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ERC ha justificat el vot con-
trari a l’adjudicació del servei
tot recordant que el Plec de
condicions que s’havia dis-
senyat tenia moltes deficièn-
cies. Segons Adam Tomàs,
portaveu del grup municipal,
‘els paràmetres que s’han
valorat subjectivament en el
concurs no ens donaven
prou garanties, perquè els
tècnics s’han trobat indefen-
sos. De fet, l’opinió personal
dels membres de la mesa
de contractació ha estat el
criteri predominant. I, en
algunes ocasions, encara
que sembli surrealista, fins i
tot s’han basat en informa-
ció de l’empresa que ha
guanyat’. Tomàs ha exempli-
ficat aquest darrer aspecte
afirmant que ‘els tècnics
encarregats d’avaluar les
ofertes tenien com a
referència les estadístiques
sobre els usuaris que els
havia facilitat l’empresa
HIFE’. Per a Tomàs, ‘aquesta

informació era bàsica i
Autocars Seguí, SL no la
tenia’. Però de qüestions de
dubtosa imparcialitat n’hi
havia més, segons Tomàs,
com ara el fet de valorar
positivament que les mar-
quesines que pretenia
instal·lar la HIFE poguéssin
incorporar publicitat amb la
possibilitat de comercialit-
zar-ne els espais sense
haver de pagar cap taxa
municipal.
Davant la insistència de l’o-
posició sobre la necessitat
de reiniciar el procés, el
secretari municipal ha infor-
mat que l’Ajuntament tenia
una via per paralitzar l’adjudi-
cació del servei, i l’alcalde,
segons Tomàs, ‘no ha tingut
més remei que cedir i propo-
sar explorar aquesta esclet-
xa legal’. Per fer-ho, ha reti-
rat aquest punt de l’ordre del
dia i ha invitat els portaveus
a treballar per resoldre el
conflicte. El portaveu Adam
Tomàs no entenia que
aquest pas no s’hagués con-
siderat molt abans, i per això
s’ha preguntat ‘¿per què l’al-

calde no va estudiar reiniciar
tot el procés després de
conèixer les irregularitats en
la prestació d’aquest servei
de transport que es van
denunciar a principis de
mes?’. Malgrat això, Tomàs
s’ha mostrat satisfet que
‘ara s’obri una finestra per
revisar tot el concurs, millo-
rar el Plec de condicions i
polir tots els defectes’.
Al mateix Ple, l’equip de
Govern ha rebutjat tres de
les quatre mocions que
havia presentat ERC. Una de

les més importants era la
que proposava estudiar i
debatre el Pla director urba-
nístic de les construccions
agrícoles tradicionals de les
Terres de l’Ebre, el qual
conté mancances molt relle-
vants que l’allunyen de les
necessitats particulars del
territori. ERC ha denunciat
que, a l'hora de la veritat, el
document final que ha posat
a exposició pública la
Generalitat de Catalunya no
recull gairebé cap de les
demandes pactades amb el

món local del territori.
Segons Adam Tomàs,
‘Amposta hi té molt a dir i
des d’ERC volíem debatre i
dictaminar el posicionament
oficial d’aquest consistori
abans que es reunís el
Consell d’Alcaldes del
Montsià però, malaurada-
ment, CiU ha rebutjat la ini-
ciativa sense aportar una
argumentació sòlida’.
Per últim, i ‘amb l’objectiu

d’incrementar la transparèn-
cia de l’activitat que duu a
terme l’Ajuntament
d’Amposta’, ERC ha defen-
sat, sense èxit, la necessitat
de millorar els continguts de
la web corporativa munici-
pal. Tomàs ha qualificat de
‘patètica’ l’argumentació de
l’equip de Govern per rebut-
jar la moció. Segons Tomàs,
‘el regidor Obalat ha al·legat
textualment que estava tre-
ballant en aquesta qüestió,
però que no volia donar el
gust als republicans d’apro-
var la moció que presenta-
ven. Una mostra més de la
capacitat de diàleg de l’e-
quip de Govern de CiU’.

Des de l’Ajuntament
d’Amposta, sobre l’adjudica-
ció del transport urbà, s’ha
informat que “l'equip de
govern confia plenament en
els tècnics que es van enca-
rregar de tot el procés d'ad-
judicació, i de tota manera
no s'ha aturat, només és
que encara que s'hagués
pogut aprovar en aquest ple
sense cap problema, l'alcal-
de i l'equip de govern tenen
sempre voluntat de consens
i si hi ha alguna via legal per
reconduir el procés, s'estu-
diarà”. I s’insistia en què
“l'adjudicació no està real-
ment aturada, simplement
s'ha deixat damunt la taula
per estudiar noves possibili-
tats en una reunió de porta-
veus extraordinària i per
sentir les opcions que va
apuntar el secretari en el
ple, que per cert també va
ratificar el que havia dit l'al-
calde amb anterioritat sobre
que el fet que la Hife no
hagués complert amb el
servei fins ara, no es podia
lligar a la nova adjudicació”.
Malgrat les especulacions i
el que s’està informant per
un altre costat, l’alcalde
d’Amposta creu “lamentable
la manera com ERC manipu-
la la informació sobre un
procés totalment trasparent
i ajustat a dret". D’altra
banda, sobre el tema d’a-
daptar la web a la llei de
transparència, es deia que
“ja fa temps que treballem i
que no és tan fàcil com
pujar un PDF a un servidor.
Ens hi adaptarem amb el els
temps que ens requereixi la
pròpia estructura de la
casa”. L'alcalde vol apuntar
que el tipus d'oposició que
fa ERC,  "és com el Màgic
Andreu, que es penja sol les
medalles; ells es pengen les
seves i les de les accions
que duu a terme l'equip de
govern".

«L’Ajuntament
d’Amposta diu 

que no s’ha aturat»

Esquerra d’Amposta, «satisfeta perquè s’ha aturat 
l’adjudicació del transport urbà»

Tomàs lamenta que no s’hagin aprovat les mocions que proposaven millorar la transparència de la web i no debatre el contingut del Pla 

ACTUALITAT

L’ESCOLA INTERNACIONAL
DEL CAMP ha estat premia-
da a la passada Nit
Empresarial organitzada per
la CEPTA. En concret, ha
rebut el guardó dintre de la
categoria de Creació
d’Ocupació (l’Escola ha creat
més de 100 llocs de treball
de forma directa). Aquesta
menció és un reconeixement
a la fantàstica trajectòria de
l’Escola Internacional en els
seus primers 2 anys de vida.

Durant aquest temps
l’Escola ha aconseguit tot un
seguit de fites molt ambicio-
ses: -Aplicar un mètode inno-
vador d’aprenentatge propi
(Sòcrates Educa); -Tenir com
a objectiu una educació
internacional amb el domini
de 4 idiomes entre els seus
alumnes; -Treure el màxim
partit de les noves tecnolo-
gies; -Oferir totes les etapes
educatives: de Bressol a
Batxillerat (nacional i interna-

cional);-Comptar amb unes
instal·lacions de vanguàrdia;
-Organitzar una sèrie d’activi-
tats dintre i fora de l’Escola.
Tant pels alumnes com pels
pares i, a més, comple-
mentària a l’activitat docent.
“I tot, contant amb un
excel·lent equip humà d’alta
qualificació professional i
internacional, que és el que
marca la diferència en la
qualitat educativa”. Aquest
premi dona un reconeixe-

ment a l’empreneduria i a la
realització d’un projecte que
amb iniciativa privada i amb
vocació de servei públic i
sense ànim de lucre es
materialitza amb èxit gene-
rant valor afegit de llarg
recorregut i ocupació d’alta
qualitat.
“L’EscolaInternacional, que
compta amb rutes de trans-
port des de Hospitalet de
l’Infant a Salou, va esdevenir
durant la Nit de l’Empresari

un exemple de que projectes
com aquests són els que
marquen la diferència i aju-
den a tirar endavant un terri-
tori amb els temps en que
vivim”. La creació de l’Escola
Internacional és el resultat
de la voluntat i l’esforç d’un
grup de persones que com-
parteixen una visió i s’embar-
quen en l’emocionant aventu-
ra de la fundació d’una nova
escola. Actualment, compta
amb més de 400 alumnes.

L’Escola Internacional del Camp va rebre un guardó en la categoria de Creació d’Ocupació

L’EIC, premiada als Premis Cepta 2014

                                


