar 
operacions de crèdit a curt termini, que no excedeixin d’un any, sempre que en 



el seu conjunt no superin el 30% dels seus ingressos liquidats per operacions 
corrents en l’exercici anterior...” 
III. Article 52 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març (endavant TRLRHL) referent 
a la concertació d’operacions de crèdit. 
IV. Article 22 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local 
relatiu a les competències del Ple. 
V. Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, General d’Estabilitat 
Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals. 
VI. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEPSF). 
VII. Ordre Ministerial HAP/2015/2012, de 1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament de informació previstes 
en la LOEPSF. 
VIII. Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril de Procediments en matèria de 
tutela financera de les entitats locals. 
IX. Disposició addicional tercera de les Bases d’Execució del Pressupost per 
l’any 2018 que estableix que donat que les operacions de crèdit a curt i llarg 
termini són contractes exclosos de l’àmbit de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, els procediments de preparació i 
adjudicació que s’hauran de seguir estaran subjectes als següents tràmits: 
• Se sol·licitaran ofertes a un mínim de cinc entitats financeres en el 

marc de les condicions que, en el seu cas, fixi el Regidor d’Hisenda i a 
proposta de la Intervenció.  

X. Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretària General del Tesoro y 
Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i entitats locals 
XI. Resolució de 4 d’octubre de 2018, de la Dirección General del Tesoro, per 
la qual s’actualitza l’annex 1 de la Resolució de 4 de juliol de 2017. 
Atès el informe de Intervenció de data 23 d’octubre de 2018, el Ple d ela 
Corporació, per majoria, amb el vot favorable dels 11 membres del grup 
d’EA – AM i dels 2 membres del grup del PSC - CP, l’abstenció de la regidora 
no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz i el vot en contra dels 6 membres del grup 
de CiU i de,l membre del grup de PxC, acorda: 
PRIMER. Aprovar la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini amb 
BBVA segons les següents característiques: 

 BBVA 



IMPORT 470.000 

TERMINI 10 ANYS(INCLÒS 1 DE CARÈNCIA) 

LIQUIDACIONS TRIMESTRAL 

AMORTITZACIÓ CONSTANT 

INTERÈS  EUR3M+0,44% 

COMISSIONS EXEMPT 

SEGON. Finançar amb aquest préstec la compra de l’antic convent i escola 
de les Carmelites. 
TERCER. Autoritzar al Sr. Alcalde a subscriure els corresponents contractes i 
quants documents foren necessaris per l’execució del present acord. 
QUART. Comunicar el present acord a les entitats bancàries que han 
presentat ofertes així com al Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, al Departament de Intervenció d’aquest 
Ajuntament i a Tresoreria. 
Intervencions dels membres: 
La regidora Sra. Rosa Pertegaz diu que el seu vot serà abstenció i que a 
veure quin projecte presentaran respecte l’adquisició del col·legi de les 
monges i també el cost que tindrà, ja que creiem que serà bastant elevat.  
El regidor Sr. German Ciscar diu que en el seu moment ja va votar en contra 
per considerar que no era una despesa prioritària per al municipi. Continua 
dient que es torna a aprovar un préstec a un euríbor 0,4 i fa uns mesos, han 
passat uns préstec de 2.500.000 € i semblants a euribor 0,66 quan fa més 
de mig any que va demanar que el préstec que corresponent a la 
residència, que és d’un Euríbor +2,25, s’intentés fer una novació i d’aquesta 
manera l’euríbor seria molt més baix. Afegeix que l'última reunió que va fer 
amb el Consell d’Administració li van dir que no s’havien reunit i que no 
tenien cap oferta. Tenint en compte el diner com l’estan oferint, continuar a 
dia d’avui amb aquest préstec de la residència amb aquest tipus d’euríbor 
és perdre molts de diners.  
El regidor Sr. Francesc Miró diu que li donaran suport i votaran a favor, ja 
que ho portaven al seu programa electoral i perquè ja li van donar suport 
en l’operació d’ampliació de crèdit. Afegeix que el que si que li demanen és 
que faci el favor de que un cop s’hagi realitzat la compra, el que vulgui fer es 
consensuï amb tots els partits, ja que no és una obra que es quedarà en 
aquesta legislatura sinó que es començarà la legislatura que ve. 



La regidora Sra. Isabel Ferré diu que votaran en contra. 
El regidor Sr. Miquel Subirats diu que votaran a favor. 
El Sr. Alcalde diu que és evident que és un operació que es portava al 
programa electoral i està vinculada a un projecte més gran. Està clar que no 
es farà aquesta legislatura, de manera que serà cas de la legislatura 
següent. Afegeix que en referència al que ha dit el Sr. German Ciscar, té raó 
i és un assumpte pendent de mirar de demanar ofertes per al préstec de la 
residència. També és cert que han demanat una part del projecte de la 
cuina i les entitats bancaries no cedeixen. De totes formes, això no vol dir 
que ho han de deixar de intentar i per això van votar a favor. És cert que es 
van trobar la residència amb 2.000.000 € però ja es tenia clar des del primer 
dia que la residència es menjaria tot el líquid ja que l’activitat que genera, 
no és suficient per a pagar la quota del banc. Afegeix que es va estar 
provant de dur a terme amb l’Institut Català de Finances i la resposta va ser 
negativa davant la intenció d’adquirir un préstec per allargar aquests 15 
anys i l’única cosa que hi ha damunt la taula és fer un acord amb el banc de 
Sabadell que es l’entitat que te el préstec, per tal de poder-lo anar 
rebaixant. 
El Sr. German Ciscar respon que potser no va amb el tema però el fet que el 
Sr. Alcalde digui que s’ha gastat els 2.000.000 € i que ha estat inevitable és 
una idea que rebutja perquè ha tingut la residència antiga i la residència 
nova alhora, per les quals tenia que pagar uns costos molt elevats. Afegeix 
que ell fa temps li va presentar projectes per a la residència antiga i després 
de molt de temps ha aplicat la idea de fer un centre de dia juntament amb 
l’Associació de malalts d’Alzheimer. Si això s’hagués fet fa tres anys 
s’haguessin pogut estalviar molts diners.  
El Sr. Alcalde diu que els 2.000.000 s’ha invertit en posar en funcionament la 
residència, a més a més, de pagar les quotes del préstec dir-li que les dues 
residències s’han mantingut obertes perquè s’havia de posar la cuina, ja 
que es van donar les places molt ràpidament i s’havia d’obrir ja. I no es 
podia perdre l’oportunitat. Remarca que el motiu pel qual s’han mantingut 
les dues residències és perquè sinó no s’hagués pogut obrir la nova 
residència. 
El regidor Sr. German Ciscar pregunta qui farà el manteniment del centre 
de dia. 
El Sr. Alcalde respon que pagarà el manteniment de la part del Centre de 
dia, ja que és un edifici amb moltes plantes i habitacions. El que no es pot 
fer és només posar el comptador de baix, en tot cas només pagaran la part 
corresponent al manteniment que fan ús. Afegeix que aquests diners no 



seran els que faran funcionar la residència nova, recorda que els problemes 
que hi ha ara són de finançament i la solució serà buscar una nova forma 
de finançament. 
El regidor Sr. German Ciscar diu que encara que no es consumeixi llum, la 
potència contractada significa un gruix important de la factura. Està clar 
que la part important és el préstec, però si durant aquests tres anys 
s’hagues fet ús de la residència antiga, s’hagués tret un rendiment. Hi ha 
locals, com per exemple el centre de rehabilitació, que estan buits i no se’ls 
hi treu rendiment. Afegeix que està clar que no solucionaran el problema 
de finançament però es traurà un rendiment que ajudarà. 
El Sr. Alcalde respon que el centre de rehabilitació és de l’Hospital i no 
pertany a la residència. De totes formes no té molt de sentit llogar-lo 
perquè es té un projecte pendent per a aquest local. I si en uns mesos 
aquest projecte no tira endavant, ja es veurà. Afegeix que creu que aquest 
equip de govern també té dret a reservar locals per dur a terme projectes 
que beneficien a l’Hospital perquè aquest també necessita que l'anem fent 
créixer, ja que també volen que l’Hospital sigui un referent a nivell de 
territori. 
El regidor Sr. German Ciscar per acabar diu que el Centre de Rehabilitació 
és de l’Hospital, la residència dels 2.000.000 € estaven pagant a entitats 
benèfiques, és responsabilitat de la residència pagar-ho o ho és de 
l’Ajuntament? I aquests diners els ha emprat per a això. Continua dient que 
les factures del Centre de Jubilats les pagava la residència, quan en teoria 
ho havia de pagar l’Ajuntament. Afegeix que, quan interessa si que es fan 
traspassos. 
El Sr. Alcalde diu que torna a repetir que en tot cas, per solucionar el 
problema, estan buscant un nou finançament perquè aquesta es la solució 
que fa falta per poder mantenir la residència amb un correcte finançament. 
Afegeix que això es deu a la quota de finançament, ja que si aquesta no fos 
la que és, la veritat és que la residència és viable a partir de les 80 places 
que es van aconseguir tenir.  
 
13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER PROMOURE EL TURISME I LES 
TRADICIONS DEL TERRITORI UTILITZANT UNS CANALS PER ANAR EN BARXA 
PERXANT. 
A continuació es dona compte de la moció següent: 
“Creiem que seria un atractiu turístic més, poder utilitzar per exemple el 
Desaigüe de la Fortaleza i/o la sèquia de l’Ala per anar en barca perxant. 
Es podria sortir des de Poble Nou, ja que així podríem afavorir-lo. A més de 



l’atractiu turístic, que sempre és bo, també donaríem a conèixer una mica 
més les tradicions del territori. 
Hem consultat experts en la matèria i ens diuen que en principi només 
caldria el permís de la comunitat de regants. I que l’Ajuntament es fes 
càrrec de l’assegurança per si hi hagués algun accident perxant. 
Podríem posar una persona per gestionar el lloguer de barques. Aquestes 
barques no són cares. 
Per això creiem que amb el vistiplau de la comunitat i una inversió de 
gairebé zero, podríem obtenir uns bons beneficis per al territori. 
Acords: promoure el turisme  les tradicions del territori utilitzant uns canals 
per anar en barca perxant.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seus termes el regidor Sr. German Ciscar. 
El Sr. Alcalde diu que l’Ajuntament està a favor de promoure el turisme i les 
tradicions del territori, que en el seu dia ja van aprovar la cursa de 
barquetes de perxar i que, a més a més, ha tingut una implicació molt 
important per part de la Regidoria de Medi Natural i Turisme. També es pot 
parlar de tot el que s’ha fet a Poble Nou amb la Festa de la Plantada i el que 
ha anat aportant l’àrea de turisme per potenciar les tradicions i els viatges 
pel riu amb el Cirgador. Afegeix que s’ha aconseguit tirar endavant un servei 
que explica l’episodi de la Batalla de l’Ebre. Acaba dient que, en referència a 
la moció presentada, tot això ho estan portant a terme dues empreses 
privades que donen el servei de barques de perxar i ho fan en dos espais: 
un cedit pel Parc Natural i l’altre en uns espais que són de particular. 
Finalment, diu que no hi ha problema però la dificultat és que se’n faci 
càrrec l’Ajuntament. Li diu que si el que pretén és que es parli amb aquestes 
empreses i posar-se d’acord, l’equip de govern creu que és una bona 
manera de tirar-ho endavant i per tant, se li votaria a favor en aquest sentit. 
Després de les anteriors intervencions, el Ple de la Corporació, per majoria, 
amb el vot favorable dels 11 membres del grup d’EA – AM, dels 6 membres 
del grup de CiU, dels 2 membres del grup del PSC - CP i del membre del 
grup de PxC i l’abstenció de la regidora no adscrita, Sra. Rosa Pertegaz, 
acorda prestar la seva aprovació a la moció que ha estat transcrita. 
 
14. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP PER ACCEDIR A L’HABITATGE 
DE LLOGUER AMB PREUS JUSTOS I ESTABLES. 
Seguidament es dona lectura a la moció que diu: 



“L'esclat de la bombolla immobiliària va posar en evidència les limitacions 
de la promesa de l'accés universal a l'habitatge de propietat basat en el 
crèdit irresponsable que estimulava l'especulació contínua. 
Des d'aleshores el lloguer s'ha convertit en l'única alternativa d’habitatge 
per a moltes persones al estar afectades per la precarietat laboral i els 
baixos salaris. 
Per reblar el clau, el govern del PP va promoure la Llei 4/2013, de 4 de juny, 
de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d'habitatges, 
que va reformar la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments 
Urbans, per derogar determinats ajuts públics com la Renda Bàsica 
d'emancipació.  
En els últims anys, l'increment de demanda no acompanyat de prou nova 
oferta ha provocat l'augment del preu del lloguer. La realitat ha anat per 
davant dels canvis en la política d'habitatge, com acredita la llarga demora 
soferta en l'aprovació del nou Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021. 
Mentre els preus dels lloguers han pujat en la fase de recuperació de 
l'economia i del mercat d'habitatge 2014-17, els dels salaris amb prou 
feines han augmentat en aquest període: El salari mitjà per persona 
ocupada va créixer a un ritme mitjà anual del 0,4%, molt lluny dels 
augments experimentats pels preus dels habitatges i dels lloguers. L'esforç 
d'accés per accedir a un habitatge de lloguer ha passat del 33,3% de 2013 al 
38,5% el 2017. 
I en el cas dels salaris més reduïts i precaris –que són la majoria dels nous 
llocs de treball que es creen-, la situació s'ha complicat bastant més: al 
voltant del 30% dels assalariats d’Amposta, no només no poden accedir a 
un habitatge en propietat, sinó que tampoc poden accedir a un habitatge 
de lloguer privat. 
Per aquest motiu cal augmentar l'oferta d'habitatges de lloguer assequible, 
la qual cosa exigeix programar un ampli conjunt de mesures a nivell 
municipal, autonòmic i estatal 
Per tot plegat, hem de treballar de la mà del Govern Estatal, Govern de la 
Generalitat i entitats socials del municipi per donar compliment al dret a un 
habitatge digne i assequible, dret bàsic de les ciutadanes i ciutadans per 
poder viure en igualtat. 
És per tot això que es proposa al Ple de l'Ajuntament d’Amposta l'adopció 
dels següents acords:  
1. Que l’Ajuntament estableixi un programa d’ajuts a la rehabilitació 
d’habitatges buits a canvi de que els propietaris destinin aquests habitatges 
a lloguer social amb preus taxats i amb garantia de cobrament del lloguer, 



d’aquesta manera es regenerarà el parc d’habitatges vells de la nostra 
ciutat.  
S’han de facilitar als propietaris d’habitatges de lloguer el màxim de 
garanties, ja que molts d’ells no els posen al mercat per la manca de 
garanties de cobrament o manca de finançament per a fer obres.  
2. Instar al Govern de la Generalitat perquè impulsi un conveni de 
cooperació amb el nostre Ajuntament, on se li delegui, amb recursos, les 
tasques d'inspecció i control de l'impost de pisos buits, així com la capacitat 
sancionadora que deriva de la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge. Cal 
pressionar de forma concertada entre totes les administracions per evitar el 
fenomen dels pisos buits de grans propietaris, entre ells els bancs. 
3. Instar al Govern de la Generalitat per a que posi en marxa, en 
col·laboració amb les OLH, un servei estable de mediació extrajudicial per 
casos d’impagament del lloguer, que gestioni també els ajuts als llogaters i 
doni garanties als propietaris. Cal reduir a la mínima expressió els 
desnonaments judicials per impagament del lloguer. 
4. Instar al Congrés de Diputats i al Senat a aprovar el més aviat possible la 
proposició de Llei de Mesures de foment de Lloguer estable d’habitatges 
per a la modificació de la Llei 4/2013, de mesures de flexibilització i foment 
del mercat del lloguer d'habitatges (coneguda com a reforma de la Llei 
d'Arrendament Urbans). 
5. Instar al Govern de l’Estat que, una vegada aprovada la contrareforma de 
la Llei d'Arrendament Urbans, li doni compliment executant i desenvolupant 
les seves mesures per resoldre i facilitar l’accés al lloguer dels habitatges 
amb preus dignes, justos, i estables.  
6. Donar trasllat d’aquests acords al Govern Estatal, al Govern de la 
Generalitat, al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, a les 
entitats municipalistes i a les entitats socials del municipi.” 
Intervencions dels membres: 
Defensa la moció en els seus termes el regidor Sr. Francesc Miró. 
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que votaran a favor però vol preguntar-li a 
l’equip de govern que, en referència als pisos buits, si s’està pagant el doble 
de la contribució tal i com s’estableix a l’ordenança. Recorda que en l’últim 
ple se li va dir que això no havia entrat en vigor i d’acord amb el que 
demana el Sr. Francesc Miró en la seva moció, el punt dos ve a tenir 
aquesta idea o molt similar, de manera que voldrien saber si l’equip de 
govern continua dient el mateix, ja que el grup municipal de CiU si que està 
a favor i voldrien que es portés a terme.  
El Sr. Alcalde recorda que la regidora Isabel Ferré va demanar que 



l’Ajuntament es fes càrrec de pagar el doble de la contribució i li contesta 
que aquest punt de l’ordenança està suspès. Afegeix que pel que diu la 
moció, pagar la contribució dels pisos buits creu que això tampoc es pot 
dur a terme i li pregunta al regidor Sr. Francesc Miró que ell que s’ha 
estudiat la moció expliqui aquest punt.  
El Sr. Francesc Miró diu ha deixat molt clar que el que es vol és adreçar-se al 
Govern de la Generalitat i impulsar un conveni de cooperació on se’ns 
delegui les tasques d’inspecció que no tenim delegades, res més.  
El Sr. Alcalde diu que actualment el Tribunal Constitucional té suspès els 
impostos als habitatges buits i a les nuclears. Afegeix que estan 
absolutament alineats amb la moció i recorda que això forma part del 
projecte d’habitatge, que ja es va parlar al consell de serveis socials, de la 
voluntat que se’n parli d’habitatge, a més a més de la urgència social, ja que 
hi ha cops que la urgència social és l’habitatge. L’ajuntament d’Amposta fa 
temps que està treballant per tenir habitatge públic, és evident que 
l’Ajuntament no és una immobiliària i no vol tenir molts de pisos però la via 
per la qual acaba gestionant pisos és per moltes, algunes de propietat, 
algunes per mitjà de l’Agència Catalana d’Habitatges i ara per aquesta que 
presenta avui el grup municipal de PSC-CP, la qual els hi sembla bona idea 
pel tema del lloguer taxat, tenint com a referència l’Ajuntament de 
Barcelona, ja que si que hi ha gent que pot pagar-ho però aniria molt justa i 
per aquesta via es pot aconseguir un preu taxat posant-nos tots d’acord. 
El Sr. Francesc Miró diu que el Sr. Alcalde ha fet una defensa magnifica de la 
moció, tot i que li critiquen que l’Ajuntament no ha de fer d'immobiliària i 
creuen que aquesta és una bona mesura per recuperar pisos i cases velles 
del poble.  
El Sr. Alcalde respon que una mesura no trepitja a l’altra. Afegeix que de 
totes formes, no pretén ser una immobiliària, simplement tenir una petita 
part d’habitatges.  
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la moció transcrita. 
 
15. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER ENGEGAR EL PROGRAMA 
“BON DIA” QUE VA DESTINAT A DONAR SUPORT A LES PERSONES GRANS 
DEL NOSTRE MUNICIPI. 
La regidora Sra. Isabel Ferré defensa la moció, demanant-se pel regidor Sr. 
German Ciscar que a més de les persones grans que viuen soles també 
s’incloguin que tinguin diagnosticades malalties terminals o molt greus, 
modificació que és acceptada pel grup de CiU. El Sr. Alcalde diu que el 
projecte no s’ha deixat de fer per l’Institut Montsià i que funciona molt bé, 



per tant es parlarà amb la Coordinadora dels serveis socials per a continuar 
amb el mateix. 
En base a l’anterior, el Ple de la Corporació, per unanimitat, acord aprovar la 
moció següent: 
“És un fet que cada dia que passa vivim més anys. Molts factors són la 
causa d’aquest fenomen com l’avenç de la medicina, una millor alimentació, 
… La nostra preocupació està en millorar la qualitat de vida de les persones 
en aquests anys de vellesa. 
Hi ha dades comprovades que a les ciutats hi ha molta gent gran sola, i 
totes les gràfiques de població ens porten a un futur pròxim on Amposta, i 
d’altres ciutats de Catalunya, tindran una gran població envellida i, 
malauradament, sola. Actualment Amposta conta amb 2841 persones de 
més de 70 anys segons dades del padró municipal.  
A Amposta ja s’han fet proves pilot en aquest sentit de col·laboració, però 
de forma discontinua. Els alumnes de l’Institut Montsià del segon curs del 
CFGM d’Atenció a les persones en situació de dependència van fer una 
prova pilot amb una trentena de persones de més de 70 anys que viuen 
soles. 
El projecte ‘Bon dia, com estem?’ ha estat un servei d’acompanyament 
telefònic a aquestes trenta persones grans que viuen soles o que passen 
gran part del dia soles i que mantenien poc contacte amb altres persones, 
detectades pels Serveis Socials de l’Ajuntament. 
Ara, com a Grup Municipal, ens agradaria que s’ampliï i s’implementi de 
forma continua, amb una bossa de voluntaris o bé a través d’una entitat 
social de la ciutat ja que la valoració que es va fer de l’experiència va ser 
bona i hi han altres poblacions de Catalunya com Calafell que també ho 
estan fent amb valoracions molt positives. 
L’objectiu d’aquest projecte és bàsicament facilitar la comunicació de les 
persones amb l’exterior, proporcionar-los l’accés als serveis de la comunitat 
i donar seguretat i suport a la persona usuària i pal·liar el sentiment de 
solitud. Amb aquest programa es vol combatre aquests aspectes, així com 
altres aspectes com detectar les persones que necessiten comptar amb el 
servei de teleassistència si encara no el tenen sol·licitat. 
Aquest programa consisteix en fer una trucada telefònica periòdica per tal 
de tenir constància que aquella persona es troba bé i interessar-se pel seu 
estat.  
Amb aquesta trucada, volem contribuir a donar tranquil·litat a les persones 
grans i també als seus familiar, sabent que, l’ajuntament s’implica i es 
preocupa pel seu benestar.  



ACORDS 
1. Fer un estudi de totes les persones grans o que tinguin diagnosticades 
malalties terminals o molt greus que viuen soles a Amposta. 
2. Servei totalment gratuït per als usuaris, a través de voluntariat o entitat 
de la ciutat. 
3. Fer sessions informatives a la població d’aquest nou servei. 
4. Portar un control del programa i actualitzar les dades si hi ha canvis.” 
 
16. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS DE CIU, PSC, REGIDORA NO ADSCRITA 
ROSA PERTEGAZ I REGIDOR DE PXC PER RECUPERAR PART DEL SIS I NO 
TORNAR-LO A EXTERNALITZAR A UNA ENTITAT PRIVADA. 
Seguidament es dona compte de la moció que diu: 
“Els Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta han estat sempre un referent 
a les Terres de l’Ebre, en els seus inicis amb molt pocs professionals feien 
una tasca d’atenció a les persones immillorable. A la dècada dels 80 vam ser 
uns dels Ajuntaments pioners en tenir Centres Oberts. 
Des de l’any 2017 s’ha elaborat un nou model d’intervenció a tota Catalunya 
per a la prevenció del risc de desprotecció infantil que dona una cobertura 
global i un model unificat de la gestió dels serveis d’intervenció 
socioeducativa per als infants de 0 a 18 anys ja que els centres oberts no 
tenien en compte la franja 0-3 i que s’ha entès que la intervenció amb els 
progenitors, pares o tutors era escassa, i amb la família com a unitat de 
convivència, pràcticament nul·la.  
Aquest nou servei d’intervenció socioeducativa impulsat per la Generalitat 
de Catalunya té quatre línies de treball o mòduls que preveuen pal·liar les 
mancances detectades als Centres Oberts: 
- Servei atenció diürna 
- Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc 
- Servei d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de 
risc 
- Servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de 
risc. 
Els serveis d’intervenció socioeducativa han d’atendre les necessitats 
socioeducatives dels infants i adolescents en situació de risc i també la 
intervenció de suport, acompanyament, capacitació i tractament amb les 
seves famílies. Es vol tendir a l’establiment d’un model unificat de gestió 
dels serveis d’intervenció socioeducativa no només amb els infants sinó 
també i sobretot amb les seves famílies 



L’Administració local competent, d’acord amb el que estableix la Llei 
14/2010,2 s’ha d’implicar en el desenvolupament i la prestació dels serveis 
socials preventius. 
L’equip de govern d’Esquerra exercint la seva competència va decidir que 
dos d’aquest mòduls: el servei de suport a les famílies amb infants de 0-3 
anys en situació de risc i el servei d’intervenció amb famílies amb infants i 
Adolescents en situació de risc no els prestarien directament sinó que 
s’externalitzaria i així arribem a l’adjudicació del servei per Junta de Govern 
de 22/01/2018 per un import de 131.040 euros a la Fundació Privada 
Gentis. 
Atès que en el propi plec de prescripcions tècniques s’estableix que els 4 
mòduls han d’estar intrínsecament relacionats i que s’ha de procurar 
l’estabilitat de l’equip de treball i que les variacions siguin puntuals se’ns fa 
difícil entendre que l’equip de govern decidís externalitzar una part dels 
Serveis Socials de l’Ajuntament. 
Atès que durant aquest any l’empresa adjudicatària ha estat utilitzant les 
instal·lacions municipals per desenvolupar la seva tasca, tal i com consta en 
el plec de prescripcions tècniques i, per tant, que bàsicament l’adjudicatària 
té despeses en personal 
Atès que el personal que es necessita per al desenvolupament dels dos 
mòduls externalitzats, poden ser perfectament assumits per l’Ajuntament 
d’Amposta. 
Atès que el SIS està finançat pel Departament d’afers socials i famílies a 
través del contracte programa i els diners que rep l’Ajuntament per aquests 
dos mòduls els utilitza per pagar a l’empresa adjudicatària del servei, 
Fundació privada Gentis. 
Atès que entenem que un servei que ha de donar una resposta global a les 
famílies en situació de risc s’ha de fer amb un personal estable i del propi 
Ajuntament. 
ACORDS 
ÚNIC. Un cop finalitzat el període de prestació del servei per part de Gentis, 
l’Ajuntament assumeixi la totalitat del servei del SIS.” 
Intervencions dels membres: 
La regidora Sra. Isabel Ferré critica que el servei de suport a les famílies 
amb infants de 0-3 i el servei d’intervenció en famílies amb infants i 
adolescents en situació de risc no es prestin directament sinó que es faci 
per mitjà d’un servei externalitzat. I és que aquest grup municipal es 
pensava que s’estava externalitzant un servei completament nou i en 
realitat no era així. Fa saber que per la part que toca a aquest grup, en 



aquell moment no van estar suficientment atents al que estaven fent i el 
que volen evitar és que ho tornen a fer, ja que aquest servei s'està fent a 
unes instal·lacions municipals i no s’ha fet cap valoració de com ha anat, 
motiu pel qual també es demana un informe. A més a més, no s’ha fet cap 
projecte educatiu respecte a aquest servei i no entenen perquè ho fan. 
Afegeix que l’explicació que es va donar a la comissió de serveis socials per 
a externalitzar aquesta part dels centres oberts és que el contracte 
Programa es farà nou a partir de 2019 i llavors ja es veurà que es fa. 
Aquesta és una posició que no serveix i l’adjudicació privada que es va fer a 
la Fundació Privada Gentis és una decisió que creuen innecessària, ja que es 
podria fer directament des de l’Ajuntament perquè tenen els recursos i 
mitjans necessaris. Continua dient que el que es volia demanar mitjançant 
aquesta moció és que l’Ajuntament se’n fes càrrec de la totalitat del servei 
del SIS, perquè entenen que, si una cosa és sensible són les persones i els 
serveis socials i tenint en compte que diuen que estan internalitzant molts 
de serveis, és una mica contradictori que justament aquest l’externalitzen. 
La regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz afegeix que, el fet que aquest 
servei s’hagi externalitzat quan ja estava funcionant, dóna pas a que 
l’oposició i la ciutadania pugui sospitar que es vol afavorir a certes persones 
tenint en compte qui dirigeix la Fundació Privada Gentis. 
El regidor Sr. German Ciscar diu que s’ha de posar la seva part de culpa ja 
que en aquell moment va creure i confiar, fet que actualment no li passaria. 
Li critica que el raonament per externalitzar sigui que no hi ha suficients 
recursos o que no estem preparats, quan, en aquest cas, l’espai que estan 
utilitzant és de l’Ajuntament i dels tres treballadors que són un era de 
l’Ajuntament.  Llavors es pregunta on està el problema, ja que ell no en veu 
cap per a que l’Ajuntament pugui dur a terme aquest servei. Afegeix que un 
altre punt en contra que hi veu és que aquest servei es tregui a concurs 
cada any, ja que el problema que tenen aquestes persones no es soluciona 
en un any i no veu adequat que cada any es canviï de personal quan el que 
realment necessiten aquestes famílies és un referent. Diu que, aquesta 
contractació pot donar a mal pensar, ja que les persones que conformen 
aquesta fundació són gent d’Esquerra i coneguts del Sr. Alcalde. Pregunta a 
qui beneficia aquest servei, ja que creu que no beneficia ni a l’Ajuntament ni 
a les persones.  
El regidor Sr. Francesc Miró diu que ells entenen que el Servei d’atenció 
socioeducativa l’ha de donar l’Ajuntament d’Amposta íntegrament, d’acord 
amb el que han dit els companys de l’oposició. Afegeix que per això s’han 



afegit a aquesta moció. Demana que es declari la lesivitat i es tregui de 
concurs.  
El Sr. Alcalde contesta que no es recuperarà res perquè l’Ajuntament 
d’Amposta no l’ha tingut mai aquest servei. Afegeix que la portaveu del grup 
municipal de CiU a la roda de premsa ha estat equivocada en les seves 
declaracions, però que si és perquè no se l’ha informat bé es parlarà amb 
serveis socials per a que se la informi adequadament. Diu que en la seva 
declaració fa menció a que els centres oberts han estat sempre de 
l’Ajuntament quan en realitat el SIS surt de les entitats del tercer sector que 
li proposen al departament de serveis socials de crear aquest nou servei i 
demanen que també es treballi amb els infants de 0-3 i un servei de treball 
en família. Continua dient que el que fa l’Ajuntament davant l’aparició 
d’aquest nou servei és mantenir allò que té sense externalitzar-ho, és a dir, 
el centre obert infantil de 4-15 i el centre obert juvenil dels 16-18, de 
manera que el que treu a concurs és allò que és nou i els criteris són 
tècnics. Afegeix que és evident que l’equip de govern està d’acord amb la 
moció que presenten perquè la voluntat de l’equip de govern és que acabi 
sent de l’Ajuntament aquest servei. Diu que aquest nou servei es treu a 
concurs i és un concurs públic que es pot presentar tothom. Dirigint-se a la 
regidora Sra. Isabel Ferré, el Sr. Alcalde li diu que aquest equip de govern és 
el que va internalitzar la cuina de la residència que l’equip de CiU va 
privatitzar en un contracte que, a més a més, era irregular d’acord amb una 
auditoria que es va realitzar al 2014, també s’ha internalitzat el transport 
adaptat i el servei de nòmines. De manera que aquest govern anirà 
internalitzant tots els serveis que pugui, ara s’està creant l’empresa pública 
per poder fer d’aquests serveis públics de qualitat tal i com volen.  
Diu que el motiu que es liciti any a any és perquè la voluntat d’aquest 
Ajuntament és internalitzar el servei.  
Pel que fa al treballador que es passa a la fundació és perquè no tenia la 
formació corresponent, en canvi a la fundació si que encaixava de manera 
que podien evitar que una persona es quedés al carrer.  
Diu que el mateix dia 22 a les 8 del matí es va fer la Junta de Govern Local 
on ja s’establia la idea d’internalitzar aquest servei i just a les 12 del mig dia 
es presenta aquesta moció, de manera que es veu com l’equip de govern 
concorda amb aquesta idea.  
En referència a l’empatia d’aquest Ajuntament per aquestes persones, és 
evident que existeix, ja que s’han instaurat moltes figures per als diferents 
col·lectius de la societat (mediador per al poble gitano entre d’altres per 
exemple). 



La regidora Sra. Isabel Ferré diu que sobre els serveis socials i en especial 
sobre aquest servei no en sabia molt però va haver d’investigar, afegeix que 
el departament de benestar i família va fer un estudi sobre els centres 
oberts a Catalunya i va arribar a la conclusió de que no s’atenia 
suficientment a les famílies i que va fer la recomanació de que es dividissin 
en aquests 4 sectors. I l’adverteix de que ella no menteix. 
El Sr. Alcalde li afegeix que això va ser per part del tercer sector. I li rectifica 
el fet de dir que menteix, ja que ell ha dit que està equivocada referint-se a 
que l’Ajuntament ha externalitzat un servei que sempre ha format part de 
l’Ajuntament, quan això no és així. 
La regidora Sra. Isabel Ferré li pregunta el motiu pel qual han externalitzat 
aquests dos nous serveis si l’Ajuntament se’n podia fer càrrec. 
El Sr. Alcalde li contesta que la coordinadora de serveis socials els hi va 
suggerir que com aquests dos serveis eren nous i de nova creació que valia 
la pena fer-ho així i més endavant ja internalitzarien el servei i subrogarien 
el personal.  
La regidora Sra. Isabel Ferré li diu que no s’ha fet cap control sobre aquesta 
externalització per a que l’any que ve es torni a fer. 
El Sr. Alcalde li diu que si necessita alguna dada que la demane. I li dona la 
paraula al regidor Sr. German Ciscar. 
El regidor Sr. German Ciscar li diu al Sr. Alcalde que amb aquesta 
contractació a la Fundació Privada Gentis el que ha fet és un tracte de favor. 
Continua dient que aquesta contractació és recomanació de la 
coordinadora de serveis socials, la qual per tal de contractar, es van haver 
de modificar les bases perquè sinó no podia entrar. A més a més, insinua 
que la coordinadora ha tingut relació amb la Fundació Privada Gentis. 
Continua dient que, independentment que ho demani la Sra. Ferré o no, és 
obligació de l’Ajuntament presentar tota aquesta informació a l’oposició. 
Afegeix que si l’Ajuntament se’n fes càrrec d’aquest projecte, l’Ajuntament 
s’estalviaria una sèrie de diners que ara cobra l’entitat Gentis.  
El Sr. Alcalde li diu que si li sembla que hi ha un tracte de favor que vagi i ho 
denunciï, ja que aquí està fent una sèrie de comentaris però no són més 
que això i aquí estem al Ple. Torna a repetir que es va fer un concurs públic.  
El regidor Sr. German Ciscar es reitera amb el que ha dit anteriorment.  
El Regidor Sr. Francesc Miró diu que ells poden entendre que l’any passat es 
signes el contracte programa ràpid i corren però s’ha tingut tot un any per 
internalitzar aquest servei. I després de confessar que el vol internalitzar li 
pregunta per què no s’ha posat a treballar abans i fer-ho aquest any. Li 
recrimina que en la comissió de serveis socials no se’ls informés sobre que 



es tornaria a externalitzar aquest servei perquè es veien desbordats, per 
exemple. Li diu que si s’hagués donat una explicació coherent s’hagués 
acceptat.  
El Sr. Alcalde li respon que en tot cas, es remet a la informació que els hi 
pugui donar la coordinadora dels Serveis Socials.  
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el 
vot favorable dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 membres del grup del 
PSC – CP, del membre del grup de PxC i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa 
Pertegaz i el vot en contra dels 11 membres del grup d’EA – AM, acorda 
rebutjar la moció de la que se n’ha donat compte. 
 
17. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU “VOLEM ENTRADA A L’AP7 AL 
MONTSIÀ”. 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
L’AP7 (E15 en nomenclatura europea) és la via ràpida de titularitat estatal 
(majoritàriament de pagament) que uneix el sud de la península ibèrica 
amb 
França per la costa i és la via ràpida amb més trànsit de turismes i 
mercaderies de l’Estat. Es va inaugurar al 1969 i el tram Salou-Amposta el 
1974. No seria fins al 1978 que s’obriria el tram Amposta-Castelló. Han 
passat 40 anys i la comarca del Montsià és la única comarca que no disposa 
d’entrada i sortida a l’AP7, amb el conseqüent greuge que suposa per a 
ciutadans, empreses i turistes. 
La comarca del Montsià, que limita a l’est al Mediterrani, al sud amb el Baix 
Maestrat (Castelló) i al nord amb el Baix Ebre (Tarragona) i a l’oest amb el 
Matarranya (Teruel), té 12 municipis i 1 EMD, un total de 70000 habitants i 
un dels PIB x Càpita més baixos de Catalunya i els seus ciutadans i 
empreses patim un greuge respecte a altres comarques que tenen 1, 2, 3 o 
fins i tot 4 accessos a la mateixa via ràpida. Cal destacar que el Montsià, 
com a comarca més meridional de Catalunya queda lluny de tots aquells 
serveis i infraestructures de la resta del país on ens hi hem de desplaçar 
sovint (hospitals, universitats, ports i aeroports, centres de treball, etc). 
La distància que hi ha entre les entrades més properes al Montsià és la 
màxima de tota l’AP7, 24km de distancia entre les entrades de Vinaròs-
Ulldecona (42) i L’Aldea-Amposta (41). Es dona la circumstància, a més, que 
entre aquestes dues entrades hi ha un tram amb alta sinistralitat, al terme 
de Freginals, on els últims anys hi ha hagut diversos accidents mortals i on 
s’ha constatat que la distància entre les sortides fa més difícil l’accés dels 
vehicles sanitaris i d’emergències i en demora l’arribada. 



El proper 31/12/2019 s’acaba la concessió de l’autopista del tram Salou-
Alacant i el Ministerio ja ha declarat que s’alliberarà dels peatges, 
convertint-la en la única via ràpida que creuarà la comarca, però per entrar-
hi, els ciutadans d’Amposta han de recórrer molts quilòmetres per vies 
interurbanes. 
ACORDS 
1. Reclamar al Gobierno de España, titular de la via, que acordi amb la 
concessionària (o bé pressuposti per als PGE) la realització de l’estudi 
d’impacte i la redacció del projecte al pressupost 2019 de la sortida 41A al 
seu pas entre el terme d’Amposta i Masdenverge, així com una àrea de 
servei o descans habilitada per a camions (veure proposta adjunta). Una 
entrada que milloraria l’accés als nostres polígons, millorant l’atractiu dels 
mateixos. 
2. Demanar als diversos grups polítics del Congreso de los Diputados un 
compromís de donar suport a la proposta d’accés i d’àrea de servei o 
descans al Montsià. 
3. Fer arribar aquesta moció al Ministerio de Fomento, a la concessionària 
del tram (Abertis Infraestructuras, SA), a la Conselleria de Territori, al 
Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats i als Grups Parlamentaris 
del Congrés dels diputats, al Senat i als Ajuntaments de la comarca del 
Montsià. 
Intervencions dels membres: 
El regidor Sr. Francesc Miró diu que el seu grup està d’acord i per això ja va 
ser el 28 de setembre del 2016 quan van presentar al Consell Comarcal una 
moció en el mateix sentit, la qual va ser aprovada per tots els grups polítics. 
Aquesta moció deia «moció per demanar al departament de territori i 
sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la creació d’una sortida de 
l’autopista AP-7 a l’alçada dels municipis Freginals - Masdenverge i també 
demanar a la concessionària Aumar alliberi els peatges», dir que aquesta 
última part ja s’ha fet. Afegeix que el que demana la regidora forma part 
d’una taula de mobilitat que hi ha entre el govern d’Espanya i el govern de 
Madrid. Continua dient que ells els hi donaran tot el suport però vol que 
tingui present que això forma part d’una taula de mobilitat. Continua dient 
que al punt quart de la moció que van presentar s’establia que es 
comuniqués l’acord a la resta de corporacions municipals del Montsià per 
tal que es poguessin adherir, fet que o no es va comunicar en aquest 
Ajuntament o el mateix no ha fet res. Diu que, en referència a la moció 
presentada pel grup municipal de CiU, ell el que també faria seria dirigir-se 
al departament de territori i sostenibilitat per a que els ajudi a fer aquesta 



sortida i no només donar compte. Critica que en la moció, abans dels 
acords han posat «El proper 31/12/2019 s’acaba la concessió de l’autopista 
del tram Salou-Alacant i el Ministerio ja ha declarat que s’alliberarà dels 
peatges, convertint-la en la única via ràpida que creuarà la comarca, però 
per entrar-hi, els ciutadans d’Amposta han de recórrer molts quilòmetres 
per vies interurbanes» i aquesta última part no és veritat, ja que nosaltres 
tenim una sortida aquí al costat. 
El Sr. Alcalde diu que en tot cas l’equip de govern votarà a favor, ja que 
aquesta sortida s’està valorant a un lloc que millorarà substancialment la 
sortida que tenim ara que en algun cas sembla un escalèxtric i per tant, 
votaran a favor. 
Amb les intervencions anteriors, el Ple de la Corporació, per majoria, amb el 
vot favorable dels 6 membres del grup de CiU, dels 2 membres del grup del 
PSC – CP, del membre del grup de PxC i de la regidora no adscrita, Sra. Rosa 
Pertegaz i el vot a favor dels 11 membres del grup d’EA – AM, acorda 
aprovar la moció de la que se n’ha donat compte. 
 
18. PRECS I PREGUNTES. 
La regidora no adscrita Sra. Rosa Pertegaz diu que sovint es presenten 
mocions que s’han de traslladar a altres administracions. Afegeix que al 
mes de setembre es va presentar la moció referent a la proposta que es va 
fer per part de l’Associació de veïns del Poble Nou i a la Diputació s’ha vist 
moltes opinions contradictòries i per això voldria que se’ns expliqui com ha 
quedat en realitat la situació. 
El Sr. Alcalde li respon que, en tot cas, haurà de demanar la informació que 
demana a la Diputació o als Diputats provincials per saber com ha quedat la 
votació allà. Afegeix que això és un debat municipal i per tant, no pertany 
aquí. 
La regidora no adscrita Sra. Pertegaz diu que ella vol que ho sàpiga la 
ciutadania. I el Sr. Alcalde li diu que informi ella mateixa. La regidora diu 
que d’acord en les noticies han votat en contra els partits polítics de 
Ciutadans, el Partit Popular, partit dels socialistes i Convergència i Unió. Vol 
posar de manifest, que al Ple es vota una cosa i quan arriba a la Diputació 
és una altra. 
El regidor Sr. Francesc Miró diu que sempre que a la Diputació es porta una 
moció, el Govern les rebutja i segons el President de la Diputació, el motiu 
és que formava part del Pla Sonal de Carreteres dins a les carreteres 
prioritàries, per tant es va seguir el mateix procediment que sempre i ho 
tenen molt present. Acaba dient que quan la Generalitat aprove el Pla Sonal 



de Carreteres, aquesta és una de les carreteres prioritàries. Per tant, 
aquesta carretera es farà. 
El regidor Sr. German Ciscar en primer lloc fa un prec i explica que un veí 
d’Amposta, que fa molts anys que lluita per eliminar les barreres 
arquitectòniques, va presenciar uns fets a Urgències en que una parella 
gran volia sortir d’Urgències per la rampa i aquesta, al tenir una inclinació 
considerable i més si vas en cadira de rodes, va dificultar la pujada de la 
parella i aquest veí els va tingué que ajudar. Di que quan s’han tingut 
reunions amb aquestes associacions per eliminar barreres 
arquitectòniques, ell mai ha fet populisme ni ha dit que aquestes barreres 
es puguin eliminar en 4 anys, sinó que és un projecte a mig/llarg termini i 
que costarà, però en un edifici com és urgències s’hauria de tenir en 
consideració i marcar-ho com una prioritat. 
En segon lloc, diu que li han arribat queixes de que hi ha rates a Amposta. 
Afegeix que a l’Avinguda Josep Tarradellas, Avinguda Catalunya fins a Corres 
se n’ha trobat. Diu que és molt tercermundista que hi hagi rates a la nostra 
ciutat i que sap que aquesta competència està delegada a un ens però li 
recrimina al Sr. l’Alcalde que això és responsabilitat seva. Afegeix que s’ha 
de fer alguna cosa, ja sigui l’ens o una altra persona, ja que això no pot 
succeir. 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al regidor de Serveis Sr. Dani Forcadell.  
El regidor Sr. Dani Forcadell diu que de rates n’hi ha ara i n’hi ha hagut 
sempre i per desgracia n’hi haurà sempre. La gent del COPATE que són qui 
ho controlen, ho fan per zones cada dos mesos i es fan uns enverinaments 
massius baix a la claveguera i es fan a totes les ciutats igual. Afegeix que 
quan hi ha queixes el que es fa és un control extra i l’enverinament és més 
agressiu. Diu que li sorprèn que faci referència a aquesta zona ja que en la 
que tenen més problemes és en casc antic, degut a que hi ha zones en que 
la claveguera està connectada al pluvial, tot i que això amb el nou projecte 
s’està canviant. Diu que sempre hi ha un control però que en tot cas, li 
agrairia que li digues els carrers exactes i on s’han trobat. 
El regidor Sr. German Ciscar diu que ja li passarà les direccions. Afegeix que 
si aquest ens, després d’haver-se comunicat, no fa res, llavors s’hauran de 
plantejar altres opcions.  
En tercer lloc, diu que la Policia Local s’ha dedicat a cases de persones, la 
majoria gent gran, a portar unes notes dient que hi havia les ajudes de 
pensionista i que la demanessin. Continua dient que la majoria de gent gran 
el que li han dit és que s’han espantat. Critica que el Sr. Alcalde ha utilitzat 
els policies per enviar aquestes cartes i si aquestes cartes haguessin estat 



útils es podria discutir si és útil utilitzar la policia o no però en aquest cas, 
diu que té desenes i desenes de persones que li han vingut ja havien fet 
correctament la sol·licitud. Li pregunta al Sr. Alcalde que si fos de l’oposició 
que en pensaria. 
El Sr. Alcalde respon que en primera instancia aniria a l’Alcalde a preguntar. 
Perquè ell diu que són desenes les persones que se li han anat a queixar 
però és que aquest policia en segona activitat, ha anat a centenars de 
persones per comunicar i donar informació sobre aquesta ajuda. Li 
recrimina al regidor Sr. German Ciscar, que en lloc de preguntar i informar-
se perquè s’ha fet això, vingui al Ple a opinar sobre una cosa que no té tota 
la informació. Afegeix que la seva obligació és arribar a tothom i, a més a 
més, també diu que els hi ha servit per saber qui ho havia demanat en nom 
de la parella. Continua dient que el motiu pel qual s’ha fet és perquè hi 
havia centenars de persones que no l’havien demanat. Li explica 
cronològicament tot el que ha passat fins arribar a aquest punt i és que 
l’any passat arrel de que l’Estat obligava des del 2015 als Ajuntaments a 
informar sobre les persones que havien rebut un ajut i obligar-les d’aquesta 
manera a fer la declaració de la renda, es va veure una sèrie de problemes. 
Per una banda, hi havia gent que no feia la declaració de la renda i per una 
altra banda, hi havia gent que ja havia mort que continuava rebent l’ajuda 
degut que aquesta ajuda es demanava de manera  automàtica. Davant 
aquesta problemàtica es va decidir fer una assemblea explicant tota la 
situació i per tal de corregir-ho es va finalitzar amb la renovació automàtica 
de l’ajuda, de manera que per sol·licitar-la s’havia de fer de nou presentant 
la sol·licitud a l’Ajuntament. Com la voluntat d’aquest Ajuntament és arribar 
a tothom, es va enviar una carta per tal d’informar sobre el que s’havia de 
fer, però com hi havia molta gent que no la va demanar es van fer trucades 
i tot i així restava molta gent per venir o per comunicar que hi renunciava, 
de manera que es va comunicar presencialment per mitjà d’un policia en 
segona ocupació. El Sr. Alcalde creu que el regidor Sr. German Ciscar abans 
de recriminar l’actuació que s’ha dut a terme, hauria de preguntar per què 
s’ha fet així i després criticar el que no li sembli correcte. De totes formes, 
remarca que la voluntat de l’Ajuntament és arribar a tothom i per això s’ha 
procedit d’aquesta manera. 
El regidor Sr. German Ciscar diu que parlarà de fets. Primer, diu que qui ha 
fet més ajudes d’aquest tipus ha estat ell, per tant no vol que li expliqui 
coses. Després, pregunta si l’Ajuntament hagués pogut avisar si era 
obligatori fer la renda i contestant ell mateix diu que hagués estat bé que 
ho hagués explicat abans i així haguessin pogut fer la renda i no se’ls 



hagués sancionat per haver-la fet fora de termini. Finalment diu que la gent 
que li ha vingut és la que ell li ha fet l’ajut, per tant no vol ni imaginar la gent 
que hi ha a més a més. Diu que ell parla de desenes de casos que s’ha 
enviat el policia quan mirant si un dels dos del matrimoni ho ha demanat, ja 
no cal enviar-lo. En quart lloc, diu que enviar efectius de la policia i fer 
notificacions a persones que ja l’havien sol·licitat és un error. Li diu que per 
la pròxima vegada si no sap com fer alguna cosa li demani consell. 
El Sr. Alcalde li respon que ell no sabia que era una competició el fet de 
donar ajudes, però que en tot cas, qui ha repartit més ajudes és 
l’Ajuntament i les va crear el partit municipal de CiU a petició del grup 
municipal ERC. Diu que li torna a repetir, ell no ha posat en dubte que el Sr. 
Ciscar hagi tingut una quantitat de queixes, però més de 200 persones no 
s’havien notificat i és la seva obligació. Continua dient que, de tot això han 
extret que 60 no la volien i més de 60 ho havien fet perquè no els hi havia 
arribat la notificació. Finalment, li diu que el restant són les desenes que el 
regidor diu i que li agrairia que li digués aquestes desenes. Acaba dient que 
el ells volen és que el màxim de diners que hi ha en aquesta partida arribi a 
la ciutadania perquè és la seva voluntat, no és una competició de qui fa més 
ajudes. 
El regidor Sr. German Ciscar li diu que li a l’igual és ell qui s’explica 
malament, ja que una de les coses que li ha demanat és que es miri qui ha 
demanat l’ajuda abans d’enviar a la Policia Local a casa. 
El Sr. Alcalde li respon que si l’Oficina de Gestió Tributària ha considerat que 
a aquesta gent se l’havia d’avisar no és perquè ho vulguin fer a posta, no 
per a que vostè pugui venir aquí a dir això. Li torna a repetir que encara que 
a ell li hagin vingut 20, 30 o 50 persones, encara en queden 150 que no ho 
sabien i que per tant, se les havia d’informar.  
El regidor Sr. German Ciscar diu que li agradaria que quan cometin un 
error, en comptes de carregar la culpa a un altre, es responsabilitzi i digui 
que revisarà les sol·licituds per davant i per darrera.  
El Sr. Alcalde li diu que li traslladaran la petició al Cap de Gestió Tributària. I 
li diu que de totes formes, si això no s’hagués fet i la gent hagués anat a 
queixar-se perquè no se’ls havia informat, vindria a criticar i a dir que el Sr. 
Alcalde no fa la feina, de manera que ell, com a Alcalde fa la seva feina. 
Finalment l’important, és que s’ha informat a tothom i s’ha donat a tothom 
el dret de decidir si la volen o no.  
Continuant el seu discurs de precs i preguntes, en quart lloc, el regidor 
German Ciscar diu que torna amb dues coses que les dirà lligades: Sorea i 
l’Hospital Comarcal. Per una banda, en referència a Sorea es queixa que ha 



demanat els números dels ingressos i despeses que haurien d’entregar i el 
Sr. Alcalde li nega. Diu que el Sr. Alcalde ven molt bé el discurs de la 
transparència però que transparència res de res. I d’altra banda, diu que en 
la mateixa línia, en referència a l’Hospital Comarcal, no sap si hi ha el mateix 
número d’especialistes ara que al 2015 perquè no li donen la informació. 
Diu que després de tres anys d’amenaçar que no aniria al Consell 
d’Administració li donen uns papers on consten les altes del mes passat, 
però si vol saber quan de temps fa que treballa una persona, li diuen que 
no ho saben. També li donen una llista de contractació d’autònoms i li surt 
que una persona cobra 6.000 € però no sap si és doctora ni quina 
especialitat ni jornada perquè no figura res.  Li pregunta per què no fa 
pública tota aquesta informació. Diu que si continua negant-se la 
informació, per la seva part no anirà a fer el paper al Consell 
d’Administració.  
El Sr. Alcalde li diu traslladaran el seu prec al gerent i li dona la paraula a la 
regidora Anna Tomàs, del grup municipal PSC.  
La regidora Sra. Anna Tomàs té dues preguntes. En primer lloc, demana 
que tan el dia 31 d’octubre com el dia de tot Sants el bus sigui gratuït, ja que 
hi ha molta gent que el dia 31 ja va a arreglar el cementiri i el dia 1 es va a 
visitar als familiars. També demana que es publiciti per mitjà de les xarxes 
socials com l’any passat es va fer i que també els xofers informen sobre 
aquest servei, ja que en la setmana de la mobilitat ni els mateixos xofers 
sabien que aquella setmana el servei era gratuït, per tant, demanen que es 
posin uns rètols informatius per a que tothom s’assabenti. 
El regidor Sr. Miquel Subirats diu que es va parlar amb l’empresa 
concessionària i es va veure que el que es va fer l’any passat va ser 
l’oferiment del servei, ja que al ser un dia festiu en teoria no se n’ofereix, i la 
gratuïtat del dia de tot sants. De totes formes, es traslladarà per veure si es 
pot fer el dia d’abans també. 
La regidora Sra. Anna Tomàs continua amb un altre prec, dirigint-se al Sr. 
Alcalde com a president de l’Hospital Comarcal, demanant que la 
informació que trasllada a la premsa, abans sigui traslladada als membres 
del Consell d’Administració. Aquesta petició ve relacionada amb la noticia 
publicada informant que s’ampliarà l’Hospital. Creu que aquesta noticia no 
és més que una cortina de fum per tal de cobrir la gran quantitat de 
queixes de malestar dels treballadors i els usuaris respecte la gestió de 
l’Hospital. Continua dient que li explicarà i es basarà en unes afirmacions; 
primer en les dades de l’activitat del primer semestre del 2018 comparades  
amb les de l’anterior any i l’informe de gestió del 2017, tots dos documents 



facilitats per la gerència de l’Hospital i aprovats pel Consell d’Administració; 
en segon lloc a la noticia informa que hi haurà increment de llits i a 
nosaltres no ens consta perquè l’actual unitat d’hospitalització de 41 llits de 
la segona planta té un índex d’ocupació del 67% al 2016 i al 2017 no arriba 
al 66%, és a dir, ha anat disminuint. Això vol dir que de cada 10 llits 4 estan 
buits. Amb aquestes dades el Sr. Alcalde vol augmentar el nombre de llits i 
la regidora qüestiona que el CatSalut (qui se n’encarrega de l’adquisició de 
llits nous) li contracte llits buits. La regidora li diu al Sr. Alcalde que sembla 
que no vol veure la realitat o que els demés ens creguem el que diu. En 
quan a les dades d’activitats externes de gener a juny, comparant-les amb 
les dades del primer trimestre del 2017, la major part dels especialistes, 
sobretot els més importants han perdut consultes: cardiologia, 483 menys, 
cirurgia general 356 menys, ginecologia 249 menys, oftalmologia 308 
menys, rehabilitació 149 menys, etc. Li recrimina al Sr. Alcalde que 
d’aquestes dades faci una lectura global dient que totes aquestes consultes 
pugen a 565, que són bàsicament de medicina interna i altres. Però la 
realitat, és que la part més important d’aquestes especialitats han perdut 
visites respecte l’any passat i algunes de forma molt evident i preocupant. A 
part de les visites que han anat disminuint, també han disminuït els socis. 
Continua dient que en l’activitat de l’hospitalització,  de 850 ingressos l’any 
2017 hem passat a 780, un 8,24% menys; en l’activitat de subaguts ha 
disminuït a un 17,92%; l’hospitalització d’urgències ha disminuït un 2,05%.  
Pel que fa a les altes quirúrgiques, excepte dels 14 procediments garantits, 
la resta han disminuït, la cirurgia ortopèdica i traumatologia un 12,7%, la 
ginecologia un 13% i la cirurgia general un 7%. Per tant, aquesta noticia 
dient que ampliarà el número de llits de l’Hospital, demana que s’expliqui 
en que la fonamenta. Li diu que al seu grup li agrada veure noticies 
positives per la ciutat però li demana que siguin reals. La regidora espera 
que el Sr. Alcalde estigui treballant en la moció que li van proposar fa uns 
mesos per a que es traslladi al departament de sanitat l’actual situació 
sanitària a Amposta i que Amposta liderés un pacte territorial per dotar-nos 
de personal sanitari per atendre les necessitats dels ciutadans. 
El Sr. Alcalde li diu que en tot cas, les dades no les està comparant amb 
dades anuals tancades, i ho diu perquè ell el que té és que s’incrementa en 
un 6,5% la mitjana d’activitat. Continua dient que si que pren el prec, i ho 
pren en positiu, el fet d’informar. Diu que això va ser una trucada del diari 
de Tarragona, que li van preguntar quines eren les expectatives que es 
tenien envers l’Hospital, on es va respondre, i això si que ho sabien, que 
s’està treballant en el tema de la diagnosi per la imatge, la ressonància i 



això és un document que ara mateix té sobre la taula el departament de 
Salut. Afegeix que no es demana res que no estigui contrastat amb les 
dades que gerència els hi trasllada, parla de dades tancades anuals. 
Pel que fa al Pla territorial de Salut, diu que això és una cosa que s’està 
desenvolupant i tirant endavant des del departament de salut, no ho lidera 
l’Ajuntament d’Amposta. De totes formes, formem una gran part important 
com a ciutat poblacional i una de les coses que ja es té, per la pressió social 
que ha hagut, el dia 1 de novembre s’incorporen 2 pediatres. Acaba dient 
que de tot el que li ha dit el que si que li reconeix és el fet que ho hagués 
pogut dir però diu que també és cert que va ser una trucada i que es va 
donar una informació basada en les dades que es van donar a la consellera. 
La regidora Sra. Anna Tomàs li replica que no és el primer cop que dóna 
informació abans de que passi pel Consell d’Administració i diu que sap 
segur que el tema de subaguts era impossible ja fa anys. Continua dient 
que és una cosa que ell diu i que es la seva paraula contra la d’ella. Afegeix 
que la informació que porta se’ls hi va donar el dia 3 o 6 d’agost i consta en 
tots els informes de com estava la situació de l’Hospital, i basant-se en 
aquestes dades li ha pogut donar tota aquesta informació. Pel que fa al 
tema de la consellera li recrimina que això és el que diu ell perquè ells no 
saben la informació que li va donar. En referència al tema de pediatria, li diu 
que d’aquest tema no li ha dit res perquè és un fet positiu. 
El Sr. Alcalde li diu que el creixement amb subaguts ja ve de l’antic govern. 
El regidor Sr. Francesc Miró diu que té dos preguntes però que abans vol fer 
un petit incís en referència a les sol·licituds de rendes baixes, ja que ell sap 
de casos que se’ls ha trucat per a que presenten la sol·licitud i ja l’havien 
presentat, a més a més, són gent gran i per a ells ha suposat un gran 
trasbals, de manera que demana que haguessin pogut estar més curosos. 
El Sr. Alcalde li rectifica no és que no s’haguessin apuntat, sinó que abans 
no es demanava que es fes la instancia i ara si perquè no es fa de manera 
automàtica. De totes formes, si s’ha avisat algú que ja l’havia realitzat ha 
degut estar un error de l’administració que assumeix com a cap d’aquesta. 
De totes formes, tot i suposar un trasbals és important i és una feina que 
s’ha de fer, ja que l’obligació de l’Ajuntament es garantir el dret de poder 
adquirir aquesta ajuda a tothom. 
El regidor Sr. Francesc Miró li torna a dir que el cas que ell exposa és que 
gent que ja havia emplenat la sol·licitud aquest any, se la va trucar per a 
que ho fes, quan ja ho havia fet. 
El Sr. Alcalde li contesta que és el mateix cas que ha exposat el regidor Sr. 
German Ciscar.  



El regidor Francesc Miró continua dient que un dels precs que li fa és que a 
veure si es pot planificar millor l’execució de les obres i li en nombra tres 
que en són un exemple: la del carrer França, que han afectat pràcticament 
tres mesos la circulació dels carrers França, Toledo, Guadalajara i el 
pàrquing de l’Institut, quan només són 70 metros; una zona educativa en 
més concentració d’equipaments, tan esportius com educatius, on hi ha 
quatre centres educatius amb més de 2.000 alumnes i més de 200 
professors: Institut de tecnificació, Institut de Tecnificació, l’institut Ramon 
Berenguer IV i el Col·legi Agustí Barberà; hi ha també 3 centres esportius: la 
piscina municipal, la residència esportiva i el pavelló d’esgrima. També posa 
d’exemple el carrer Gran Capità i Agustina d’Aragó, del qual fa un mes que li 
van dir i encara està igual. Li demana que abans d’executar una obra tingui 
les coses més ben planificades, ja que Amposta és una ciutat amb recursos i 
es poden fer les obres amb més celeritat. 
El Sr. Alcalde li respon que té la raó. Diu que sap que aquesta obra ha durat 
molt i a sobre han vingut els aiguats i els ha endarrerit més. Pel que fa al 
carrer Agustina d’Aragó diu que s’ha fet i res té a veure amb la bossa 
d’asfalt, ja que aquesta està licitada i en quan hagi acabat el tema dels 
aiguats ja es podrà asfaltar.  
El Sr. Francesc Miró li replica que l’últim Ple li va dir que depenia de la bossa 
d’asfalt. 
El Sr. Alcalde li respon que això no és així, que el que li va dir va ser que 
depenia de la bossa de clavegueram, de manera que ara ja es podrà 
asfaltar perquè ja està tot renovat pel que fa al clavegueram, pluvials i 
aigua. Per tot el demés, li diu que pren nota del prec. 
Per últim el regidor Francesc Miró diu que el prec que li fan avui és perquè 
creuen que ja es abusiva l’ocupació dels espais públics per una simbologia 
determinada. Diu que els espais públics són de tot i que la ciutadania o part 
d’aquesta, li reclama amb insistència fer alguna cosa. Diu que hagi d’haver 
llibertat d’expressió és un dret de tots els presents, ara bé per al seu grup la 
pregunta sorgeix quan es plantegen on i com allò que pensen. Continua 
dient que entén que hi hagi gent indignada perquè hi ha empresonats pels 
fets dels dies 6 i 7 de setembre de 2017 i posteriors. Diu que ell mateix ho 
ha manifestat en diverses ocasions i diu que no està d’acord en que hi hagi 
empresonats però en la mateixa fermesa li diu al SR. Alcalde que no es pot 
omplir tota Amposta de llaços grocs i símbols que van més enllà de 
representar un acord. Diu que va aprendre a respectar l’espai de tots 
perquè invaïr-lo suposa imposar als altres la voluntat d’un mateix i ell no ho 
ha fet mai ni ho farà. Afegeix que això ho pensa molta gent i que fins i tot 



un principi tan fonamental, el Sr. Alcalde també el pot compartir si vol. 
Continua dient que com a demòcrata que és el reconeix com a Alcalde, que 
és de la seva ciutat però diu que aquest càrrec no legitima per posar llaços 
grocs, pancartes o altres elements als equipaments públics com està fent. Li 
diu que com Alcalde representa a tots els ampostins i ampostines 
independentment del que pensen sobre l’independentisme. I parlant de 
pancartes li recorda que podria tornar a penjar la de les pensions, ja que 
aquesta si que afecta a tots els ciutadans. Li diu que menys amagar el cap 
sota l’ala, com és en el cas dels llaços en el Pont d’Amposta, com les 
pintades en el terra de l’Avinguda de la Ràpita. Diu que aquí és quan creu 
que ja és massa perquè aquestes pintades distreuen als conductors i és 
molt perillós quan un vianant per un pas de zebra. És un tema que no 
només li preocupi a ell, ja que més d’un ciutadà que ha votat a ERC també li 
ha comentat, fins i tot independentistes com ell. Afegeix que ja sap que no 
els ha pintat l’Alcalde, però el que li vol dir és que és el màxim responsable 
de la via pública i que si per aquest motiu hi ha algun accident, el 
responsable serà ell com a Alcalde, no l’Ajuntament. Diu que tot això és una 
mica contradictori, ja que per una banda garanteix la seguretat vial i per 
l’altra permet que s’hi posen elements de distracció. Li recorda una vegada 
més que té el deure de governa en nom de tots els ciutadans d’Amposta i 
no solament pels que l’han votat. El prec que li demana és que tregui dels 
equipaments i espais públics els símbols grocs i altres pintades que tenen 
un significat clar i que estan per tot Amposta. Diu que creu que ja en tenen 
prou en que utilitzi els mitjans públics de comunicació, com per exemple la 
revista Amposta quan posa un titular: «Unes festes tenyides de groc» o com 
l’Alcalde deia la nit dels focs: fi de festes 2018 amb llaços grocs, aquests no 
els pot llevar ningú. Diu que una vegada més la revista Amposta s’ha 
convertit amb el pamflet de l’Alcalde i del seu partit, cosa que criticava tan 
quan l’Alcalde era Manel Ferré.  
El Sr. Alcalde li respon que en tot cas, que aquest Ajuntament no traurà cap 
llaç groc ni cap element que serveixi per reivindicar la llibertat de presos 
polítics. Diu que en el moment que aquests polítics deixen d’estar a la 
presó, suposa que la gent els deixarà de posar, ja que creu que tenen tota 
la llibertat a reivindicar de la manera que puguen. Diu que el discurs del 
regidor genera una mica de discrepància ja que en aquest posa en un 
moment que ell fica els llaços grocs i després posa que ell no diu que els 
fique ell. El Sr. Alcalde li diu que els posa la ciutadania i que és un element 
reivindicatiu i creu que, a més, no fa cap mal. Pel que fa a la pancarta de 
pensions dignes diu que n’està d’acord. En referència a la nit dels focs, diu 



que segurament quan es va posar el nus antitransvasament va haver molta 
que molta gent no se sentia identificada, i en canvi el nus ens va 
representar a un sector de la població que va en contra dels 
transvasaments. Diu que si fossin elements que generessin algun tipus de 
perill real s’ho plantejarien però en aquest cas no comparteix l’opinió del 
regidor i que l’Ajuntament no eliminarà aquests llaços, ja que és una 
manera de reivindicar. Diu que una manera de que no es posaran més serà 
quan estiguin en llibertat aquells que estan injustament a la presó.  
El regidor Sr. Francesc Miró li replica dos fets. En primer lloc respecte a les 
contradiccions que fa menció, li diu que el que ha dit es referia a les 
pintades al terra, no als llaços. De totes formes, diu que aquestes pintades 
són un perill real. En segon lloc, diu que no ha parlat de la ciutadania, sinó 
que ha parlat d’ell com a Alcalde, dels equipaments públics, la via pública 
que és competència municipal. 
La portaveu del grup municipal de CiU la Sra. Isabel Ferré diu que fa uns 
dies, l’Alcalde els hi dia mals ampostins a aquest grup perquè criticaven 
l’Hospital Comarcal i ara resulta que, tal i com comentaven els grups de 
l’oposició, al diari de Tarragona surt que ampliaran l’Hospital fent una 
quarta planta, informació que no es va donar al Consell d’Administració per 
això li fa saber que continuaran dient les coses que ells entenen que no es 
fan bé i li demana que no vagi donant lliçons de que ells són els més 
transparents perquè n’hi ha més com aquesta que posen en entredit la 
transparència. Li critica la poca transparència que hi ha, diu que saben 
vendre molt bé la transparència però que en realitat són opacs, ja que no es 
pot traure una noticia a un diari dient que es farà una quarta planta i que 
els consellers del consell d’administració no sàpiguen que es vol fer en 
aquella quarta planta. Es queixa de que no s’hagi informat i que se’ls hagi 
titllat de mal ampostins per criticar les coses que es feien malament a 
l’Hospital mentre que quan ell fa això no passa res. Un prec que li fa és que 
la pròxima vegada que vulgui fer alguna cosa ho comuniqui. 
El Sr. Alcalde diu que quan es diu que es farà una quarta planta és perquè 
hi ha una voluntat de créixer i es farà un projecte, el qual no tenia ell sinó el 
l’Alcalde anterior.  
La regidora Sra. Isabel Ferré li critica que digui que la farà quan no té res. 
El Sr. Alcalde li contesta que existeix la voluntat i que quan els hi diu que 
són mal Ampostins, si escolta bé l’entrevista, fa referència a algunes coses 
en concret i allí deixa molt clar que ells tenen tot el dret de dir si alguna 
cosa no va bé quan han contrastat les dades, però hi ha vegades que quan 
es diuen les coses no fan mal a l’Ajuntament, sinó a l’Hospital com va passar 



amb el tema de les cataractes, que va dir que a l’Hospital no s’operava de 
cataractes. 
La regidora Sra. Isabel Ferré li diu que en això rectificava. Diu que va parlar 
amb una persona que li va dir que l’Alcalde feia coses mal fetes i que la gent 
anava molt enfadada a parlar amb el mateix i dir-li que no ho feia bé i que 
aquest tenia una gran habilitat per fer-se quedar a ell molt bé i que la culpa 
és dels altres. Li diu que en aquest cas en concret no ho ha fet bé i que la 
pròxima vegada no digui que tota la informació la tenen els consellers de 
l’Hospital Comarcal quan això no és cert. També li critica que hagi dit que 
farà una quarta planta quan no té cap base sòlida per a dir això. 
El Sr. Alcalde diu que prenen nota. 
La regidora Sra. Isabel Ferre diu que torna amb el tema de la transparència, 
ja que el dia 10 d’octubre va demanar si se li podien passar les despeses de 
manteniment de l’espai que ocupen la Fundació Gentis, l’Associació de 
Voluntaris, Hiperactivitat i dèficit d’atenció Terres de l’Ebre i Salut mental. 
Diu que potser ho va expressar malament a l’hora de demanar-ho ja que se 
li ha adjuntat els convenis en els quals li diuen que l’Ajuntament se’n fa 
càrrec del subministrament elèctric i l’aigua potable, del manteniment ho 
fan les entitats, quan ella va demanar el cost. De manera que prega que se 
la informés sobre el cost. 
Continua dient que té un altre prec sobre l’informe de les clàusules sòl i és 
que a partir d’aquest informe, que li va fer la Secretària, el qual se diu que 
s’ha fet tot correctament, arriba a la conclusió de que els hauria de fer un 
prec i és que ara quan vingui una persona a fer una llicència d’activitats, la 
persona que vingui a fer la tramitació, la qual no té ni idea dels tràmits a 
realitzar, faci un informe sobre els enginyers i que també miri per internet si 
hi ha enginyers que ofereixen serveis on-line i la persona que faci la 
tramitació ho enviï al més econòmic, d’aquesta manera el ciutadà es sentirà 
ben atès perquè podrà escollir. Aquest és el seu prec. Amb aquest exemple 
irònic explica el que se li va dir a ella amb les clàusules sòl. Diu que per això 
a la seva roda de premsa de fa uns dies va dir que li semblava més un 
informe polític que jurídic. Diu que això es va fer malament i no anirà al 
jutjat a denunciar-ho. 
El Sr. Alcalde li diu que està dient alguna cosa que ja va reconèixer i és que 
hi ha una part d’assessorament que feia aquesta persona que potser no 
hauria de fer perquè s’acabava deixant a algú. Li reconeix que es va fer 
malament el fet d’aconsellar bufets i noms d’advocats. Diu que el que passa 
és que la regidora se’n va més enllà i si sent que té la raó que fiqui la 
denúncia que diu que no vol ficar. 



La regidora Sra. Isabel Ferré diu que no la ficarà, simplement diu que 
hagués estat elegant que com a Alcalde reconegués que no s’ha fet bé i 
també que la Secretària ho hagués fet constar a l’informe. 
La regidora diu que vol fer un altre prec en referència al carrer França, ja 
que la gestió ha estat pèssima, de manera que per a que puguem millorar 
fins que estigui la bossa d’asfalt demana que es tapen els forats perquè es 
fa impossible transitar. 
El Sr. Alcalde li respon que el que estan esperant és que vingui l’equip 
d’asfalt, la bossa d’asfalt està licitada i disponible. Continua dient que això 
s’ha parlat avui i li han demanat al Coordinador de serveis que mire de 
buscar alguna solució. Li diu també que no faran cap «xapussa», ja que si 
després d’aquests 4 mesos, han d’acabar l’obra malament, no pot ser. 
La regidora li contesta que no li ha dit res d’acabar l’obra malament, sinó 
que mentrestant tape els forats. 
La regidora Sra. Isabel Ferré diu que la consellera Neus Monté va venir a 
inaugurar la residència d’avis i han vist que la placa s’ha canviat de lloc i 
voldrien saber on està.  
El Sr. Alcalde li respon que va fer retirar la placa, que si vol ja li farà arribar, 
perquè la residència es va inaugurar a l’abril del 2015 quan encara no 
estava per a funcionar, és més, la cuina s’ha acabat ara. Continua dient que 
pensen que allò va ser un acte polític d’inauguració. 
La regidora Sra. Isabel Ferré li diu que a un titular de la premsa posava 
«acord d’expropiació del Molí de Soneca», quan són dos conceptes una 
mica incompatibles. Respecte a aquest tema, el que voldrien saber és si ha 
hagut un acord o hi haurà una expropiació, i en cas que hagi hagut un 
acord, quina es la quantia. 
El Sr. Alcalde li respon que precisament, la quantia és el que no està 
determinat i que després de casi un any de reunions per tancar la quantitat 
econòmica, s’ha decidit que sigui un Tribunal qui decideixi la quantia i 
mentrestant s’inicia el procés d’expropiació.  
La regidora li pregunta si l’expropiació afecta a tota la finca o només a la 
que correspon al vial. 
El Sr. Alcalde li respon que només s’expropia la part corresponen a la via i 
que l’altra part s’enderrocarà.  
Per acabar, la regidora Sra. Isabel Ferré diu que el mes passat va haver un 
problema amb les nòmines i es va pagar passat el dia 31, de manera que 
demanen que dins de les possibilitats es pague dins del mes perquè hi ha 
molta gent que només té una nòmina i ha de pagar hipoteques.  
El Sr. Alcalde li diu que estan treballant en això i que recullen el prec. 



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

L’ALCALDE,                         LA SECRETÀRIA, 
 


