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DILIGÈNCIA D’OBERTURA 

Per fer constar que, d'acord amb el que s'estableix a l'article 107 de la Llei 8/87, Municipal i de 

règim local de Catalunya, i 198 a 202 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, s'obre el present "Llibre 

d'actes de les sessions del Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ", amb les següents 

característiques: 

Nombre de fulls de paper numerat de la comunitat autònoma que integren el 

llibre en el moment de la seva obertura: .............................................................. 200 

Identificació de les series i els números dels fulls: ...................... 396501 B / 396700 B 

Data en què s’inicia la transcripció dels acords: 01/10/2001, amb efectes des del 19/1/2001 

Tota alteració en la correlativitat de l'ordre numèric dels fulls, mancança, o qualsevol altre 

anomalia, haurà d'anar salvada mitjançant diligència. 

L’Ametlla de Mar, 01/10/2001 

El secretari 

 

 

 

 

 

Jacobo Martínez Deó 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM.1 DE 19/01/2001, EXTRAORDINÀRIA 

 

 

Identificació de la sessió 

 

Caràcter: extraordinari 

 

Data: 19 de gener de 2001 

 

Horari:  de les 12:00 a les 13:25 hores 

 

Lloc: saló de sessions de la casa consistorial 

 

 

Hi assisteixen: 

 

Antonio Espuny Gaseni 

Ricardo Llaó Llaó 

José A. Gaseni Fortuna  

Mª Carme Borràs Llambrich 

Joaquin Laboria Mayoral 

José-Emilio Vilanova Batiste 

Andreu Martí Garcia 

Joan-Pere Gómez Comes 

Mª Carme Martí Buenaventura 

Mª Teresa Moliné Castellnou, secretària accidental. 

 

 

No hi assisteixen: 

 

Vicenç Boquera Alcalde 

Antoni Pallarès Rebull, que justifiquen la seva absència. 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

Abans d’entrar en els punts de l’ordre del dia, per l’alcalde es proposa l’aprovació d’incloure 

en l’ordre del dia i com a punt vuitè, el Programa de Festes de la Candelera, ja que no va ser 

possible incloure’l en l’ordre del dia.  

 

Sotmès aquest punt a votació, s’aprova per unanimitat.  

 

 

 

1. ESTUDI I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES 

CORRESPONENTS A LES SESSIONS DELS DIES 24 I 30 DE NOVEMBRE DE 2000. 
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Per la Presidència es pregunta si algun membre de la Corporació desitja fer alguna correcció a 

les actes corresponents a les sessions dels dies 24 i 30 de novembre de 2000, i no fent-ho 

ningú per l’alcalde es sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, resultant aprovat per 

unanimitat.  

 

 

2. ESTUDI I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RENOVACIÓ DE LA PÒLISSA DE 

CRÈDIT AMB CAIXA PENEDÈS. 

 

 

Per l’alcalde es manifesta que es tracta de la renovació d’una pòlissa concertada en Caixa 

Penedès i que va finalitzar el passat 16 de gener de 2001, i la qual s’espera poder anul·lar 

aquest proper any. 

 

Tot seguit el regidor Martí pregunta a l’alcalde, el concepte pel qual es va fer aquesta pòlissa i 

en quina data es va fer ?. 

 

El regidor Llaó manifesta que aquesta renovació per qüestions tècniques no es va passar 

juntament amb les altres ja aprovades, però s’havia d’aprovar durant aquest mes, per tant i 

com a continuació del punt de l’ordre del dia d’un ple anterior que es van aprovar la renovació 

d’una sèrie de pòlisses, tenim aquesta. 

 

Però vol recordar que ja es va cancel·lar una pòlissa de deu milions i les intencions són donar 

de baixa durant aquest exercici una altra, i el seu grup està totalment d’acord. 

 

 

Seguidament pren la paraula l’alcalde manifestant que aquesta pòlissa va ser concertada per 

assumir una sèrie de despeses de l’Escola Taller del Castell, durant els anys 1997-1998, però 

no totes les operacions de tresoreria no són per anar directament a inversions concretes, sinó 

que són moviments de caixa necessaris per al funcionament de l’ajuntament, degut a la 

irregularitat de l’entrada d’impostos. 

 

 

El regidor Martí manifesta que ha quedat clar que aquesta pòlissa es va fer per a finançar 

l’Escola Taller, però aquesta ja va finalitzar i ara creu que no té cap sentit renovar una pòlissa 

per una cosa que ja està tancada i que per a substituir impostos ja n’hi han d’altres de pòlisses, 

per tant el vot del seu grup serà negatiu. 

 

 

 

Seguidament per l’alcalde se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, votant a favor 

els cinc membres del grup municipal del PP, i l’alcalde del PSC-IC, i votant en contra els tres 

membres del grup municipal de CiU. 

 

 

Vist l’exposat, l’Ajuntament en Ple, per sis vots a favor que representen la majoria absoluta 
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del nombre d’onze que legalment el composen, ACORDA: 

 

 

PRIMER. RENOVAR la pòlissa de crèdit amb l’entitat Caixa Penedès i per import de 

16.000.000 PTA. 

 

 

SEGON. Facultar a l’alcalde per a què en nom i representació de la Corporació, signi els 

documents pertinents. 

 

 

3. ESTUDI I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA IMPOSICIÓ I DETERMINACIÓ DEL 

PERCENTATGE DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS, A APLICAR PER LA 

PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA DELS CAMINS DEL FORCALL, MALENA I RACONS. 

 

 

Per l’alcalde es manifesta que es tracta d’aprovar la imposició i determinació de les 

contribucions especials per a poder realitzar la pavimentació d’aquests tres camins. 

 

Del cost total es restarà la subvenció atorgada i la resta anirà a càrrec el 50% de l’ajuntament i 

l’altre 50% pel veïns. 

 

 

El regidor Martí pregunta si aquesta línia econòmica manifestada, es seguirà per tots els 

camins ?. 

 

Contesta l’alcalde que s’intentarà seguir en tots els camins que es pugui, però tot depèn de la 

voluntat dels veïns, encara que hi han altres línies d’actuar i subvencionar, com ja s’ha fet en 

aquest ajuntament en altres ocasions. 

 

 

Per l’alcalde, se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, votant a favor tots els 

membres assistents a la sessió. 

 

 

Vist l’exposat, l’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels nou membres assistents a al sessió, 

ACORDA: 

 

 

 

Aprovar la imposició i determinació del percentatge de les contribucions especials, a aplicar 

per la pavimentació asfàltica dels camins del Forcall, Malena i Racons. 

 

 

 

4. ESTUDI I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 

L’AJUNTAMENT I LA CONFRARIA DE PESCADORS. 
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Per la secretària accidental es dóna lectura a l’esborrany del conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament i la Confraria de Pescadors, i que literalment diu: 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONFRARIA DE PESCADORS “SANT 

PERE” i L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR 

 

L’Ametlla, (   ) de (     ) de 2001. 

 

REUNITS: 

 

D’una banda el Sr. Antoni Espuny Gaseni, en qualitat d’alcalde i en nom i representació de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, especialment facultat per a la signatura d’aquest conveni 

mitjançant acord de Ple adoptat en la sessió de data () i, assistit de la secretaria de 

l’Ajuntament, la Sra. Ma. Teresa Moliné que dóna fe de l’acte. 

I, de l’altra, el Sr. Andreu Estrada Mesegué, president de la Confraria de Pescadors de 

l’Ametlla de Mar, “Sant Pere”, amb domicili social al () i proveïda de CIF núm. (). 

 

ANTECEDENTS: 

 

I.- Atesa la necessitat d’establir un marc de col·laboració entre la Confraria “Sant Pere” i 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar amb l’objectiu que la confraria evolucioni de cara a noves 

formes d’activitat que venen, en certa manera, imposades pel marc de relacions econòmiques 

en què estem endinsats a conseqüència de la integració a Europa. 

 

II.- Les Confraries de pescadors són corporacions de dret públic, dotades de personalitat 

jurídica pròpia i capacitat d’obrar per al compliment de les finalitats i l’exercici de les 

funcions encomanades, així com, són òrgans de consulta i col·laboració amb l’Administració 

pel que ateny a la promoció del sector pesquer. Representen els interessos econòmics i 

corporatius dels professionals del sector. 

 

 

 

III.- Són activitats pròpies de les confraries, entre altres, l’organització i la comercialització 

del sector pesquer, subjectes a la tutela de l’Administració. Igualment són institucions amb 

una profunda i arrelada tradició històrica, les quals, han passat per diferents vicisituds que 

les han fet evolucionar al llarg del temps per adaptar-se a les necessitats econòmiques i 

laborals que han anat sorgint. 

 

IV.- Són també necessitats econòmiques les que ara aconsellen que, tot mantenint la tradició 

tan arrelada entre la gent de mar, es propiciï en elles una evolució de cara a noves formes 

d’activitat que venen, en certa manera imposades pel marc de relacions econòmiques que es 

deriva de la nostra integració a la Comunitat Econòmica Europea.  

Per tot això, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per 

l’atorgament d’aquest conveni i a l’efecte el sotmeten a les següents 
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ESTIPULACIONS: 

 

Primera.- El present conveni té com a finalitat establir les condicions que regiran la 

concessió d’ajuts per al desenvolupament i la modernització del sector pesquer de l’Ametlla 

de Mar, així com definir els termes de la col·laboració entre l’Ajuntament i la Confraria de 

pescadors de la població. 

 

Segona.- L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar es compromet a aportar un total de 20 milions de 

pessetes, en quatre anualitats, per a la promoció econòmica del sector pesquer. L’import de 

la primera anualitat anirà amb càrrec a la partida del pressupost de despeses 

2000/710.489.12 “Promoció econòmica i pesca”. La resta de l’import objecte de la 

subvenció es consignarà, per a cada anualitat, en el pressupost dels exercicis successius en 

funció de les disponibilitats econòmiques de l’Ajuntament.  

 

Tercera.- Els ajuts es destinaran per a la consecució d’alguna de les següents finalitats: 

 

- inversions destinades a la construcció, condicionament i/o ampliació de les sales de venda 

per a la subhasta del peix, així com per a millorar-ne l’accés. 

 

- inversions destinades a la construcció, condicionament i/o ampliació de les sales de 

pesatge, classificació i manipulació del peix, a fi d’afavorir una adequada presentació i la 

millora de la comercialització del producte. 

 

- inversions destinades a l’equipament i racionalització de les sales de subhasta i optimització 

de la comercialització del producte. 

 

- inversions destinades a la construcció de naus de magatzematge i conservació que permetin 

la regulació del mercat dels productes pesquers. 

 

- inversions destinades a l’adquisició d’equips de fred, com cambres de congelació i, en 

general, maquinària complementària per millorar la presentació i comercialització dels 

productes. 

 

- inversions destinades a l’adquisició d’equips de transport i transformació del peix en llotja, 

així com qualsevol altra forma d’actuació d’interès social no compresa en els apartats 

anteriors, sempre que aquesta sigui aprovada per l’Ajuntament. 

 

Quarta.- El seguiment de les actuacions que constitueixen la finalitat del present conveni serà 

efectuat conjuntament pel Regidor de l’Àrea i un representant designat per la Confraria de 

pescadors, els quals podran proposar suggeriments i les alternatives necessàries davant les 

eventualitats que poguessin produir-se, amb l’objectiu d’assegurar el desenvolupament de les 

actuacions fins a la seva total execució. 

 

Cinquena.- L’abonament de la subvenció corresponent a cada anualitat es farà contra la 

presentació d’una certificació o relació de factures acreditatives de les despeses realitzades, 

un cop hagin estat sotmeses a censura de la Comissió de Govern i fiscalitzades per la 

Intervenció municipal. 
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Sisena.- El present conveni serà efectiu a partir de la data de la seva signatura i tindrà una 

durada màxima de quatre anys, si bé podrà ser revisat i/o finalitzar abans de la seva per 

alguna de les següents causes: 

 

a) per mutu acord 

b) per incompliment parcial o total de les seves estipulacions 

c) per haver-se assolit tots els objectius definits en ell 

d) per qualsevol altra motiu que en el seu cas fos d’aplicació a la Confraria de pescadors 

d’acord amb la legislació vigent 

 

Setena.- L’incompliment de les obligacions i finalitats previstes en el present conveni donarà 

lloc a la devolució de les quantitats abonades fins a la data. 

 

Vuitena.- La interpretació i solució dels dubtes que es plantegin en l’aplicació d’aquest 

conveni seran resolts per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. Les 

parts acorden el sotmetiment a la jurisdicció contenciosa administrativa per resoldre altres 

incidències que puguin produir-se durant la vigència i l’aplicació d’aquest conveni. 

 

I en prova de conformitat ambdues parts signen el present conveni per duplicat i a un sol 

efectes en el lloc i data indicats en l’encapçalament, davant meu, que com a secretària en 

dono fe.-  

 

 

 

 

Tot seguit pren la paraula el regidor Martí, qui pregunta a l’alcalde si d’aquest conveni en té 

coneixement general la junta de la Confraria de Pescadors o Cabildo ?.  

 

Pregunta també, si no creu convenient que hi hagi un informe de secretaria o d’intervenció, 

perquè es podria interferir en competències de la Direcció General de Pesca, i per tant, els 

ajuts que ja la pròpia Direcció General de Pesca podria fer per millorar tot això, nosaltres els 

podríem destinar a un altra cosa, o complementar algun altre tipus d’actuació ?. 

 

Continua el regidor Martí manifestant que en el punt vuitè del conveni diu que la interpretació 

i solució dels dubtes que es plategin en l’aplicació d’aquest conveni, seran resolts per la 

Comissió de Govern, i el seu grup pensa que aquí hi ha molta unilateralitat. 

Pensa que la voluntat és bona per part de qui ho hagi impulsat, i que per cert, els hi agradaria 

saber qui ho ha redactat, però hagués estat bé abans de presentar una cosa d’aquestes parlar-

n’hi, i sumar més esforços que els plantejats d’aquesta manera, avui aquí. 

 

 

Tot seguit pren la paraula el regidor Llaó, qui manifesta que han tingut diverses reunions amb 

diferents òrgans de la confraria, com ara la presidència i en algun membre de la junta, i el 

tema aquest s’ha vist en bons ulls. 

Des de l’ajuntament es volen dedicar alguns recursos a molts sectors econòmics del municipi i 

entre ells el sector pesquer. 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 8 

 

 

Entenem que el conveni és positiu, ja que s’han dedicat recursos al turisme, al comerç, a 

cultura, a benestar i la pesca era la gran oblidada i mai s’ha dedicat cap pesseta. 

 

 

Seguidament per l’alcalde s’expressa que s’han tingut converses amb diverses persones, però 

aquesta proposta de conveni ha estat passada pel cabildo i acceptada per part de la Confraria, i 

en relació amb la Direcció General de Pesca, pensa que tot el que hi sigui sumar no hi ha cap 

problema. 

En quan a la Comissió de Govern, pensa que es degut a facilitar la rapidesa i fluïdesa, per si hi 

sortís algun problema. 

El compromís de cara a la gent de la mar, és mantenir durant aquesta legislatura aquest ajut, ja 

que hi han molts problemes i l’ajuntament estem disposats a assumir la nostra responsabilitat 

vers aquest sector que fins ara ha estat una mica el sector desheretat del nostre poble. 

 

Tot seguit per l’alcalde se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, votant a favor 

tots els membres assistents a la sessió. 

 

 

 

Vist l’exposat, l’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels nou membres assistents a la sessió, 

ACORDA: 

 

 

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Confraria de Pescadors 

de l’Ametlla de Mar. 

 

 

SEGON. Facultar a l’alcalde per a què en nom i representació de la Corporació, signi els 

documents pertinents. 

 

 

5. ESTUDI I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES CONDICIONS QUE REGIRAN LA 

COMPRA VENDA DE LES PARCEL·LES DEL POLÍGON INDUSTRIAL, AUTORITZANT 

A L’ALCALDE PER LA TRAMITACIÓ DE LA COMPRA VENDA EN LES CONDICIONS 

APROVADES. 

 

 

Per l’alcalde es manifesta que donat que es va procedir a la subhasta pública de les parcel·les 

del polígon industrial, i aquesta va resultar deserta, a partir d’ara hi ha la possibilitat de poder 

efectuar la venda directa d’aquestes parcel·les, en les condicions que es reflecteixen en 

l’expedient. 

 

 

Tot seguit pren la paraula el regidor Martí qui pregunta si hi ha hagut alguna orientació 

jurídica dels serveis tècnics vers aquestes condicions, i que es fes una explicació més extensa 

de la situació actual del polígon industrial. 
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Seguidament manifesta el regidor Llaó, que els tècnics no entren en les condicions per la 

venda de les parcel·les, únicament et diuen si la manera de fer-ho és legal. En quan a la venda 

directa, cal dir que quan una subhasta queda deserta, ja es permet la venda directa, respectant 

el preu de la subhasta, i les condicions són competència de l’equip de govern, sempre mirant 

de que als possibles compradors els hi sigui fàcil poder accedir a la compra i establir aquestes 

condicions de compra. 

 

 

Per l’alcalde es manifesta que les CONDICIONS per les quals es regiria aquesta alienació, són 

les següents: 

 

1- Constitueix l’objecte dels contractes l’alienació mitjançant la venda a terminis, de les 

parcel·les del polígon industrial 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 33. 

 

 

 

2-  La transmissió de la propietat no està subjecta a cap condició suspensiva del pagament 

terminis, sinó a la formalització de l’escriptura davant notari. 

 

3.- La forma de pagament serà la següent: un primer pagament consistent en el 25% de 

l’import de la parcel·la quan aquesta s’adjudiqui; la resta a pagar en 5 anys, el primer 

d’aquests l’immediatament següent al que es satisfà el primer pagament (25%), pagant-se 1/5 

part cada any i efectuant-se el pagament a 1 de gener de l’any corresponent. 

 

3.1.- El 75% del preu total a pagar en 5 anys ha d’ésser garantit mitjançant aval bancari: 

 

- atorgat per una entitat financera de crèdit legalment constituïda. 

 

- renúncia al benefici d’execució de l’article 1830 i concordants del Codi Civil. 

 

- efectiu al primer requeriment d’aquest Ajuntament sense necessitat de justificació 

d’incompliment ni de negativa al pagament 

 

- validesa indefinida, fins que el beneficiari declari l’extinció i n’autoritzi la seva cancel·lació. 

 

3.2 L’aval podrà ésser substituït cada exercici, en funció de l’import pendent de pagament en 

cada període. 

 

4.- El tipus de licitació es fixa en SET MIL CINC-CENTES pessetes més IVA per metre 

quadrat de parcel·la (7.500 PTA. més IVA/m
2
), essent el preu del cost el que s’adjunta com 

Annex I. 

 

5- Totes les despeses que s’originin com a conseqüència de la constitució o formalització del 

contracte aniran a càrrec del comprador. 
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Pensem que aquestes condicions són les més idònies per tal que les empreses interessades en 

desenvolupar la seva activitat en el polígon industrial. ho puguin fer de la manera més ràpida 

possible. 

 

El regidor Martí, pregunta sobre el número de les empreses interessades. 

 

Contestant-li l’alcalde que pel proper ple tindrà la relació de les empreses. 

 

Seguidament per l’alcalde se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, votant a favor 

els cinc membres del grup municipal del PP, i l’alcalde del PSC-IC, i abstenint-se els tres 

membres del grup municipal de CiU. 

 

 

 

Vist l’exposat, l’Ajuntament en Ple, per sis vots a favor que representen la majoria absoluta 

del nombre d’onze que legalment el composen, ACORDA: 

 

 

PRIMER. Aprovar les condicions que regiran la compra venda de les parcel·les del polígon 

industrial. 

 

 

SEGON. Autoritzar a l’alcalde per a la tramitació de la compra venda en les condicions 

aprovades. 

 

 

 

6. ESTUDI I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES BASES REGULADORES DE LA 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PÚBLIQUES PER AL FOMENT DE LA IMPLANTACIÓ 

EMPRESARIAL I L’OCUPACIÓ ESTABLE AL MUNICIPI DE L’AMETLLA DE MAR. 

 

 

Per l’alcalde es manifesta que es tracta d’aprovar les bases reguladores que s’han confeccionat 

per tal d’afavorir els llocs de treball en el polígon de l’Ametlla de Mar. 

 

 

Seguidament el regidor Llaó manifesta que bàsicament és la continuació del punt anterior, ja 

que el que més ens interessa en el polígon és la creació de llocs de treball, més que la 

implantació d’empreses que només facin una nau. 

 

 

Les bases són les següents: 

 

Clàusula 1a. Objecte de les bases. 
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1. L’Ajuntament de Ametlla de Mar, ha pogut engegar, finalment, la creació d’un sector 

industrial, resolent, d’aquesta manera, el problema que per a la nostra col·lectivitat 

representava la manca d’aquest sector, el qual desenvoluparà i fomentarà l’economia del 

municipi. Amb la finalitat de fomentar aquesta nova implantació empresarial i la creació de 

llocs de treball s’estableix una línia de concessió de subvencions públiques.  

 

2. És objecte de les subvencions públiques esmentades a l’apartat anterior la creació i el 

manteniment de llocs de treball estables al municipi. L’ajut de 1.000.0000 de ptes. per lloc de 

treball creat es fraccionarà en 5 anys, per un import màxim de 200.000 pessetes per any, amb 

un compliment estricte dels requisits i condicions que es consignen a les presents bases. 

 

Clàusula 2
a. 

Beneficiaris. 

 

1. Poden optar a l’obtenció dels ajuts en concepte de beneficiaris, les persones físiques o 

jurídiques que hagin comprat una de les següents parcel·les: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14 o 15, ubicades en el polígon industrial de l’Ametlla de Mar, durant l’any 2001 i 

iniciïn, en aquest polígon, la seva activitat econòmica durant el mateix any o durant l’any 

2002, fins a 31 de desembre, tinguin la qualificació legal d'empresari d'acord amb el que es 

disposa a l'article 1.2 del RD Legislatiu 1/1995, de 24/3/1995, pel qual s'aprova el text refós 

de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, i que creïn i mantinguin llocs de treball estables. 

 

2. Malgrat el que es disposa a l’apartat anterior, queden expressament exclosos de la 

possibilitat d’obtenir els ajuts: 

a) Les administracions públiques o els seus ens dependents, fins i tot en el cas que l'ens 

dependent sigui una societat mercantil participada directament o indirecta per l'ens públic. 

 

b) Els bancs i caixes d'estalvi i entitats financeres i de crèdit en general, pels llocs de treball 

que es creïn a llurs oficines o sucursals del municipi. 

 

c) Les empreses productores i/o distribuïdores d’energia elèctrica. 

 

d) Les empreses productores i/o distribuïdores d’hidrocarburs canalitzats. 

 

e) Les empreses que, a l’empara de la Llei 11/1998, de 24/4/1998, general de 

telecomunicacions, presten serveis de telecomunicacions. 

 

3. En qualsevol cas, es limita la possibilitat d’obtenir els ajuts en un màxim de 5 anys, tenint 

com a límit monetari 1.000.000 ptes. per lloc de treball creat, tenint en compte que la 

subvenció total atorgada no pot  superar el 75 % del cost de la parcel·la on s’ubiqui 

l’empresa. 

 

Condicions dels beneficiaris. 

Per poder optar als ajuts establerts, els beneficiaris han de complir els següents requisits: 

 

a) Estar al corrent de les obligacions tributàries i socials de qualsevol classe. 

b) Complir estrictament la resta de requisits i tràmits procedimentals que exigeixen les 

presents bases. 
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Clàusula 3
a
. Objecte de les subvencions. 

 

1. Els empresaris només poden obtenir l’ajut per les contractacions laborals estables, a temps 

complert, això és, 40 hores setmanals, que suposin increment net de plantilla, sempre que les 

relacions laborals per les quals es demani l’ajut es desenvolupin en el polígon industrial del 

municipi de l’Ametlla de Mar i que els contractes hagin estat concertats amb treballadors que 

tinguin el seu veïnatge administratiu al municipi.  

 

2.1. Es consideraran relacions laborals estables els contractes laborals de caràcter indefinit. 

Es consideraran també relacions laborals estables els següents contractes laborals, sempre 

que gaudeixin de la qualitat d’indefinits: 

a) Els contractes de treball en comú i els contractes de grup. 

 

2.2. Els contractes a temps parcial suposen un tractament diferenciat, donat que la subvenció 

atorgada per a cada treballador subjecte a aquest tipus de contracte serà proporcional al 

número d’hores treballades, determinades en el contracte.  

 

3. S'exceptuen, però, de la possibilitat d’acollir-se a les presents bases, encara que es 

concertin amb caràcter indefinit: 

 

a Els contractes indefinits a temps parcial concertats conjuntament amb contractes de relleu 

com a conseqüència de l'accés dels treballadors a la jubilació parcial. 

b) Les relacions laborals de caràcter especial del personal d’alta direcció. 

c) Les relacions laborals de caràcter especial dels esportistes professionals. 

d)Les relacions laborals de caràcter especial de les persones que intervenen en operacions 

mercantils per compte d’un o més empresaris sense assumir el risc d’aquestes operacions. 

e) Els contractes de treball a domicili. 

 

4. Tampoc no poden ésser objecte d’ajut: 

 

a) Els contractes laborals no formalitzats per escrit. 

b) Els contractes laborals concertats amb treballadors que ja siguin titulars, en concepte de 

treballador, d’un contracte laboral de caràcter indefinit. 

c)Les relacions laborals que hagin estat declarades de caràcter indefinit per sentència 

judicial, a instància del treballador afectat. 

 

5. Els contractes laborals concertats entre societats mercantils i els seus socis seran 

considerats contractes subvencionables només en funció del que en resulti de la seva 

qualificació o no com a treball per compte d’altri i el seu enquadrament o no al règim 

general de la Seguretat social. Tot el què, en relació amb el que es disposa als articles 7.2 i 

97.2.a), i DA 27ª del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20/6/1994, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei General de la seguretat social, en versió donada per les Lleis 66/1997, de 

30/12/1997, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, i 50/1998, de 30/12/1998, de 

mesures fiscals, administratives i d’ordre social. 

 

Clàusula 4
a
. Procediment. 
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1. El procediment per a l’atorgament de les subvencions regulades a les presents bases 

s’iniciarà a sol·licitud dels interessats d’acord amb allò que disposa l’article 70 de la Llei 

30/1992, de 26/11/1992, reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú. 

 

2. Les sol·licituds s’adreçaran a la secretaria de l’Ametlla de Mar en qualsevol de les formes 

previstes a l’article 38.4 de la Llei 30/92 esmentada.  

 

3. Amb la sol·licitud, els interessats han d’aportar: 

 

a) Còpia compulsada del DNI de qui subscriu la sol·licitud. 

b) Còpia compulsada del NIF de l’empresari sol·licitant. 

c) Còpies compulsades de les escriptures de constitució i modificació de la societat, inscrites 

en el Registre Mercantil, si el sol·licitant és una societat, o inscrites en el Registre de 

Cooperatives, quan sigui el cas. 

d) Poder o document acreditatiu de la representació de qui subscriu la sol·licitud, quan 

aquest ho fa en nom d’altre o en representació d'una persona jurídica i aquesta representació 

no es desprengui de les escriptures aportades. 

e) Còpia compulsada de la declaració d'alta i de l'últim rebut de l'IAE. 

f) Declaració responsable de compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 

Social. 

g) Memòria subscrita pel representant legal de l’empresa, en què es relacioni i justifiqui que 

les contractacions per a les quals se sol·licita l’ajut suposen un efectiu increment net de 

plantilla. 

h) Còpia compulsada dels contractes laborals concertats per cobrir les places de nova 

creació. 

i) Còpies compulsades dels butlletins de cotització a la Seguretat Social i relacions nominals 

de treballadors vigents en cada moment, corresponents a l’any natural immediatament 

anterior a aquell en què s’hagi concertat la relació per a la qual se sol·licita la subvenció, i 

també dels butlletins i relacions dels mesos següents, fins a l’últim confeccionat abans de la 

data de sol·licitud. 

 

4. Correspon a la Secretaria de l’Ajuntament la instrucció dels expedients que es tramitin 

com a conseqüència de les sol·licituds, fins a la formulació de la resolució. Correspon a la 

Comissió de Govern la resolució dels expedients. La resolució dels expedients, quan sigui 

estimatòria, declararà el dret del sol·licitant a obtenir l’ajut i fixarà les condicions 

suspensives a què se sotmetrà el dret a gaudir de l'ajut. 

 

5. L’Alcaldia, un cop complertes pel beneficiari les condicions per accedir al cobrament de la 

subvenció, adoptarà resolució en què es manifesti aquest compliment i s’ordeni el pagament 

corresponent. 

 

6. L’atorgament de les subvencions regulades a les presents bases se supedita a l’efectiva 

existència i disponibilitat de crèdit pressupostari suficient en l’exercici de què es tracti 

 

Clàusula 5
a
. Condicions de gaudiment de l’ajut 
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1. Els beneficiaris dels ajuts són obligats: 

a) Que, en cas d’extinció de la relació laboral amb el treballador que ocupi el lloc de treball 

per al qual es demana la subvenció, la vacant sigui coberta, igualment per un treballador 

amb veïnatge administratiu a l’Ametlla de Mar, sense variació substancial en el contingut 

contractual de la relació. 

b) A comunicar a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar la concessió concurrent d'altres 

subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats nacionals o 

internacionals. 

 

2. Els períodes de prova, un cop esgotats sense que s’hagi produït desestiment, seran 

computats com a part de la relació laboral de caràcter indefinit a l'efecte de l’obligació de 

mantenir el lloc de treball a què es refereix l’apartat anterior. En cap cas computaran, en 

canvi, ni els contractes formatius (contractes en pràctiques i contractes per a la formació), ni 

els contractes de relleu, encara que els segueixi, sense solució de continuïtat, una relació 

laboral de caràcter indefinit. 

 

Clàusula 6
a
. Control de la subvenció i justificació del compliment del seu objecte 

 

1. Per justificar adequadament el compliment de les condicions que s'estableix a la clàusula 

anterior, els beneficiaris són obligats a sotmetre’s al següent règim de controls periòdics: 

a) Controls ordinaris: els beneficiaris d’ajuts atorgats en un any natural determinat, per 

justificar el compliment del seu objecte, han de passar control durant el primer trimestre de 

l’any natural següent. 

b) Control final. A la data de finalització de l’obligació de l’empresa de mantenir el lloc de 

treball creat es realitzarà un últim control, referit al mes natural en què aquesta data es 

contingui, amb la finalitat de comprovar l’efectiu compliment final de les condicions 

d’atorgament.  

 

Clàusula 7
a
. Modificació dels actes d'atorgament i reintegrament de l'ajut. 

 

1. Procedirà la incoació d'expedient per a modificar els actes d'atorgament i declarar si 

s’escau el deure de reintegrament total o parcial de l'ajut: 

 

a) Per incompliment de les obligacions de justificació imposades al beneficiari. 

 

b) Quan s'hagi obtingut la subvenció sense reunir les condicions requerides. 

 

c) Per incompliment de la finalitat per a què va ésser concedida la subvenció. 

 

d) Quan es doni el supòsit previst al paràgraf segon de l'apartat 8è de l'article 81 de la Text 

Refós de la Llei General Pressupostària , aprovat per RDLeg 1091/1988, de 23/9/1988, en 

versió donada per la Llei 31/1990, de 27/12/1990, de pressupostos generals de l’Estat per al 

1991. 

 

2. Competrà a la Secretaria de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar tramitar els expedients de 

modificació o revocació. La Comissió de Govern els resoldrà. 
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 Subrogació en supòsits de successió d’empresa. 

 

1. Les empreses resultants de processos de successió d’empresa, bé sigui per fusió o absorció 

de beneficiaris d’ajuts, bé per qualsevol altre supòsit, per poder gaudir dels ajuts atorgats als 

beneficiaris originals, són obligades a sol·licitar expressament mitjançant instància la 

subrogació, i també: 

a) A acreditar documentalment la fusió, l’absorció, o el cas que motiva la successió 

d’empresa. 

b) A acreditar documentalment el seu propi compliment del conjunt de les condicions 

imposades per les bases reguladores per poder ser beneficiària dels ajuts concedits al 

beneficiari original, en particular, en allò que es refereix a la creació neta d’ocupació. 

 

2. Les sol·licituds de subrogació seran resoltes per la Comissió de Govern Si s’acordés la 

subrogació en la posició jurídica del beneficiari original, l’efectivitat de l’acord es 

condicionarà suspensivament a la presentació, per part del nou beneficiari, d’aval bancari o 

garantia suficient en els mateixos termes que s’exigeixen als beneficiaris originals. Un cop 

verificat això, es cancel·larà i retornarà l’aval del beneficiari original. 

 

3. El coneixement per qualsevol altre mitjà de l’extinció d’una empresa beneficiària d’un o 

més ajuts per al foment de la implantació empresarial i la creació i el manteniment de llocs 

de treball estables al municipi de l’Ametlla de Mar, comportarà, si l’expedient encara es 

troba en tràmit de control de la subvenció i justificació del compliment del seu objecte, la 

incoació d’expedient de revocació i recuperació de l’ajut, per incompliment, d’acord amb els 

següents tràmits: 

 

a) Si l’empresa beneficiària ha estat objecte de fusió, absorció, o successió de qualsevol 

mena, a l’expedient de revocació de l’ajut per incompliment es donarà audiència a l’empresa 

absorbent, resultant de la fusió, o successora per qualsevol causa, i se la tindrà com a part 

directament interessada en l’expedient, a efectes de subrogació. 

 

b) Competeix a l’empresa absorbent, resultant de la fusió, o successora per qualsevol causa 

acreditar, en aquest tràmit d’audiència, el que es disposa a l’apartat 1 de la present clàusula. 

 

Clàusula 8
a
. Separació d’empreses sense creació de personalitats jurídiques diferenciades. 

 

Als efectes de control del compliment de la subvenció i justificació del seu objecte, quan un 

empresari persona física que hagi obtingut ajut constitueixi una societat civil personal per tal 

de separar fiscalment les activitats que desenvolupa, sense creació per tant d’una 

personalitat jurídica diferenciada, es considerarà que ambdues empreses constitueixen una 

sola unitat. 

 

Clàusula 9
a
. Dret supletori. 

 

En tot allò que no es preveu en aquestes bases de manera expressa, serà d'aplicació el que es 

disposa als articles 223 a 225 de la Llei 8/1987, de 15/4/1987, Municipal i de Règim local de 

Catalunya, 118 a 129 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per 

Decret 179/1995, de 13/6/1995, i 81 i 82 del Text Refós de la Llei General Pressupostària , 
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aprovat per RDLeg 1091/1988, de 23/9/1988, i també, al RD 2225/1993, de 17/12/1993, pel 

qual s'aprova el Reglament de procediment per a la concessió de subvenciones públiques. 

 

Disposició derogatòria 

 

L’aprovació d’aquest bases comporten la derogació de les bases de subvenció aprovades pel 

Ple de l’Ajuntament en data 5 de desembre de 1994. 

 

El regidor Martí demana a l’alcalde que si realment l’equip de govern pensa que el grup de 

CiU, en alguns temes importants ha de participar, que se’ls hi proposi formalment. 

 

Contesta l’alcalde que es mirarà de tirar endavant en aquesta petició. 

Seguidament per l’alcalde se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, votant a favor 

tots els membres assistents a la sessió. 

Vist l’exposat, l’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels nous membres assistents a la sessió, 

ACORDA: 

 

 

PRIMER. Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió de subvencions públiques 

per al foment de la implantació empresarial i l’ocupació estable al municipi de l’Ametlla de 

Mar. 

 

 

SEGON. Sotmetre les bases inicialment aprovades a tràmit d’informació pública per un 

termini de vint dies, i disposar, per al cas que no es presentessin reclamacions ni al·legacions, 

la seva aprovació definitiva i la seva publicació, d’acord amb el que es disposa a l’article 

124.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 

179/1995, de 13/6/1995. 

 

 

TERCER. Facultar a l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a 

fer efectius els acords. 

 

 

7. ESTUDI I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 15.2 DEL 

CONVENI DEL PERSONAL LABORAL. 

 

 

Arribat aquest punt de l’ordre del dia, pren la paraula el regidor Llaó, manifestant que es tracta 

del conveni referent a les condicions laborals de tots els contractats laborals de l’ajuntament. 

 

En el conveni i concretament l’article 15.2, posa que el salari s’augmentarà en el que 

augmenti l’IPC i creiem que els augments salarials s’han de fer en funció de la Llei de 

Pressupostos de l’Estat. 

 

Creiem que aquest article s’ha de modificar per tal d’estalviar-nos alguna qüestió jurídica. 
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El regidor Martí pregunta si quan es va aprovar aquest conveni es va passar pel ple ?. 

 

Contesta el regidor Llaó que si. 

 

El regidor Martí manifesta que ell creu que no va passar pel ple, encara que el seu grup votarà 

favorablement, però vol que quedi constància de que l’aprovació del conveni no va passar pel 

ple. 

 

El regidor Llaó manifesta que passar pel ple aquesta modificació sempre reforçarà el conveni. 

 

L’alcalde expressa que totes aquestes coses burocràtiques, i degut a què properament 

s’incorporarà un secretari titular, s’aniran millorant. 

 

Tot seguit per l’alcalde se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, votant a favor 

tots els membres assistents a la sessió. 

 

Vist l’exposat, l’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels nou membres assistents a la sessió, 

ACORDA: 

 

Aprovar la modificació de l’article 15.2 del conveni de personal laboral. 

 

 

8.- ESTUDI I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROGRAMA DE LES FESTES MAJORS 

DE LA CANDELERA 2001. 

 

 

El regidor de Cultura Sr. Gaseni, manifesta que aquest punt hagués hagut d’incloure’s en el 

proper ple ordinari a realitzar el dia 25 de gener, però degut a què el temps era molt just, es 

passa per aquest per tal de poder assabentar-vos abans de que surti publicat en els mitjans de 

comunicació. 

 

He de comunicar-vos que de les coses més interessants a dir és que el pregoner serà el Sr. 

Pasqual Maragall, i les orquestres són les que més o menys s’han consensuat amb la gent jove, 

i la resta ve a ser com sempre. 

 

El preu dels abonaments serà popular, 5.000 PTA. 

 

El dia de la revista que pot ser és quan va més gent gran serà a 1.500 PTA., la resta de dies a 

2.000 PTA, i el dissabte que és quan ve el grup “La Unión”, a 2.500 PTA. 

 

Aquest preus d’entrades per dies pot ser és una mica car, però el que volem i pretenem és que 

la gent del poble es faci l’abonament. 

 

El Sr. Gaseni dóna les gràcies per haver deixat passar aquest punt en aquest ple, ja que 

d’aquesta manera el proper dilluns ja es podrà fer públic el programa en els diferents mitjans 

de comunicació. 
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Seguidament vol manifestar que aquest any i com a innovació està els tres toms, ja que hi ha 

gent del poble que tenen cavalls i ho han demanat. 

 

Tot seguit per l’alcalde se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, votant a favor els 

cinc membres del grup municipal del PP, i l’alcalde del PSC-IC, i abstenint-se els tres 

membres del grup municipal de CiU, per manifestar la impossibilitat material de temps per 

poder examinar l’esmentat programa. 

 

Vist l’exposat, l’Ajuntament en Ple, per sis vots a favor que representen la majoria absoluta 

del nombre d’onze que legalment el composen, ACORDA: 

 

Aprovar el Programa de les Festes Majors de la Candelera 2001. 

 

 

 

 

I no tenint més assumptes a tractar, per l’alcalde es dóna per finalitzada la sessió, de tot el qual 

jo, la secretària accidental, en dono fe. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

queda estesa en 17 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 2 a 18 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 01/10/2001 

El secretari 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 19 

 

SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 2 DE 25/01/2001, ORDINÀRIA 

 

 

Identificació de la sessió 

 

Caràcter: ordinari 

 

Data: 25 de gener de 2001 

 

Horari:  de les 21:30 a les 22:20 hores 

 

Lloc: saló de sessions de la casa consistorial 

 

Hi assisteixen: 

 

Antonio Espuny Gaseni 

Ricardo Llaó Llaó 

José A. Gaseni Fortuna  

Mª Carme Borràs Llambrich 

Joaquin Laboria Mayoral 

José-Emilio Vilanova Batiste 

Andreu Martí Garcia 

Vicenç Boquera Alcalde 

Antoni Pallarès Rebull 

 

Mª Teresa Moliné Castellnou, secretària accidental. 

 

 

No hi assisteixen: 

 

Joan-Pere Gómez Comes 

Mª Carme Martí Buenaventura, que justifiquen la seva absència. 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

 

1. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ALINEACIÓ DE 

LA CASA ABADIA DE LA PARRÒQUIA, SITUADA AL CARRER BALMES NÚM. 13. 

 

 

Per l’alcalde es manifesta que la modificació puntual del pla general de l’alineació de la casa 

abadia de la parròquia, situada al carrer Balmes núm. 13, va ser aprovada inicialment en sessió 

plenària de l’ajuntament de l’Ametlla de Mar, realitzada el dia 28 de setembre de 2000. 

 

 

L’anunci d’aprovació inicial i exposició al públic durant el termini de trenta dies, es va 

publicar al DOGC de 24 d’octubre de 2000, i al diari “El Punt” del 9 d’octubre de 2000. 
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Durant el període d’informació al públic no ha tingut entrada en el registre municipal cap 

al·legació. 

 

Els serveis tècnics municipals, en data 15 de gener de 2001, va emetre el següent informe: 

 

Atès el que disposen els articles 55 i 59 del decret legislatiu 1/1990, “Refosa dels textos legals 

vigents a Catalunya en matèria urbanística”, procedeix l’aprovació provisional de la 

modificació puntual pel ple de l’ajuntament i la posterior remissió de l’expedient a la comissió 

d’urbanisme de Tarragona, perquè atorgui, si ho considera procedent, l’aprovació definitiva. 

 

Tot seguit per l’alcalde se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, votant a favor 

tots els membres assistents a la sessió. 

 

Vist l’exposat, l’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels nou membres assistents a la sessió, 

ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de l’alineació de la casa Abadia 

de la Parròquia, situada al carrer Balmes núm. 13. 

 

SEGON. Remetre l’expedient a la Comissió Provincial d’Urbanisme de Tarragona, per a la 

seva aprovació definitiva. 

 

 

2. APROVACIÓ INICIAL DELS ESTATUTS I BASES DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ 

DEL SECTOR PORT OLIVET. 

 

 

Per l’alcalde es manifesta que donat que ja s’ha procedit a l’aprovació del Pla Parcial de Port 

Olivet, els propietaris han presentat els estatuts de la junta de compensació, els quals segons 

informe de secretaria i dels serveis tècnics s’atenen a la normativa i legalitat vigent. 

 

El regidor Martí manifesta que el seu grup votarà favorablement, de conformitat amb els 

informes emesos pels serveis tècnics. 

 

El regidor Llaó, manifesta que el vot del seu grup també serà favorable. 

 

Tot seguit per l’alcalde se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, votant a favor 

tots els membres assistents a la sessió. 

 

Vist l’exposat, l’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels nou membres assistents a la sessió, 

ACORDA: 

 

PRIMER. Aprovar inicialment els Estatuts i Bases de la Junta de Compensació del Sector Port 

Olivet. 

 

SEGON. Publicar el corresponent Edicte en el BOP i en el tauló d’anuncis de la Corporació, 
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per un termini de vint dies, per tal que es puguin presentar les reclamacions i al·legacions 

pertinents, si no se’n presenten s’entendrà definitivament aprovat, sense necessitat d’ulterior 

acord. 

 

TERCER. Notificar-ho als propietaris afectats, així com a Port Olivet 2001 SL i a Patrimoni 

de la Generalitat. 

 

 

3. ESTUDI I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA IMPOSICIÓ I DETERMINACIÓ DEL 

PERCENTATGE DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS A APLICAR PER LA 

PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA DEL CAMÍ DE FRAUQUES. 

 

 

Per l’alcalde es manifesta que aquest camí no es va passar en l’anterior ple, ja que hi va haver 

un intent d’arribar a un acord amb tots els veïns, però això ha estat impossible, i ara ens veiem 

en l’obligació d’imposar contribucions especials per tal de poder finançar en part la 

pavimentació asfàltica d’aquest camí. 

 

Seguidament pren la paraula el regidor Pallarès, qui manifesta que tant en l’informe de 

secretaria, com en el decret de l’alcaldia, hi consta que els serveis tècnics municipals han 

emès l’informe corresponent, però en l’expedient no hi figura aquest informe, entenent per 

tant que desconeixent les dades i quantitats que hi figuren en aquest informe, no poden 

aprovar aquest punt, demanant que es deixi aquest punt damunt la Mesa. 

 

Per l’alcalde es manifesta que això és degut a uns problemes informàtics i que fins dimecres 

no es van poder resoldre i elaborar els informes corresponents. De totes maneres pensa que es 

podria aprovar, ja que hi ha un pressupost per aquesta obra i d’aquesta manera es guanyaria 

temps i la gent afectada per aquesta obra tindria més aviat l’obra realitzada. 

 

Seguidament per l’alcalde se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, votant a favor 

els cinc membres del grup municipal del PP, i l’alcalde del PSC-IC, i votant en contra els tres 

membres del grup municipal de CiU. 

 

Vist l’exposat, l’Ajuntament en Ple, per sis vots a favor que representen la majoria absoluta 

del nombre d’onze que legalment el composen, ACORDA: 

 

PRIMER. Aprovar la imposició i determinació del percentatge de les contribucions especials, 

a aplicar per la pavimentació asfàltica del camí de Frauques. 

 

 

4. ESTUDI I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA 

SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT, DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER 

AL CONDICIONAMENT GENERAL DEL PAVELLÓ POLISPORTIU MUNICIPAL I 

REFORMES DE VESTIDORS, SERVEIS PÚBLICS, SISTEMA D’AIGUA CALENTA 

SANITÀRIA I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE CORTINATGE DIVISORI 

MOTORITZAT. 
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Per l’alcalde es manifesta que es tracta de sol·licitar a la Direcció General de l’Esport de la 

Generalitat, una subvenció per una sèrie de reformes que pensem són necessàries al 

polisportiu. 

El total són uns vint-i-quatre milions de pessetes, i comporten una sèrie de modificacions, 

com són el canvi de la instal·lació de l’aigua calenta, canvi de rajoles, canvi del terra i els 

seients de les grades per tal de facilitar la seva neteja, així com unes separacions molt més 

funcionals que els existents. 

 

Seguidament el regidor Martí manifesta que el vot del seu grup serà favorable, però pensa que 

hi pot haver en aquesta sol·licitud un defecte de forma. 

 

El regidor Llaó expressa que el termini per presentar sol·licituds no ha acabat, sinó que el 

termini que ha finalitzat ha estat el de presentar al·legacions, i el vot del seu grup serà 

favorable. 

 

Per l’alcalde es manifesta que el seu vot també serà favorable, ja que aquestes millores són 

necessàries i pensa que ara és el moment per poder-les portar a terme. 

 

Seguidament pren la paraula el regidor Martí qui demana que consti en acta que l’Ametlla de 

Mar, no hi figura en el Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments esportius, malgrat que el 

seu grup ja ho va advertir en el seu moment.  

 

Tot seguit per l’alcalde se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, votant a favor 

tots els membres assistents a la sessió. 

 

Vist l’exposat, l’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels nou membres assistents a la sessió, 

ACORDA: 

 

PRIMER. Sol·licitar subvenció a la Secretaria General de l’Esport, de la Generalitat de 

Catalunya, per al condicionament general del Pavelló Polisportiu Municipal i reformes de 

vestidors, serveis públics, sistema d’aigua calenta sanitària i instal·lació de sistema de 

cortinatge divisori motoritzat. 

 

 

5. ESTUDI I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS A PRESENTAR A LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA, PEL PROJECTE DE PLA DE PORTS DE 

CATALUNYA. 

 

 

Per l’alcalde es manifesta que la Generalitat de Catalunya, ha presentat un projecte per a la 

defensa i reglamentació de la costa catalana, ha fet unes propostes i l’equip de govern, 

proposem unes modificacions a aquestes propostes de la Generalitat, cal dir però, que mirant 

la documentació he observat que hi manca un tram que és de la platja del “Rivellet”, fins al 

final del terme, en la qual demanem la màxima protecció, és a dir que sigui considerat espai 

de protecció. 
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El regidor Martí manifesta que el seu grup s’abstindrà, degut a que han tingut poc temps per 

poder contrastar les possibles al·legacions, encara que aquesta abstenció no és un vot de 

discrepància sinó tot el contrari. 

 

El regidor Llaó manifesta que el seu grup votarà favorablement, ja que del que es tracta és de 

presentar al·legacions per tal de reforçar la protecció dels ports que en aquest moment tenim, 

així com la façana de la nostra costa. 

 

Per l’alcalde es manifesta que el seu vot també serà favorable, ja que pensa que s’ha de 

continuar en aquesta política de donar una màxima protecció a la nostra costa i garantir així la 

conservació dels fons marins.  

 

Seguidament per l’alcalde se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, votant a favor 

els cinc membres del grup municipal del PP, i l’alcalde del PSC-IC, i abstenint-se els tres 

membres del grup municipal de CiU. 

 

Vist l’exposat, l’Ajuntament en Ple, per sis vots a favor que representen la majoria absoluta 

del nombre d’onze que legalment el composen, ACORDA: 

 

PRIMER. Aprovar les al·legacions redactades pels serveis tècnics municipals. 

 

SEGON. Donar trasllat de les mateixes a la Generalitat de Catalunya, Direcció General de 

Ports i Costes. 

 

 

6. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

Arribat aquest punt es passen a contestar les preguntes efectuades en el passat ple ordinari de 

30 de novembre de 2000. 

 

Per la secretària acctal, es dóna lectura a l’informe que diu: 

 

En relació a la qüestió formulada pel regidor Sr. Andreu Martí, en la sessió del ple de 30 de 

novembre de 2000, sobre si els precs i preguntes formulades pels membres de la corporació 

s’han de contestar, emeto el següent informe: 

 

D’acord amb l’article 102 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 8/1987, de 15 

d’abril, els membres de la corporació poden formular precs i preguntes en el ple relatius a 

l’actuació o als propòsits d’actuació dels òrgans de govern de la corporació. 

 

En l’ordre del dia de les sessions ordinàries s’ha de reservar un temps per a formular 

preguntes. Les preguntes formulades oralment en el decurs d’una sessió han d’ésser 

contestades en la sessió següent, llevat que l’interpel·lat hi doni resposta immediatament. 

 

 

Tot seguit per l’alcalde es dóna lectura a l’informe relatiu al retard de les obres de la carretera 
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d’accés sud, que literalment diu: 

 

Posem en el vostre coneixement que la data d’acabament de l’obra “1ª fase del modificat-2 

de la nova carretera d’accés sud a l’Ametlla de Mar”, que era el 31 de gener de 2001, ha 

sofert un retard de 6 setmanes, originat pels següents motius: 

 

Les pluges del mes de novembre varen produir, d’una banda l’endarreriment de l’execució de 

les estructures de formigó armat, i d’altra banda varen afectar el temps d’execució del 

moviment de terres. 

 

Es va preveure que encofradors i ferrallistes treballessin durant el període de Nadal, tot i el 

compromís, es varen absentar fins al 8 de gener. 

 

Actualment es treballa a bon ritme i està previst que es pugui estendre l’aglomerat la primera 

setmana de març i es preveu l’acabament de l’obra la segona setmana del mateix mes. 

 

 

Seguidament per l’alcalde es dóna una explicació sobre les consignacions pressupostàries, la 

despesa efectuada i la liquidació a les urbanitzacions, i que són les següents: 

 

 

Urbanització Sant Jordi. 

Consignació inicial pressupostada any 2000:    1.800.000 PTA. 

Aportació liquidada el dia 22/8/00. 

 

Urbanització Roques Daurades. 

Consignació inicial pressupostada any 2000:   800.000 PTA. 

Despesa efectuada any 2000:    606.509 PTA, el dia 22/8/00. 

Pendent de pagament:   193.491 PTA. 

 

La despesa efectuada correspon al pagament de les liquidacions de l’IVA no efectuades en el 

seu moment per l’Ens de Conservació de Roques Daurades, segons la notificació d’embarg de 

l’Agència Tributària. Donat que el citat ens no s’ha pogut per càrrec, l’ajuntament és 

responsable subsidiari dels deutes. 

L’import de les liquidacions era de 2.106.509 PTA, corresponents a 1.500.000 PTA, al 

pressupost del 1999 i 606.509 PTA, al pressupost del 2000. 

 

També cal remarcar que l’ajuntament realitza la despesa en la recollida d’escombraries. 

 

 

 

Urbanització Tres Cales i Calafat. 

La despesa corresponent a aquestes urbanitzacions correspon a despeses de recollida 

d’escombraries, residus vegetals i manteniment d’enllumenat públic. 

 

Recollida d’escombraries i residus vegetals: 

Consignació inicial:  20.600.00 PTA. 
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Despesa efectuada.  30.800.000 PTA. 

 

Manteniment enllumenat públic: 

Consignació inicial:  5.100.000 PTA. 

Despesa efectuada: 7.300.000 PTA. 

 

 

Tot seguit el regidor Martí i en relació al tema de les obres de la carretera de la costa, expressa 

que en l’informe que s’ha llegit anteriorment s’ha explicat el per què del retard de les obres, 

però ell vol recordar tal com consta en l’acta, que si a l’hora de finalitzar l’obra es produïen 

retards si s’havia de pagar o penalitzar a l’empresa. 

 

Contesta l’alcalde que s’ha mirat el contracte i en un primer moment no consta cap tipus de 

penalització, però com que els retards en aquest cas, han estat justificats, les penalitzacions 

estarien fora de lloc. 

 

 

A continuació es passa al torn dels PRECS, de la present sessió, prenent la paraula el regidor 

Boquera, qui demana al senyor alcalde si podria tenir en compte l’horari de les convocatòries 

de les sessions dels plens extraordinaris i reunions importants, ja que fent-se en hores de 

treball els està perjudicant. 

 

El regidor Pallarès prega al regidor de turisme que miri l’estat de la caseta d’informació i 

turisme, ja que es troba en molt mal estat. 

 

El regidor Martí prega a la secretària que els hi prepari un informe detallat dels proveïdors que 

té en aquest moment l’ajuntament, així com de les quantitats pendents a pagar a 31 de 

desembre de 2000.  

 

Tot seguit per l’alcalde es manifesta que en relació a les convocatòries del ple, ja coneixen la 

problemàtica del grup de CiU, però que dintre dels membres que formen l’equip de govern 

també es té aquesta problemàtica i s’intenta acoblar-nos a l’horari de tots, però el que no es 

pot fer és tenir l’equip de govern en minoria. 

 

En relació al prec de l’oficina de turisme el regidor Llaó manifesta que aquesta oficina 

s’arregla tots els anys un mes abans de posar-la en marxa, i que traslladarà el prec a la propera 

comissió a realitzar pel patronat. 

 

 

 

 

 

PREGUNTES 

 

Arribat aquest punt pren la paraula el regidor Boquera qui pregunta si li podrien dir la data 

d’obertura de la biblioteca. 
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Contesta el regidor Gaseni que l’obertura ja està a punt, i que igual pot ser demà com 

possiblement i com a màxim el proper dilluns.  

 

El regidor Pallarès pregunta a la secretària i si se li pot contestar en el proper ple, si 

l’ajuntament en ple pot aprovar unes contribucions especials sense l’informe corresponent del 

tècnic municipal.  

 

I al regidor de Turisme quan es reunirà el patronat ?. 

 

Contestant el regidor Llaó que la representant de CiU al patronat ja deu tenir la convocatòria 

per al proper dia 31 d’aquest mes. 

 

El regidor Martí pregunta a la secretària si es va passar pel ple l’aprovació del conveni laboral 

?. 

 

Contesta la secretària que no. 

 

Demanant el regidor Martí que consti en acta que no va passar pel ple. 

 

 

I no tenint més assumptes a tractar, per l’alcalde es dóna per finalitzada la sessió, de tot el qual 

jo, la secretària accidental, en dono fe. 

 
DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

queda estesa en 8 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 19 a 26 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 01/10/2001 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 3 DE 09/02/2001, EXTRAORDINÀRIA 

 

 

Identificació de la sessió 

 

Caràcter: extraordinari 

 

Data:  9 de febrer de 2001 

 

Horari:  de les 12:00 a les 12:40 hores 

 

Lloc: saló de sessions de la casa consistorial 

 

Hi assisteixen: 

 

Antonio Espuny Gaseni 

Ricardo Llaó Llaó 

José A. Gaseni Fortuna  

Mª Carme Borràs Llambrich 

Joaquin Laboria Mayoral 

José-Emilio Vilanova Batiste 

Andreu Martí Garcia 

Vicenç Boquera Alcalde 

Antoni Pallarès Rebull 

Joan-Pere Gómez Comes 

Mª Carme Martí Buenaventura  

 

Mª Teresa Moliné Castellnou, secretària accidental. 

 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

 

LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

CORRESPONENT AL DIA 19 DE GENER DE 2001. 

 

 

Per la Presidència es pregunta si algun membre de la Corporació desitja fer alguna correcció a 

l’acta corresponent a la sessió del dia 19 de gener de 2001, prenent la paraula el regidor 

Andreu Martí qui manifesta que en el punt 7è., paràgraf sisè ha de dir que l’aprovació del 

conveni no va passar pel ple. 

 

Una vegada feta aquesta esmena, per l’alcalde se sotmet a votació el present punt de l’ordre 

del dia, votant a favor tots els membres assistents. 
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Vist l’exposat, l’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels onze membres que legalment el 

componen, acorda aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió corresponent al dia 19 de gener de 

2001.  

 

 

2. INICI DE L’EXPEDIENT EXPROPIATORI INCOAT PER L’OBTENCIÓ DELS 

TERRENYS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “PASSEIG MARÍTIM A 

PONENT DEL PORT DE L’AMETLLA DE MAR, ENTRE LES FITES M-90 I M-95” I 

DECLARACIÓ DE NECESSITAT CONCRETA D’OCUPACIÓ. 

 

 

Per l’alcalde es manifesta que aquesta és una fita de l’ajuntament de l’Ametlla de Mar, ja que 

amb la construcció d’aquest passeig s’aconseguirà agençar tota aquella zona de dalt del club 

nàutic, ja que és una obra anhelada per tot el poble. 

S’havia iniciat un expedient d’expropiació el qual ja ha caducat i ara s’inicia una altra vegada 

per tal d’intentar desenvolupar aquest projecte. 

 

Tot seguit el regidor Martí manifesta que el seu grup comparteix tota aquesta explicació i que 

és una obra anhelada per tota la població, i que el vot del seu grup serà favorable, tot i que 

demana a l’alcalde se’ls hi digui quan es va iniciar aquest expedient, i si hi ha un acord amb 

els propietaris i el preu. 

 

Per l’alcalde es contesta que hi ha un intent d’arribar a un acord amb els propietaris, la xifra 

està al voltant de la quantitat de trenta milions de pessetes i en relació al projecte definitiu 

encara no està fet, l’ha de fer Costes de Tarragona i el Sr. Galofré se’ns va comprometre a què 

si teníem la propietat dels terrenys abans de finalitzar l’any, poguéssim tenir el projecte 

definitivament redactat. 

 

Seguidament pren la paraula el regidor Llaó qui manifesta que el seu grup s’afegeix a totes 

aquestes mostres favorables en aquest punt, i entén que si el projecte definitiu el realitza el 

govern central, no ha de passar pel ple. En tot cas el compromís de l’ajuntament és cedir els 

terrenys on s’ha de construir el passeig i que siguin terrenys municipals. 

 

El regidor Martí manifesta que en l’expedient obra una certificació de l’ajuntament en ple de 

data 17 de desembre de 1998, en la qual hi figura l’aprovació del projecte d’aquest passeig 

marítim. 

 

Per l’alcalde se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, votant a favor tots els 

membres assistents a la sessió. 

 

Vist l’exposat, l’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels onze membres que legalment el 

componen, ACORDA: 

 

PRIMER.  La necessitat concreta d’ocupació de les parcel·les 11, 13 i 15 del caní de l’Estany 

Sud, amb referències cadastrals números 4779606CF1247H0001BF, 

4779605CF1247H0001AF i 4779604CF1247H0001WF, respectivament. 
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SEGON. Facultar a l’alcalde per a la signatura dels documents pertinents. 

 

 

3. ESTUDI I APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

DE L’ESTUDI DE DETALL D’ALINEACIONS, RASANTS I ORDENACIÓ DE VOLUMS, 

DE LA ZONA RESIDENCIAL CONTIGUA AL PORT ESPORTIU DE CALAFAT. 

 

 

Per l’alcalde es manifesta que la Comissió de Govern, en sessió de 30 de novembre de 2000, 

va aprovar inicialment aquesta modificació puntual de l’estudi de detall d’alienacions, rasants 

i ordenació de volums, de la zona residencial contigua al port esportiu de Calafat. 

 

Posteriorment es van remetre els corresponents edictes al diari el Punt, al Butlletí Oficial de la 

Província i al Diari Oficial de la Generalitat, per a la seva exposició al públic, sense durant el 

període d’exposició es presentessin cap tipus de reclamacions. 

 

Tot seguit pren la paraula el regidor Martí, qui manifesta que el vot del seu grup serà 

favorable, d’acord amb els informes existents en l’expedient i la posterior remissió a Comissió 

d’Urbanisme. 

 

El regidor Llaó manifesta que el vot del seu grup també serà favorable. 

 

Vistos els informes emesos pels serveis tècnics i per secretaria. 

 

Per l’alcalde se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, votant a favor tots els 

membres assistents a la sessió. 

 

Vist l’exposat, l’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels onze membres que legalment el 

componen, ACORDA: 

 

PRIMER. Aprovar definitivament l’estudi de detall d’alineacions, rasants i ordenació de 

volums, de la zona residencial contigua al port esportiu de Calafat. 

 

SEGON. Trametre una còpia de l’expedient complert a la Comissió Provincial d’Urbanisme 

de Tarragona, d’acord amb el que disposa l’article 64.1.e) del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 

de juliol i en virtut de l’article 70 del mateix Decret Legislatiu, instar a la Comissió Provincial 

d’Urbanisme a la publicació de l’aprovació definitiva. 

 

TERCER. Notificar el present acord a la Sra. Mª Carmen Brasa Márquez, com a sol·licitant de 

la modificació. 

 

 

4. ESTUDI I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL TEXT REFÓS DEL PLA PARCIAL DEL 

SECTOR L DE CALAFAT. 

 

 

Per l’alcalde es manifesta que la Comissió d’Urbanisme va demanar una sèrie de 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 30 

 

modificacions al Pla Parcial presentat, el qual va estar aprovat pel ple de l’ajuntament. 

Aquestes modificacions han estat fetes, s’ha presentat el nou text refós, el qual segons els 

informes tècnics compleix totes les recomanacions efectuades per Urbanisme. 

 

Tot seguit el regidor Pallarès manifesta que l’alcalde en el pregó de les Festes Majors va dir 

que seria molt respectuós amb el medi ambient i que el nostre creixement seria molt 

diferenciat de la resta de poblacions turístiques. 

 

L’alcalde li prega al regidor Pallarès que s’atengui al punt de l’ordre del dia. 

 

Continua el Sr. Pallarès tot dient que això es contradiu amb el que avui es proposa, ja que en 

aquesta zona que està entre Calafat i Sant Jordi es pretén posar-hi a 2.603 persones, que són la 

meitat dels habitants del nostre poble, que van 550 xalets, a més d’un apar-hotel de 600 

apartaments. 

A part voldria fer una mica d’història i demostrar que o bé l’alcalde ens ha mentit al ple o bé 

és incompetent, després em contestarà i em dirà en quina de les dos afirmacions es pot quedar 

i li diré perquè.  

En sessió plenària de 27 de gener de 2000, vam aprovar inicialment el pla parcial del sector 

Calafató, el Departament de Medi Ambient va trametre un informe sol·licitat per l’ajuntament 

el 23 de maig de 2000. Medi Ambient envia el 7-6-2000, documentació del lligallo que passa 

pel mig de la zona que avui volem aprovar el text refós i que diu: sensiblement paral·lel a la 

costa hi figura traçat un camí ramader, sensiblement paral·lel a la costa a una distància d’uns 

cent metres de la mateixa i amb una amplada de 37,61 m., segons dades de la memòria. 

El sr. alcalde en la sessió plenària del dia 7 de juliol de 2000, ens diu textualment: l’alcalde 

ens manifesta que quan es va demanar els informes preceptius a Medi Ambient, aquest ens va 

manifestar que efectivament per la vora de la mar hi passa el Lligallo de Manra, el qual està 

totalment inclòs dins de la zona protegida dels trenta metres”. 

 

Abans heu dit que Medi Ambient deia que passava a una distància de cent metres de la costa i 

aquí el sr. alcalde ens diu que passava per la zona protegida dels trenta metres de la zona 

maritimo-terrestre. 

Quan jo li vaig dir que efectivament no passa per la vora del mar i que té una amplada de 

37,61 m. el sr. alcalde em contesta: per tant el que no podem fer ara és habilitar un camí de 

transhumància que tenia una finalitat com era el pas ramader que venia de Terol i que fa 

molts anys que no es fa servir i sembla que ara el volem habilitar. Aquests camins i espais 

públics es respecten i així ho vam notificar als tècnics corresponents.  Estar clar que els 

tècnics competents això no ho deien, i el Sr. Llaó manifesta que: en quan als camins s’ha 

deixat clar que el camí queda preservat, ni es modificarà ni es destruirà, per tot l’exposat el 

seu vot es favorable. 

Queda clar que això no és així, i prova d’això és que aquí a l’ajuntament hi ha una proposta de 

modificació del camí ramader de Manra, aquí hi ha un planell, on diu la situació actual, que 

no és la que deia el sr. alcade que passava paral·lel a la costa, no és cert, i el que es vol 

modificar és canviar-lo de lloc per passar tocant la costa, o sigui un espai públic com és un 

camí ramader que són 37.000 m2., es vol agafar i que passi per la vora de la costa i per la zona 

maritimo terrestre que també és espai públic, en la qual cosa es regalen 37.000 m2., a la 

propietat, el sr. alcalde sabrà perquè ho vol fer-ho, jo no.  

L’altra situació és que, a més aquest camí està assenyalat que passa molt a prop de la costa, i li 
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he preguntat al tècnic, ara abans del ple, d’on havia tret que passava tant tocant la costa si a les 

descripcions de les vies pecuàries del Ministeri d’Agricultura, al qual es remet Medi Ambient, 

no hi passa ?, passa a cent metres. M’ha dit que ell no ho sap, que ho ha fet l’arquitecte 

municipal i que això està així. 

Demanant al sr. alcalde si li podria aclarir aquest dubtes. 

 

Seguidament pren la paraula l’alcalde qui manifeta, intentaré explicar-ho ja que sembla ser 

que no ens entenem o no ens comprenem, i agraeixo el qualificatiu d’incopetent i mentider, 

però penso que estan fora de context, però cadascú ha d’assumir el seu llenguatge i la seva 

postura. 

Miri, quan vam estar parlant del camí ramader de Cala Calafató, vam estar dient que el que 

era la defensa d’un espai públic d’una amplada de 37,5 m. estava contemplat. Vam dir que a la 

vora mateix de la mar es contemplava un passeig públic d’una amplada aproximada d’uns 36-

37 m2. mínim per tot el passeig, hi ha zones que arriben a 50 metres. 

Per tant ja estava defensat aquest espai públic, tots els camins s’entén que quan tenen una 

funció, en aquest cas aquest camí ramader s’entén que és un pas de ramats de cabres, i un pas 

vol dir que surt d’un lloc i arriba a un altre. Per lo tant aquest espai que s’intenta preservar, per 

un possible pas de ramats de cabres com passaven abans, no porta a cap banda, ni per un 

costat ni per l’altre, perquè per un costat hi ha una urbanització que al seu moment els equips 

de govern van creure que no era necessari respectar aquest camí, i a l’altre costat està la 

urbanització de Sant Jordi que tampoc en cap moment el respecta. 

Hem tingut converses amb Medi Ambient i amb Urbanisme, i ens van explicar i ens van 

demanar que féssim una sol·licitud de canvi d’ubicació del camí que ben bé no se sap per on 

passa, si a 15 a 20 o a 30, perquè en l’escala del planols que té el govern central no es pot 

detallar exactament. Aquesta sol·licitud es basa en què hi ha dos espais públics oberts que 

travessa aquest espai urbanitzat que entre els dos sumats arriben vora els 60 metres, que són 

30 metres lindants amb la via fèrria i aquests 35-36 metres a la vora de la costa. El Sr. 

Santacana d’Urbanisme ens va demanar que el fet de que es contemplés aquest camí ramader 

que no està reflexat al cadastre, simplement en una nota registral de la propietat a on es 

contempla aquesta propietat, en uns cotejos ja en tindríem prou i si realment hi ha un espai 

que és públic, la propietat d’aquest sector hauria d’especificar que linda al nord, en aquest cas 

la via fèrria i al sud ja que és un camí que està entre la via fèrria i la costa, hauria de dir, al sud 

linda amb el camí del lligallo de Manra, i una altra vegada començar-ho a tramitar, i l’altra 

parcel·la comença del lligallo de Manra fins a les fites de la costa. 

I en canvi en cap moment el títol de propietat contemplava l’existència d’aquest terreny que 

vostè pensa que és de l’estat i en canvi ni cadastralment ni en la compra venda, que en el seu 

moment se va fer, ho contemplava, ni així està reflexat. Si es va fer això a Medi Ambient va 

ser precisament per això, perquè malgrat que no està reflexat cadastralment, a pesar de que el 

registre de la propietat no ho contempla l’existència d’aquest camí, a pesar de tot se reserva 

dos passos de domini públic que entre els dos sumats fan una amplada, no de 36 metres sinó 

de 60. Per lo tant, penso que les paraules que es van dir aquí al ple de que es preservava 

l’existència d’aquests passos públics, ni l’alcalde ha mentit ni ha dit res que l’evolució dels 

fets contradiguin. Si amb això li queda mig contestat. 

Continua l’alcalde manifestant que, quan parlem hauríem de determinar les coses, s’ha dit 550 

xalets i 600 apartaments i apar-hotel, em sembla que de vivendes unifamiliars n’aniran bastant 

menys, hi la possibilitat de que a l’apar-hotel hi aniran 670 habitacions, però no pas a més a 

més 550 xalets.  
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Seguidament pren la paraula el regidor Llaó qui manifesta que segons ha entès el grup de CiU, 

feia una crítica al que podia ser un creixement molt massificat i una actuació no respectuosa 

amb el medi ambient, nosaltres diem que en tot cas, si els informes de medi ambient 

aconsellen aquesta proposta, la incompetència de la conselleria serà la mateixa que la de 

l’ajuntament. 

En quan a la massificació, entenem que aquesta no es pot negar, però anem per baix ja que 

se’n podríem fer més, però això no ho direm nosaltres. 

 

Torna a prendre la paraula el regidor Pallarès qui diu que no es va tenir en compte la 

documentació que tenen damunt la taula, i per tant se’ns va mentir ja que se’ns va dir que 

estava tot correcte i medi ambient va dir que no. 

Després ens haurem de llegir la llei 3/85, sobre vies pecuàries que posa: “las vias pecuarias 

son bienes de dominio público de las comunidades autonomas i en consecuencia inalineables, 

imprescriptibles i inembargables”. 

Això vol dir que si un senyor ha fet una casa per allí on passava una via pecuària, aquesta 

continua sent una via pecuària i prevaleix una via pecuària al dret de la propietat, encara que 

no hi figuri al registre de la propietat. 

El que no es pot dir és que ara una béns de domini públic els passarem a la línia de la costa 

que han fet un passeig, o sigui posar un bé domini públic a un altre lloc que també és de 

domini públic. 

 

Tot seguit per l’alcalde es manifesta que l’ajuntament va prendre la decisió en el seu moment 

de demanar aquest espai públic a la vora de la mar, i que els primers 35 metres fossin de 

domini públic. Per tant no hem regalat res, hem estat defensant el que hem cregut que és 

d’interès del poble. 

 

Vistos els informes emesos pels serveis tècnics i per secretaria. 

 

Per l’alcalde se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, votant a favor els cinc 

membres del PP i l’alcalde del PSC, votant en contra els cinc membres del grup de CiU. 

 

Vist l’exposat, l’Ajuntament en Ple, per sis vots a favor que representen la majoria absoluta 

del nombre d’onze que legalment el componen, ACORDA. 

 

PRIMER. Verificar i aprovar el text refós presentat per Mas Vilanova SA, per complimentar 

l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona, de 8 de novembre de 2000. 

 

SEGON. Trametre quatre exemplars de l’esmentat text refós degudament diligenciats a la 

Comissió d’Urbanisme de Tarragona, així com certificació del Registre de la Propietat 

presentat a l’ajuntament per Mas Vilanova SA, sol·licituds d’informes a la Direcció General 

de Ferrocarrils del Ministeri de Foment, informes del Ministeri de Foment, sol·licitud de 

modificació del camí ramader de Manra, tramesa al Departament de Medi Ambient i un 

exemplar de la proposta de modificació del camí ramader. 

 

TERCER. Notificar el present acord a Mas Vilanova SA, i a Promociones Calafat SA. 
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I no tenint més assumptes a tractar, per l’alcalde es dóna per finalitzada la sessió, de tot el qual 

jo, la secretària accidental, en dono fe. 

 
DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

queda estesa en 7 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 27 a 33 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 01/10/2001 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 4, DE 09/03/2001, EXTRAORDINÀRIA 

 

 

Identificació de la sessió 

 

Caràcter: extraordinari 

 

Data:  9 de març de 2001 

 

Horari:  de les 13:00 a les 13:40 hores 

 

Lloc: saló de sessions de la casa consistorial 

 

Hi assisteixen: 

 

Antonio Espuny Gaseni 

Ricardo Llaó Llaó 

José A. Gaseni Fortuna  

Mª Carme Borràs Llambrich 

Joaquin Laboria Mayoral 

José-Emilio Vilanova Batiste 

Andreu Martí Garcia 

Vicenç Boquera Alcalde 

Antoni Pallarès Rebull 

Joan-Pere Gómez Comes 

Mª Carme Martí Buenaventura  

 

Mª Teresa Moliné Castellnou, secretària accidental. 

 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

 

Abans de començar la sessió, l’alcalde demana cinc minuts de silenci per l’arxantxa mort en 

el país basc en el dia d’avui. 

 

 

Seguidament per l’alcalde es sotmet a votació la inclusió en l’ordre del dia, del PUNT PER 

URGÈNCIA de sol·licitud d’una subvenció al PAM per a la construcció d’una nau al polígon 

industrial per guardar tot el material municipal. 

Sotmesa la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat. 

 

 

Tot seguit per l’alcalde es sotmet a votació l’anul·lació del punt 2n. de l’ordre del dia, titulat:  

2. DECLARACIÓ DE LESIVITAT PER A L’INTERÈS PÚBLIC DELS ACORDS DE 

COMISSIÓ DE GOVERN, DE 17 DE NOVEMBRE DE 1997 I DE 22 DE MARÇ DE 1999, 
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D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’OBRES A ROSA FLÓ DE PALAU I A 

CONSTRUCCIONES GLORIA Y VALIENTE SL, RESPECTIVAMENT, PER A 

CONSTRUIR A LA URBANITZACIÓ TRES CALES, 2A FASE. 

Donat que és un tema complicat des d’un punt de vista jurídic i donat que el proper dia 19 

s’incorporarà el secretari titular de la corporació, pensem que n’ha de tenir coneixement des 

d’un primer moment i poder donar la seva opinió al respecte. 

Sotmesa la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat. 

 

 

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LA 

SESSIONS CORRESPONENTS AL DIA 25 DE GENER I 9 DE FEBRER DE 2001. 

 

 

Per la Presidència es pregunta si algun membre de la Corporació desitja fer alguna correcció a 

les actes corresponents a la sessions del dia 25 de gener i 9 de febrer de 2001, i no fent-ho 

ningú per la presidència se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, votant a favor 

tots els membres assistents. 

 

Vist l’exposat, l’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels deu membres assistents a la sessió, 

acorda aprovar els esborranys de les actes de les sessions corresponents als dies 25 de gener i 

9 de febrer de 2001.  

 

 

3. ESTUDI DE LA FORMA DE FINANÇAMENT PER LA QUAL S’OPTA, LÍNIA DE 

CRÈDITS DE L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES O EXECUCIÓ ANTICIPADA DE LA 

INVERSIÓ, I DEL COMPROMÍS D’INVERTIR LA DIFERÈNCIA ENTRE EL COST 

TOTAL DE L’OBRA I LA PART SUBVENCIONADA, EN RELACIÓ A LA SUBVENCIÓ 

QUE ES VA SOL·LICITAR A LA SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA, PEL CONDICIONAMENT GENERAL DEL PAVELLÓ 

POLISPORTIU MUNICIPAL. 

 

 

Per l’alcalde es manifesta que es va demanar una subvenció d’uns trenta milions de pessetes, a 

la Secretaria General d’Esports, pel condicionament del pavelló polisportiu municipal, 

reformes dels vestidors, serveis públics, sistema d’aigua calenta sanitària i instal·lació de 

sistema de cortinatge divisori motoritzat. 

 

En data 28 de febrer de 2001, va tenir entrada en aquest ajuntament escrit del Consell de 

l’Esport de la Generalitat de Catalunya, el qual sol·licita la forma de finançament per la qual 

s’opta, i l’equip de govern creiem convenient que la forma sigui la de la línia de crèdits de 

l’Institut Català de Finances i no la de l’execució anticipada de la inversió. 

 

També es demana el compromís d’invertir la diferència entre el cost total de l’obra i la part 

subvencionada. 

 

Seguidament pren la paraula el regidor Martí, manifestant que el grup de CiU està d’acord 

amb tot l’exposat i el vot del seu grup serà favorable. 
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Tot seguit pren la paraula el 1r. Tinent d’Alcalde Sr. Llaó, qui manifesta que el vot del seu 

grup també serà favorable. 

 

Per l’alcalde se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, votant a favor tots els 

membres assistents a la sessió. 

 

Vist l’exposat, l’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels deu membres assistents a la sessió, 

ACORDA: 

 

 

PRIMER. Optar com a forma de finançament de la subvenció esmentada, la línia de crèdit 

específica de l’Institut Català de Finances. 

 

SEGON. Comprometre’ns a invertir la diferència entre el cost total de l’obra i la part 

subvencionada. 

 

TERCER. Donat compte a la Secretaria General de l’Esport, Departament de Cultura, de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

 

4. ESTUDI I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA IMPOSICIÓ I DETERMINACIÓ DEL 

PERCENTATGE DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS A APLICAR PER LA 

PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA DEL CAMÍ DE FRAUQUES. 

 

 

Per l’alcalde es manifesta que aquest punt ja es va passar en un ple anterior, però hi mancava 

passar a màquina l’informe del tècnic municipal, ara ja consta a l’expedient l’esmentat 

informe i es passa a l’aprovació la imposició d’aquestes contribucions especials. 

 

Seguidament pren la paraula el regidor Pallarès qui vol fer constar que en els informes de 

secretaria i concretament quan es fa referència a la (LHL) Llei d’Hisendes Locals, s’ha de dir 

correctament i és (LRHL) Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

Continua la seva exposició el Sr. Pallarès dient que en l’anterior ple no es va poder aprovar 

aquest punt per la manca de l’informe esmentat, però que en aquest tampoc es pot aprovar 

perquè com diu l’informe de secretaria s’apliquen els articles del 28 al 37 de LRHL, i 

concretament l’article 34.3 diu: “l’acord d’ordenació serà d’inexcusable adopció i contindrà 

la determinació del cost previst de les obres i serveis, de la quantitat a repartir entre els 

beneficiaris i els criteris de repartiment”. 

 

 

Manifestant que no consten els criteris que se seguiran per repartir i aquests criteris són clars, 

perquè l’informe de secretaria diu que o bé els metres lineals de façana de l’immoble, 

superfície dels immobles, valor edificable dels immobles o valor cadastral de l’immoble, que 

en cas de finques rústiques equival al mateix. 

I això que és preceptiu que estigui en l’informe del tècnic no hi està, per la qual cosa s’entén 
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que degut a l’existència de defectes de forma, s’ha de retirar aquest punt de l’ordre del dia del 

ple i que es subsani aquest defecte. 

 

Tot seguit pren la paraula el regidor Llaó qui manifesta que aquest expedient s’ha tornat a 

passar pel ple, degut a què es va tenir por de que les persones que es podien veure 

beneficiades per la subvenció existent per aquest camí, al sentir el ple, tinguessin alguna 

escletxa i es podes fer algun tipus d’impugnació que impedís rebre aquest diners i els 

beneficiaris tenir que suportar un major cost. 

I vol recordar a la vegada, que en l’anterior ple ja es van dir els criteris a seguir per al 

repartiment de les quotes del cost de l’obra. 

 

Seguidament contesta el regidor Pallarès que si quan surt a exposició pública aquest acord, no 

està clara la manera que es portarà a terme el repartiment de quotes de les contribucions 

especials, el seu grup presentarà al·legacions. Si tal com marca la llei es paga d’acord amb la 

superfície de la finca, no tenen res a dir, encara que el seu vot serà d’abstenció esperant que 

quan surti l’exposició pública consti de forma clara l’import que es pagarà per cada propietari. 

 

A continuació pren la paraula l’alcalde manifestant que el seu vot serà favorable, ja que pensa 

que ja va sent hora que s’arregli aquest camí, que es tiri endavant, que surti a informació 

pública i sabem que hi ha un acord entre els veïns en quan a la manera que es faran les 

aportacions. 

 

Seguidament per l’alcalde se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, votant a favor 

els cinc membres del PP i l’alcalde del PSC-IC, abstenint-se els quatre membres del grup de 

CiU. 

 

Vist l’exposat, l’Ajuntament en Ple, per sis vots a favor que representen la majoria absoluta 

del nombre d’onze que legalment el componen, ACORDA: 

 

 

PRIMER. Aprovar la imposició i determinació del percentatge de les contribucions especials, 

a aplicar per la pavimentació asfàltica del camí de Frauques. 

 

 

SEGON. Sotmetre l’acord a informació pública en el BOP i al tauló d’anuncis de la 

Corporació, durant el termini de trenta dies hàbils, durant els quals els interessats poden 

examinar l’expedient i presentar les reclamacions oportunes. 

 

 

5. RATIFICACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ DE LES CESSIONS EFECTUADES PER TRES 

CALES SA, A L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, LA SEVA INSCRIPCIÓ AL 

REGISTRE DE LA PROPIETAT I LA INCORPORACIÓ A L’INVENTARI DE BÉNS 

MUNICIPALS. 

 

 

Per l’alcalde s’informa que aquest ajuntament ja fa temps que va darrera de la regularització 

de les urbanitzacions i ara estem davant de l’acceptació de les superfícies dels camins, carrers 
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i zones verdes de la urbanització Les Tres Cales. 

És un pas que ja s’hagués hagut de fer quan es va fer el pla parcial l’any 1965 o 1966, no es va 

fer en aquell temps i per això ara, l’ajuntament ha signat la cessió d’aquestes superfícies. 

 

Seguidament pren la paraula el regidor Martí qui manifesta que el vot del seu grup serà 

favorable, però demana que consti en acta que l’alcalde hagués hagut d’informar al grup de 

CiU d’aquest tema, abans d’anar al notari, ja que com tothom sap hi ha una voluntat de 

consens i de diàleg entre els tres grups en representació a l’ajuntament per parlar sobre el tema 

de Les Tres Cales. 

 

Tot seguit pren la paraula el regidor Llaó, qui expressa que el vot del seu grup serà favorable, 

ja que s’han seguint les indicacions dels assessors jurídics de l’ajuntament en aquest tema de 

cessions. 

 

A continuació pren la paraula l’alcalde qui manifesta que el seu vot també serà favorable, ja 

que pensa que aquest tema no ha de tenir incidència en les negociacions que a banda s’estan 

portant per trobar solucions a altres temes de la urbanització Les Tres Cales, i és un pur tràmit 

que ja s’hagués hagut de fer en el seu dia i que no té cap incidència ni té que condicionar, a 

l’hora de trobar sortida als problemes de Les Tres Cales. 

 

Seguidament per l’alcalde se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, votant a favor 

els deu membres assistents a la sessió. 

 

Vist l’exposat, l’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels deu membres assistents a la sessió, 

ACORDA: 

 

PRIMER. Ratificar l’acceptació per part de l’alcaldia de la cessió gratuïta efectuada per Tres 

Cales SA, a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. 

 

SEGON. Aprovar la inscripció de les cessions al Registre de la Propietat. 

 

TERCER. Facultar a l’alcalde per a l’assignatura dels documents necessaris, relatius a 

l’assumpte de referència. 

 

 

 

En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor del grup de CiU, Joan-Pere Gómez 

Comes. 

 

 

PUNT D’URGÈNCIA: 

 

 

ESTUDI I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’AVANÇ PROJECTE DE NAU INDUSTRIAL 

MUNICIPAL AL POLÍGON INDUSTRIAL DE L’AMETLLA DE MAR, I SOL·LICITUD 

D’INCLUSIÓ DEL MATEIX AL PROGRAMA ESPECÍFIC D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 

DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE 
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CATALUNYA, DEL QUADRIENNI 2000-2003. 

 

 

Per l’alcalde es manifesta que tenim una assignació de 20.268.500 PTA, per part del PAM, i 

amb aquest diners s’han finançat dos obres, la zona de vianants del carrer Andreu Llambrich i 

la coberta de la pista polisportiva municipal. 

 

Tot i que en el seu dia ja es va dir, en aquell moment encara no teníem l’avanç projecte de la 

nau, però ja vam dir que la resta de diners es destinarien a la construcció d’aquesta nau, que és 

molt necessària. 

 

Havent arribat a l’ajuntament la carta, en data 21 de febrer de 2001, en la qual ens 

comuniquen el període per incorporar noves sol·licituds és el motiu de la inclusió en aquest 

ple extraordinari d’aquest punt. 

 

Seguidament pren la paraula el regidor Martí, qui manifesta que el seu grup votarà 

favorablement però vol deixar constància de que la carta va arribar el dia 21 de febrer, però a 

ells no se’ls ha dit res fins aquest moment en el ple, i demana a l’alcalde o la secretària o a qui 

correspongui que quan sorgeixi un tema d’aquestes característiques se’ls ho digui amb 

l’antelació suficient. 

 

Per l’alcalde se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, votant a favor tots els 

membres assistents a la sessió. 

 

Vist l’exposat, l’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels onze membres que legalment el 

composen, ACORDA: 

 

PRIMER. Aprovar l’avant-projecte presentat per l’arquitecte municipal Joan Carles 

Theylacker Pons, de nau industrial municipal al polígon industrial municipal de l’Ametlla de 

Mar. 

 

SEGON. Sol·licitar la inclusió de l’avant-projecte de nau industrial municipal, al polígon 

industrial de l’Ametlla de Mar, per a l’exercici 2001, amb un pressupost de 85.241.368 PTA, 

al Programa Específic d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona, del Pla Únic 

d’Obres i Serveis de Catalunya, del quadrienni 2000-2003. 

 

TERCER. Remetre la documentació tècnica i administrativa a la Delegació Territorial del 

Govern a Tarragona. 

 

 

 

I no tenint més assumptes a tractar, per l’alcalde es dóna per finalitzada la sessió, de tot el qual 

jo, la secretària accidental, en dono fe. 

 
DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

queda estesa en 6 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 34 a 39 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 01/10/2001 
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El secretari 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 41 

 

SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 5/2001, DE 29/03/2001, ORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

 

Regidors 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sr. José A. Gaseni Fortuna 

Sra.Mª Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquin Laboria Mayoral 

Sr. José E. Vilanova Batiste 

Sr. Andreu Martí Garcia 

Sr. Antoni Pallarès Rebull 

Sr. Joan-Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

 

 

Excusa la seva assistència el senyor Vicenç Boquera Alcalde. 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA (ESBORRANY) 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 21:30 hores del dia 29/03/2001, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l'article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l'objectiu de celebrar sessió 

ordinària en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

1- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 4/2001, DE 29/03/2001. 

 

 

Es procedeix a llegir l'acta de la sessió anterior, 4/2001, de 9/3/2001. Un cop conclosa la seva 

lectura, el regidor Martí manifesta la seva disconformitat amb el redactat del paràgraf segon 

del punt 5è, ja que quan es parlava del tema del registre de la propietat d’incorporació de 

l’inventari de Tres Cales SA, recorda que va dir que reprovava l’actitud d’haver anat al notari 

sense saber-ho el grup de CiU i les diferents parts implicades, que això només obeïa a una 

actuació de l’equip de govern, i va demanar que no es tornés a produir un acte d’aquestes 

característiques. 

Vist el què el Ple acorda per UNANIMITAT: 
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ÚNIC.- Aprovar l'acta de la sessió anterior, 4/2001, de 29/3/2001. 

 

 

2. MODIFICACIÓ DE L’ACORD PLENARI DE 20/7/1999, DE FIXACIÓ DE LA 

PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE DE LA CORPORACIÓ. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí manifesta que per part del 

grup de CiU, volen deixar constància que això és una decisió estrictament de l’equip de govern i 

que no ha estat consultada amb la resta de membres electes, l’oposició no hi ha participat. Pensa 

que va en detriment dels membres de l’oposició i que ja estan als mínims al realitzar un ple cada 

dos mesos, però l’experiència demostra que s’estan fent massa plens extraordinaris i el normal 

seria fer-ne més d’ordinaris i tants com sigui convenients d’extraordinaris. 

Realitzant la proposta de realitzar un ple ordinari cada mes i després tots els extraordinaris que 

calguin, però si aquesta proposta no s’accepta, pensa que el que volen és que no hi hagi 

fiscalització ni control del govern. 

El Sr. Llaó manifesta que des del seu grup es pensa que es guanya en operativitat i es deixa 

enrera una rigidesa i dóna flexibilitat al règim de sessions i per tant votaran a favor de la 

proposta que es fa des de l’equip de govern ja que de plens es fan els que calen. 

El Sr. Martí en el seu segon torn d’intervencions expressa que l’oposició en els plens ordinaris té 

el dret de poder controlar i preguntar i això només ho pot fer cada dos mesos, essent perjudicial 

per a tots, i l’acord que es pretén només beneficia a l’equip de govern ja que d’aquesta manera 

sabran el dia i l’hora en què es faran els plens però ells no ho sabran. 

 

 

Tot seguit l’alcalde i de conformitat amb l’article 94.1.f) del Reglament d’Organització 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, ratifica la proposta presentada per l'equip 

de govern i es procedeix a votar la proposta d’acord, de la següent manera: 

 Vots a favor: sis. 

 Vots en contra: cap.  

 Abstencions: les dels senyors Andreu Martí Garcia, Antoni Pallarès Rebull, Joan-Pere 

Gómez Comes i Mª Carme Martí Buenaventura 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 20/7/1999 el Ple de la Corporació va acordar el règim de periodicitat de les sessions 

ordinàries del propi òrgan plenari, de la següent manera: l’últim dijous de cada dos mesos, a 

les 21:30 hores. 

L’experiència acumulada al llarg d’aquest període ha palesat que la rigidesa d’aquestes data i 

hora prefixades de periodicitat sovint resulta incompatible amb els compromisos laborals o 

d’agenda dels membres corporatius, la qual cosa ha provocat, en últim terme, la impossibilitat 

d’assistència d’aquests membres en detriment del seu dret constitucional a participar en els 

assumptes públics. 

S’acredita, per tant, la conveniència de procedir a una modificació de l’acord esmentat perquè 

la periodicitat de celebració de les sessions resti referenciada no en relació a un dia determinat i 

concret, sinó en relació a un període prudencial de temps. Tot el què, amb l’objectiu de reforçar 
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l’esmentat dret fonamental a participar en els assumptes públics tot removent els impediments 

que perjudiquen l’assistència dels membres electes i, de retruc, amb l’ànim de garantir l’exercici, 

per part del propi Ple, de la seva tasca de control i fiscalització de la resta d’òrgans de govern. 

L'article 46.1 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, disposa 

que els òrgans col·legiats de les corporacions locals funcionen en règim de sessions ordinàries 

de periodicitat preestablerta i extraordinàries, que poden ser, a més, urgents. L’article 46.2, en 

versió donada per la Llei 11/1999, de 21/4/1999, de modificació de la Llei 7/1985, de 

2/4/1985, reguladora de les bases de règim local i altres mesures de desenvolupament del 

govern local, disposa que el ple celebra sessió ordinària com a mínim cada dos mesos en els 

ajuntaments dels municipis d’una població entre 5.001 i 20.000 habitants. 

Per la seva banda, els articles 38 i 78 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, disposa que la fixació de la 

periodicitat de les sessions plenàries cal fer-la en la sessió o les sessions extraordinàries que es 

convoquin un cop constituïda la nova corporació. 

Per tot això, vist l’acord plenari de 20/7/1999, esmentat; 

Vist el que es disposa als articles 46 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de 

règim local, 94 i 95 de la Llei 8/1987, d/ 15/4/1987, Municipal i de Règim local de Catalunya, 

47 del Text refós de règim local aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18/4/1986, i 

38 i 78 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986; 

El Ple, debatut l'assumpte, acorda: 

 

PRIMER.- El Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar celebrarà sessió ordinària durant la 

darrera quinzena dels mesos senars, en dia hàbil. 

 

SEGON.- Pel cas d'inexistència de quòrum, la reunió en segona convocatòria s’entendrà feta 

per al mateix dia, una hora després de la fixada per a la reunió en primera convocatòria. 

 

 

3. CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, I: DECRETS 

DE L’ALCALDIA I ACTES DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE GOVERN. 

 

 

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels decrets de 

Presidència del 261/2000 al 293/2000 i de l’1/2001 al 47/2001, i de les actes de la Comissió 

de Govern corresponents a les sessions 03/01/13/2001, 18/01/2001, 31/01/2001, 08/02/2001, 

12/02/2001, documents tots que han estat a disposició dels senyors regidors des del moment 

de la notificació de la convocatòria de la present sessió.  

 

 

 

4. CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El Sr. Pallarès prega si per part del secretari es pot donar lectura als decrets 269/2000 i 

4/2001. El secretari, per indicació de l’Alcaldia, dóna lectura als esmentats decrets. 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 44 

 

 

La regidora Martí sol·licita determinada informació relativa al museu de ceràmica, així com 

els pagaments que s’han realitzat a la fundació que el gestiona des del començament fins ara. 

 

El regidor Martí, i degut als actes terroristes que s’estan efectuant en tot l’estat 

espanyol, prega als partits polítics amb representació municipal, poder arribar a un 

acord per tal de fer aquests actes de protesta el més unitaris possibles, perquè el que no 

pot ser és que cinc minuts abans de fer un acte d’aquests davant de l’ajuntament truqui 

un responsable de la corporació per sol·licitar que es faci acte de presència a un acte que 

no té cap tipus de discussió. Creu que tots els regidors tenen el dret i l’obligació de poder 

conèixer aquests tipus d’actes amb prou consens i prou temps, per tal que no s’hagi de 

produir aquesta manca de formalitat. 

El regidor Gómez prega, també referint-se al tema del terrorisme, que s’hauria de 

pactar un text unitari, que el que es digués per part de l’alcalde, fos la veu de tot el 

consistori. 

 

Seguidament el secretari dóna lectura a les tres preguntes adreçades a l’equip de govern, 

formulades per escrit pel grup de CiU en data 26/03/2001 i que són les següents: 

 

Pregunta primera- Quina és la quantitat de diners que l’ajuntament té pendent de 

pagament.  (Desglossat per mesos i el total fins data 31/12/00). 

L’alcalde dóna lectura a l’informe d’intervenció en el qual s’explica el motiu perquè 

avui no es pot donar resposta a aquesta pregunta, i que és el següent: 

1) En data 24 de novembre de 2000, mitjançant decret es procedí a la liquidació de 

l’exercici de 1999. 

2) Des de la data de la liquidació fins el dia d’avui les empreses informàtiques DOS 

Sistemas Levante SL i IAP SL, estan treballant un programa pel traspàs de dades entre 

l’antic programa de comptabilitat i el nou. 

3) És completament impossible comptabilitzar qualsevol pagament realitzat l’any 2000 

si no es tenen els saldos pendents de pagament de l’exercici 1999. 

4) Tant aviat es pugui realitzar informàticament l’operativa comptable es donarà la 

informació sol·licitada pel Grup Municipal de Convergència i Unió. 

 

Pregunta segona- Quin és l’import que l’ajuntament ha pagat al Museu (Desglossat per 

dates, fins data 31/12/00). Inclòs el conveni entre l’ajuntament i Enresa . 

Per l’alcalde es contesta que tant els ingressos d’Enresa com els pagaments efectuats al 

Museu de Ceràmica Popular, durant els exercicis anteriors al 2000 no es poden informar 

fins que no s’incorpori dins la comptabilitat de l’exercici 2000, el tancament comptable 

de l’exercici 1999. 

Que els ingressos efectuats per Enresa durant l’exercici 2000 han estat els següents: 

 27-07-2000: 5.000.000 pessetes (30.050,61 €). 

 22-12-2000: 5.000.000 pessetes (30.050,61 €). 

Que els pagaments efectuats al Museu durant l’exercici 2000 han estat els següents: 

 06-09-2000: 2.046.554 pessetes (12.300,04 €) (Exercicis anteriors) 

 06-09-2000: 4.243.937 pessetes (25.506,58 €) (Descompte lloguer local) 

 22-12-2000: 5.000.000 pessetes (30.050,61 €). 
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Pregunta tercera- Relació de permisos d’obres aprovats i denegats, en zona rústica, data, 

nom i m
2
. de finca, des del 30/06/1999, fins 23/03/2001. 

L’alcalde contesta que donada la gran quantitat d’obres que s’han donat i degut a que 

els serveis informàtics encara no estan complerts, ha estat impossible poder confeccionar 

amb tants pocs dies la relació sol·licitada, però confia que pel proper ple ja es pugui 

tenir. 

 

El Sr. Pallarès, en relació al decret 4/2001, pregunta, primer, si hi ha algun reglament o 

ordenació que ordeni els serveis de recaptació, i segon, si l’alcalde té facultats per 

condonar recàrrecs de constrenyiment. 

L’alcalde manifesta que això és una contesta tècnica, i que ja s’explicarà en el proper 

ple, però que sempre s’ha vingut fent així. 

 

El Sr. Gómez pregunta, si l’alcalde és conscient que les empreses, degut que les 

administracions es retarden en els pagaments, inflen els pressupostos per tal de 

compensar aquests retards. 

Contesta l’alcalde que n’és conscient, però que no és aquest el cas perquè el deute que té 

l’ajuntament amb l’empresa a què es refereix el decret esmentat és mínim. 

La regidora Martí manifesta que deuen haver-hi altres empreses que també es troben en 

aquest cas. 

L’alcalde contesta que és una pràctica que ja va trobar establerta i a totes les empreses 

que es troben en aquest cas, es fa. 

 

La Sra. Martí pregunta per què si durant tant de temps ha estat demanant per escrit 

que se li digués el que s’havia pagat al museu i se li ha negat de manera reiterada, i ara 

s’ha dit; no se li podia dir quan ella ho demanava. Pregunta també si les quantitats que 

dóna Enresa i que es destinen al museu de ceràmica les dóna específicament perquè 

siguin destinades al museu o si es donen per finalitats culturals del poble. 

Contesta l’alcalde que es donen específicament per al museu. 

La Sra. Martí manifesta interpretar, per tant, que donen els diners perquè hi ha un 

museu de ceràmica, i no perquè sigui un poble que té a prop el perill de la central 

nuclear. 

L’alcalde contesta que suposa que en el seu moment es van negociar aquestes 

aportacions pel museu. 

 

La Sra. Martí manifesta que el Sr. Alcalde en un programa de radio va dir que hi hauria 

un canvi d’aquí a dos mesos, que l’oposició no faria el que fa de demanar documentació 

directament als treballadors, i per aquest motiu voldria saber que passarà. 

Contesta l’alcalde que el que passarà d’aquí uns mesos serà que la feina estarà 

organitzada de diferent manera, que hi hauran uns altres vehicles per a la informació de 

tots els regidors de tots els assumptes d’aquest ajuntament, i que hi haurà un canvi 

d’hàbits a l’hora de demanar informació dintre d’aquesta casa. Però que la informació 

estarà a l’abast de tothom. 

 

El Sr. Martí pregunta a l’alcalde si té intenció l’equip de govern, de presentar 

al·legacions al PEIN de Santes Creus. 

Contesta l’alcalde que l’equip de govern no té previst presentar cap al·legació, perquè 
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pensa que actualment aquest espai està protegit, ni tampoc en presentarà cap a la plana 

de Sant Jordi quan serà catalogada com a zona PEIN. 

 

El Sr. Martí pregunta pel nombre de contenciosos administratius que té interposats la 

Generalitat contra l’ajuntament i fins avui, el cost que han representat. L’alcalde 

contesta que se li contestarà en el proper ple tot, fent una relació d’aquests contenciosos, 

que ja se sap d’on venen i que bàsicament fan referència a les llicències atorgades a Tres 

Cales. 

 

El Sr. Martí pregunta també que ha fet l’ajuntament pel pou contaminat a Tres Cales, 

anomenat Rocafort. 

Contesta l’alcalde que l’ajuntament també està preocupat, que es va tenir una reunió 

amb els veïns, que precisament ahir hi va arribar una carta i que l’ajuntament hauria 

d’actuar sempre en base als documents que hi ha, i tot seguit demana al secretari doni 

lectura a la carta rebuda de l’Agència Catalana de l’Aigua, la qual diu: 

Com a resultat de les dues inspeccions realitzades en data 5 de desembre de 2000 i 24 

de gener de 2001, s’ha constat que a la urbanització Las Tres Calas, del terme 

municipal de l’AMETLLA DE MAR, els habitatges construïts tenen fosses sèptiques 

de recollida d’aigües residuals, que són perforacions al terreny sense cap tipus de 

revestiment, estanqueitat i impermeabilització, suposant una situació, tant fàctica com 

potencial, d’infiltracions a la xarxa d’abastament d’aigua potable de la urbanització, de 

tal manera que genera un risc de contaminació del domini públic hidràulic, prohibit per 

l’article 89 de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües. 

En conseqüència, requereixo l’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, per tal 

que de manera immediata informi de la situació urbanística de la urbanització Las Tres 

Calas, tot indicant el sistema de sanejament previst per a la mateixa al Pla Parcial, així 

com la data d’aprovació del mateix i el seu contingut, remetent-nos una còpia del 

mateix. Tanmateix, us requereixo per tal que informeu del volum d’ocupació de 

l’esmentada urbanització, tant en períodes estivals com en temporada “baixa”, el 

nombre d’habitatges, el nombre de parcel·les, l’extensió d’espais dedicats a zones 

verdes i el nombre de piscines. Així mateix, us requereixo per tal que aporteu una 

descripció, el més acurada possible, del sistema d’abastament d’aigües potables de 

l’esmentada urbanització, l’estat actual de les connexions a la xarxa del Consorci 

d’Aigües de Tarragona a la urbanització Las Tres Calas, així com el seu grau 

d’utilització i cabals aprofitats, tot atorgant-li un termini d’un mes, a comptar des de la 

data de notificació d’aquest escrit, per tal que presenti la documentació justificativa 

d’haver atès aquest requeriment. 

Sense perjudici de la resta de responsabilitats que se’n puguin derivar, la desatenció 

d’aquest requeriment podrà comportar la imposició d’una multa coercitiva tal com és 

previst a l’article 111 de la Llei d’aigües. 

El Director de l’Àrea d’Ordenació del Domini Públic Hidràulic. Rufo Diéguez. 

Barcelona 15 de març de 2001. 

Manifestant l’alcalde que aquesta és la informació que avui té l’ajuntament que fa 

referència als pous de Tres Cales. No obstant i davant de l’alarma social, l’ajuntament 

ha decidit passar al control d’aquest pou per si pogués estar contaminat, tot assegurant 

que no es pugui extreure aigua, i que, per això, ja s’ha parlat amb els serveis tècnics 

perquè es posin a treballar en aquesta direcció. 
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El regidor Martí preguntar a l’alcalde, referent a les casetes de tros, si es podrà seguir 

construint tal com es feia abans o si hi hauran restriccions, pregunta que també va 

dirigida al Sr. Llaó. 

Contesta l’alcalde que referent a les casetes de tros, és cert que s’estan donant permisos, 

però també s’estaven fent algunes irregularitats, ja que els metres legals que es donen 

són 55 m2., i de vegades la gent no respectava aquesta limitació perquè no estava ben 

clar l’altura reguladora. Manifesta que han estan parlant amb els serveis tècnics i han 

demanat els seus criteris per tal d’establir unes normes bàsiques i evitar així aquestes 

irregularitats. La proposta està damunt la taula i s’ha d’acabar de discutir, s’havia 

posat una alçada reguladora de 3 metres, amb una pendent màxima d’un 20%, amb 

teulada de teules, però es va comprovar que aquestes mesures no eren adequades. 

Els criteris de l’ajuntament és seguir donant permisos però amb uns criteris molt més 

clars i acurats, i demanar que l’aspecte exterior de la caseta no sigui agressiu amb el 

nostre paisatge, i també que es posi una depuradora. 

Tot seguit pren la paraula el regidor Llaó qui manifesta que és cert que hi ha una 

proposta dels tècnics damunt la taula. El Partit Popular, té molt clar que hi ha una 

normativa que prohibeix aquest tipus de construcció en una zona rústica que no tingui 

més de 20.000 m
2
., però també és conscient que al poble hi ha una realitat social i pensa 

que s’ha de tenir una òptica bastant generosa, més o menys igual com s’ha vingut fent 

fins ara. 

 

Seguidament el regidor Martí dóna lectura al decret de l’alcaldia de data 17/11/1999 i 

pregunta si aquest decret s’ha complert o no. 

Contesta l’alcalde que es comprovarà i que es farà una inspecció ocular per part dels 

serveis tècnics. 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 22:45 hores del dia més amunt 

esmentat, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signen tots els assistents que ho 

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 

 
DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

queda estesa en 7 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 40 a 46 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 01/10/2001 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 6/2001, DE 30/5/2001, ORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

 

Consellers 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sr. José A. Gaseni Fortuna 

Sra.Mª Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquin Laboria Mayoral 

Sr. José E. Vilanova Batiste 

Sr. Andreu Martí Garcia 

Sr. Vicenç Boquera Alcalde 

Sr. Antoni Pallarès Rebull 

Sr. Joan-Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA   (ESBORRANY) 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 21:30 hores del dia 30/5/2001, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l'article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l'objectiu de celebrar sessió 

ordinària en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

1- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 5/2001, DE 29/03/2001. 

 

 

Es procedeix a llegir l'acta de la sessió anterior, 5/2001, de 29/3/2001. Un cop conclosa la seva 

lectura s’acorda per UNANIMITAT: 

 

ÚNIC.- Aprovar l'acta de la sessió anterior, 5/2001, de 29/3/2001. 

 

 

2- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2001, DEL CONVENI MARC PER A LA 

PRESTACIÓ DEL SERVEI SOCIAL D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA ENTRE EL CONSELL 

COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR. 
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Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, la Sra. Martí, del grup de CiU, 

manifesta que el seu grup votarà afirmativament tal com han vingut fent sempre amb aquesta 

classe de convenis. 

El Sr. Llaó, del grup del PP, manifesta que el seu grup tant en aquest punt com en el següent, 

que fan referència als convenis amb el Consell Comarcal, per la prestació dels serveis socials, 

votaran també favorablement. 

L’alcalde manifesta que també votarà a favor. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: onze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té concertat amb el Consell Comarcal del Baix Ebre, i en 

vigor, el Conveni marc per a la prestació del servei social d’atenció domiciliària. La clàusula 

tercera d’aquest conveni preveu que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per cofinançar aquest 

servei, realitzarà una aportació anual al Consell Comarcal del Baix Ebre que es correspondrà 

amb la part dels serveis prestats al municipi que per al Consell Comarcal del Baix Ebre té el 

caràcter de no finançada, i disposa, a més, que aquesta quantitat serà fixada anualment 

mitjançant annexos a l’esmentat conveni. 

Per la seva banda, la clàusula quarta d’aquest mateix conveni marc preveu el règim de 

pagament del cost fixat. 

Per tot això, atès que en data 27/2/2001, RE 497, ha tingut entrada al registre general d’aquest 

ajuntament la proposta d’annex per al 2001 al Conveni marc per a la prestació del servei 

social d’atenció domiciliària, que fixa en 1.379.646 pessetes l’aportació de l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar al Consell Comarcal del Baix Ebre per la prestació d’aquest servei al 

municipi; 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar l’esmentada proposta d’annex al 

conveni en sessió plenària de data 19/2/2001; 

Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2001 al Conveni marc per a la prestació del servei 

social d’atenció domiciliària; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar l’annex per al 2001 al Conveni marc per a la prestació del servei social 

d’atenció domiciliària entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix 

Ebre, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

3- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2001, DEL CONVENI MARC PER A LA 

PRESTACIÓ DEL SERVEI SOCIAL D’ATENCIÓ PRIMÀRIA ENTRE EL CONSELL 

COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR. 
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Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, la Sra. Martí, del grup de CiU, 

manifesta que votaran afirmativament com en el punt anterior. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: onze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions; cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té concertat amb el Consell Comarcal del Baix Ebre, i en 

vigor, el Conveni marc per a la prestació del servei social d’atenció primària. La clàusula 

segona d’aquest conveni preveu que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per cofinançar aquest 

servei, realitzarà una aportació anual al Consell Comarcal del Baix Ebre i disposa, a més, que 

aquesta quantitat serà fixada anualment mitjançant annexos a l’esmentat conveni. 

Per la seva banda, el mateix conveni marc preveu el règim de pagament del cost fixat. 

Per tot això, atès que en data 4/4/2001, RE 857, ha tingut entrada al registre general d’aquest 

ajuntament la proposta d’annex per al 2001 al Conveni marc per a la prestació del servei 

social d’atenció primària, que fixa en 1.943.136 pessetes l’aportació de l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar al Consell Comarcal del Baix Ebre per la prestació d’aquest servei al 

municipi; 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar l’esmentada proposta d’annex al 

conveni en sessió plenària de data 19/3/2001; 

Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2001 al Conveni marc per a la prestació del servei 

social d’atenció primària; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar l’annex per al 2001 al Conveni marc per a la prestació del servei social 

d’atenció primària entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix 

Ebre, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

4- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 100/2001, PEL QUAL ES 

DISPOSA L’APLANAMENT DE L’AJUNTAMENT A LES DEMANDES DERIVADES 

DELS RECURSOS CONTENCIOSOADMINISTRATIUS NÚMEROS 76/2001 I 78/2001, 

INTERPOSATS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA CONTRA L’AJUNTAMENT 

DE L’AMETLLA DE MAR, I QUE SE SEGUEIXEN, RESPECTIVAMENT, ALS JUTJATS 

CONTENCIOSOADMINISTRATIUS NÚMEROS 1 I 2 DE TARRAGONA. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí, del grup de CiU, demana a 

l’alcalde que expliqui el motiu de l’aplanament. 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 51 

 

L’alcalde manifesta que es tracta de dos recursos interposats per la Generalitat de Catalunya 

contra dos llicències d’obres atorgades l’any 1997 en la 2a. fase de Tres Cales, on encara hi 

manca el projecte d’urbanització. En aquell moment es van atorgar contra l’informe negatiu 

del tècnic. L’aplanament respon al fet que l’ajuntament dóna la raó a la Generalitat de 

Catalunya i a partir d’ara es compromet a esmenar el problema que ha originat aquest recurs, 

que en aquest cas és la manca de projecte d’urbanització. És feina d’aquest ajuntament, 

manifesta, tenir aquest projecte d’urbanització de la 2a fase realitzat en un breu temps. 

El Sr. Martí expressa que el grup municipal de CiU s’abstindrà, ja que en les dates exposades 

en el decret motiu del recurs contenciosoadministratiu, l’any 1997, CiU no formava part de 

l’equip de govern i per tant no pot ni entrar ni sortir en els acords presos en aquell moment. 

El Sr. Llaó manifesta que és cert que són unes llicències d’obres atorgades l’any 1997 donades 

a uns edificis que ja estaven fets amb anterioritat, però que la Generalitat, en el marc de les 

seves competències, va decidir interposar el recurs ara l’any 2001. Per tant, anuncia que 

votaran favorablement ja que entenen que d’alguna forma això pot ordenar o suavitzar les 

conseqüències del fet de no aplanar-se. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: sis. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: les dels senyors Martí, Boquera, Pallarès, Gómez, i la senyora Mª Carme 

Martí. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Atès que en data 17/05/2001 l’Alcaldia dictà el Decret 100/2001, pel qual, i pels motius que 

s’expressen a la part expositiva del propi decret, es disposa l’aplanament de l’ajuntament a les 

demandes derivades dels recursos contenciosoadministratius números 76/2001 i 78/2001, 

interposats per la Generalitat de Catalunya contra l’ajuntament de l’Ametlla de Mar, i que se 

segueixen, respectivament, als Jutjats contenciosoadministratius números 1 i 2 de Tarragona, i 

es posa a disposició del Ple de la corporació, per a la seva ratificació; 

Vist el decret esmentat; 

Vist el que es disposa als articles 21.1.k) i 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora 

de les bases de règim local, en versió donada per la Llei 11/1999, de 21/4/1999, de 

modificació de la LRBRL i altres mesures de desenvolupament del govern local; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Ratificar en la seva integritat els següents decrets de Presidència: 

 Decret de Presidència 100/2001, de 17/05/2001, pel qual es disposa l’aplanament de 

l’ajuntament a les demandes derivades dels recursos contenciosoadministratius 

números 76/2001 i 78/2001, interposats per la Generalitat de Catalunya contra 

l’ajuntament de l’Ametlla de Mar, i que se segueixen, respectivament, als Jutjats 

contenciosoadministratius números 1 i 2 de Tarragona. 

 

SEGON.- Donar compte de la present resolució als Jutjats contenciosoadministratius números 

1 i 2 de Tarragona, i també a la resta dels interessats en els expedients de referència. 
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5- ACCEPTACIÓ D’AJUTS I NORMATIVA DEL PROGRAMA DE RESTABLIMENT 

DELS DANYS CAUSATS PELS AIGUATS D’OCTUBRE DE 2000, I SOL·LICITUD D’UN 

CRÈDIT A L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Pallarès demana al secretari si pot 

dir el nivell d’endeutament que té l’ajuntament. 

Contesta el secretari que encara no el sap. 

El Sr. Pallarès pregunta si no és preceptiu abans de demanar un crèdit informar a la 

Corporació sobre el nivell d’endeutament. 

Contesta el secretari que en aquest cas com que és un crèdit que no afecta en absolut a la 

càrrega financera, ja que és a càrrec de la Generalitat, no. 

L’alcalde manifesta que és un crèdit que l’ajuntament no tindrà que pagar. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: onze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions; cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Atès que el terme municipal de l’Ametlla de Mar va ser afectat pels aiguats de l’octubre de 

2000, els quals van produir danys importants a les platges i als camins rurals del municipi; 

Atès que per Resolució de 21/12/2000, del Departament de Governació i Relacions 

Institucionals de la Generalitat de Catalunya, i a l’empara del Decret 332/2000, de 

24/10/2000, pel qual s’estableixen mesures adreçades als afectats pels aiguats esdevinguts el 

mes d’octubre de 2000, es va atorgar a aquest Ajuntament una bestreta per un import de 

1.750.000 pessetes (10.517,7 €) per fer front a les despeses per al restabliment immediat 

d’obres i serveis municipals afectats pels aiguats esmentats; 

Atès que l’Ordre de 14/2/2001, del Departament de Governació i Relacions Institucionals de 

la Generalitat de Catalunya, determinà el procediment de concessió de les subvencions i 

establí una línia d’ajuts consistent a subvencionar els crèdits que subscriguin les corporacions 

locals afectades amb l’Institut Català de Finances;  

Atès que el procediment per a la concessió de subvencions, a efectes de tramitació, consta de 

dues fases diferenciades: les actuacions ja realitzades per la corporació local per atendre les 

necessitats de caràcter urgent, i les actuacions a realitzar per atendre el restabliment de les 

obres i serveis de competència municipal; 

Atès que en relació a les actuacions ja realitzades per aquest Ajuntament per atendre les 

necessitats de caràcter urgent es va trametre a la Delegació territorial del Govern a Tarragona, 

d’acord amb el procediment establert a la citada Ordre de 14/2/2001, l’informe tècnic que 

descrivia els treballs realitzats als camins del municipi i la seva adequació a la infrastructura 

municipal existent abans del sinistre, així com la factura aprovada per aquest Ajuntament, per 

import de 4.145.002 ptes. (24.912 €); 

Atès que per Resolució de 24/4/2001, del Departament de Governació i Relacions 

Institucionals de la Generalitat de Catalunya, es determinà l’import de la subvenció a atorgar a 

cada corporació local per les actuacions ja realitzades, i que dins d’aquesta relació hi figurava 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar amb un import de 2.901.501 pessetes (17.438,37 €) per a la 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 53 

 

reparació dels camins, del qual s’ha de descomptar la bestreta ja atorgada, i que s’ha de fer 

efectiu, d’acord amb l’esmentada Ordre de 14/2/2001, mitjançant la subscripció d’un crèdit 

amb l’Institut Català de Finances; 

Vist, per tant, que l’import màxim del crèdit subvencionat a subscriure amb l’Institut Català 

de Finances és de 1.151.501 pessetes. (6.920,66 €); 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Acceptar els ajuts atorgats per Resolució del Departament de Governació i 

Relacions Institucionals de 24/4/2001, següents: 

Únic: Títol actuació: REPARACIÓ DE CAMINS. 

Ajut atorgat: 2.901.501 pessetes (17.438,37 €). 

Actuació núm. AA-2000/141-PG 

 

SEGON.- Acceptar la normativa aprovada per al desenvolupament del programa. 

 

TERCER.- Sol·licitar a l’Institut Català de Finances un préstec per import d’1.151.501 

pessetes (6.920,66 €), d’acord amb la Resolució de la Direcció General d’Administració Local 

de 3/5/2001, per la qual es fixa l’import màxim del crèdit a formalitzar. Es sol·licita per 

aquest import perquè per Resolució de 21/12/2000, es va lliurar bestreta d’1.750.000 pessetes 

(10.517, 7 €). 

 

QUART.- Aprovar les condicions del contracte de préstec establertes en el Conveni signat el 

31/1/2001, entre el Departament de Governació i Relacions Institucionals i l’Institut de 

Finances i que són les següents: 

 Termini: 12 anys sent els primers 2 anys de carència. 

 Tipus d’interès: Euribor anual més un diferencial de 0,50 punts percentuals. 

 Comissió d’obertura: 0,10% del nominal del préstec. 

D’acord amb l’Ordre de 14/2/2001, el pagament de la càrrega financera (amortització del 

capital i interessos), que es derivi del contracte de préstec, anirà a càrrec del pressupost de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

CINQUÈ.- Delegar en el director general d’Administració Local del Departament de 

Governació i Relacions Institucionals la formalització d’aquest crèdit en nom de la 

Corporació. 

 

SISÈ.- Fer constar que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar no té contret cap deute amb la 

Generalitat de Catalunya. 

 

 

6- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE TÈCNIC “MODIFICAT NÚMERO 3 DE LA 2ª 

FASE DE LA NOVA CARRETERA D’ACCÉS SUD A L’AMETLLA DE MAR”. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí manifesta que el grup de 

CiU votarà favorablement tal i com ja va fer en la primera fase, perquè és una obra que s’ha 

de realitzar provinent del PENTA de fa ja molts anys i esperen que sigui una obra beneficiosa 

pel municipi. 
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Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: onze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions; cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Atès que al Pla de carències d’infraestructura viària del PENTA hi ha prevista la construcció 

de la carretera d’accés sud a l’Ametlla de Mar; 

Atès que l’obra va dividir-se en dues fases, i que la primera d’aquestes fases es troba hores d’ara 

en execució; 

Vist el projecte constructiu de la 2ª fase de les obres esmentades, anomenat “Modificat número 

3 de la 2ª fase de la nova carretera d’accés sud a l’Ametlla de Mar”, redactat per l’enginyer de 

camins Sr. Antonio Gironès Fargas, i amb un pressupost d’execució per contracta de 

447.230.950 pessetes (2.687.912,14 €), projecte que conté annex d’expropiacions necessàries 

(annex 8 del document número 1, “memòria i annexos”); 

Atès que d’acord amb els articles 21.1.ñ) i 22.2.n) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora 

de les bases de règim local, en versió donada per la Llei 11/1999, de 21/4/1999, de 

modificació de la LRBRL i altres mesures de desenvolupament del govern local, són 

competència del ple les contractacions i concessions de qualsevol classe quan el seu import 

superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost; 

Atès que d’acord amb l’article 264.2 de la Llei 8/1987, de 15/4/1987, Municipal i de Règim 

local de Catalunya, correspon a l'òrgan de contractació la facultat addicional d’aprovar el 

projecte; 

Atès que la Ponència Ambiental del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 

Catalunya, en sessió de data 10/7/2000, va formular declaració favorable d’impacte ambiental 

sobre el projecte (segon modificat), i que l’esmentada declaració, amb el conjunt de mesures 

correctores, preventives i de control, va ser incorporada al projecte que se sotmet a aprovació; 

Vist el conjunt d’afectacions sectorials del projecte esmentat; 

Vist el que es disposa als articles 120 a 129 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16/6/2000, 

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, 218 i 

219 de la Llei 8/1987, de 15/4/1987, Municipal i de Règim local de Catalunya, 12 a 45 del 

Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 

13/6/1995, i 57 a 80 del Reglament General de Contractació de l'Estat aprovat per Decret 

3410/1975, de 25/11/1975, respecte dels projectes tècnics per a l’execució d’obres i la seva 

aprovació; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte tècnic “Modificat número 3 de la 2ª fase de la nova 

carretera d’accés sud a l’Ametlla de Mar”, redactat per l’enginyer de camins Sr. Antonio 

Gironès Fargas i amb un pressupost d’execució per contracta de 447.230.950 pessetes 

(2.687.912,14 €), projecte que incorpora la declaració d’impacte ambiental i que conté l’annex 

d’expropiacions necessàries (annex 8 del document número 1, “memòria i annexos”) amb la 

relació de béns i dret afectats amb indicació dels seus titulars i domicili, superfície, situació 

cadastral, naturalesa i aprofitament del bé o dret. 
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SEGON.- Sotmetre a informació pública el projecte esmentat durant un període de trenta dies 

hàbils, període durant el qual es podrà examinar i es podran formular les reclamacions i 

al·legacions que es considerin oportunes. 

 

TERCER.- Disposar que un certificat del present acord, juntament amb un exemplar del projecte 

inicialment aprovat, sigui remès a l’Agència Catalana de l’Aigua i als serveis corresponents del 

Ministeri de Foment (Inspecció d’Explotació A-7 i Infraestructures Ferroviàries), per a la seva 

aprovació. 

 

QUART.- Un cop transcorregut el termini d’exposició pública, l’ajuntament resoldrà sobre 

l’aprovació definitiva. 

 

 

7- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 

CONSTRUCTIU DE LA NOVA XARXA DE CLAVAGUERAM I ESTACIONS DE 

BOMBAMENT A LA 1ª FASE DE LA URBANITZACIÓ LES TRES CALES. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí manifesta que és un punt 

que està consensuat i en el que s’està d’acord i el vot del grup de CiU serà afirmatiu. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: onze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions; cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 30/11/2000 el ple de l’ajuntament va aprovar l’expedient de contractació del contracte 

de consultoria i assistència per a la redacció del projecte constructiu de la nova xarxa de 

clavegueram i estacions de bombament a la 1ª fase de la Urbanització Les Tres Cales. 

La licitació del contracte es verificà pels tràmits del concurs obert, i l’edicte corresponent va 

ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província. 

En data 21/2/2001 es va reunir la mesa de contractació als efectes de qualificació prèvia de la 

documentació i obertura de proposicions. Un cop incorporada a l’expedient la valoració 

tècnica de les ofertes, la mesa es reuní novament en data 22/3/2001 per formula proposta 

d’adjudicació. 

Per tant, vist el que es disposa a l’article 4 del plec de clàusules que regula la contractació; 

Vistes les competències addicionals en matèria de contractació que corresponen a l'òrgan de 

contractació segons el que es desprèn de l’article 264.2 de la Llei 8/1987, de 15/4/1987, 

Municipal i de Règim local de Catalunya; 

Vist el que es disposa als articles 85 a 90, i 93 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 

16/6/2000, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions 

públiques; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar en la seva integritat l’activitat duta a terme per la Mesa de contractació. 
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SEGON.- Adjudicar el contracte de consultoria i assistència per a la redacció del “projecte 

constructiu de la nova xarxa de clavegueram i estacions de bombament a la 1ª fase de la 

Urbanització Les Tres Cales” en favor de l’empresa CAST SA, pel preu ofert de 8.492.400 

pessetes IVA inclòs (51.040,35 €), amb plena subjecció al plec de clàusules que regula la 

contractació. 

 

TERCER.- Disposar la notificació en forma de la present resolució. 

 

 

8- NOMENAMENT DE GERENT DE LA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL “CASAL  

D’AVIS”. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí manifesta que el 

nomenament d’un gerent al Casal d’Avis no feia falta, ja que el Casal és una instal·lació que 

per una banda té un funcionament de bar–menjador correcte, i per l’altra, tampoc no hi ha cap 

problema amb les dues associacions que hi desenvolupen activitats. Per tant si no hi ha cap 

problema, no entenen per quin motiu s’ha de nomenar un gerent per gestionar aquesta 

instal·lació, ja que per part de la Regidoria es porta perfectament. 

Seguidament pren la paraula la Sra. Borràs per manifestar que al Casal només hi ha una 

associació la qual no fa cap activitat, les activitats que es fan les fa l’ajuntament i ella com a 

regidora. Exposa que per problemes familiars no pot assistir les vegades que ella voldria, i per 

aquest motiu, ha de nomenar un gerent per tal que ho coordini tot i es porti tot més be del que 

ara va. 

El Sr. Martí manifesta que el seu grup respecta la seva opinió però no comparteix el 

plantejament que ara s’ha fet, i el seu grup s’abstindrà no perquè tinguin res contra la persona, 

sinó perquè pensen que darrera d’això hi ha un transfons. 

El Sr. Llaó manifesta que el seu grup coincideix també amb el grup de CiU, en que el servei 

funciona bé i que la regidoria ho fa bé, però també pensen com molt bé ha llegit el secretari, 

que pot funcionar millor. 

L’alcalde manifesta que votarà a favor, ja que pensen que no es tracta de solucionar cap 

problema, sinó tot el contrari, millorar i potenciar el Casal d’Avis, i enriquir-lo amb més 

activitats. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: sis. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: les dels senyors Martí, Boquera, Pallarès, Gómez, i la senyora Martí. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Atès que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar és titular de l’edifici del Casal d’Avis, immoble 

inscrit a l’inventari de béns municipals com a bé de domini públic per la seva adscripció a un 

servei públic; 

Atès que el local esmentat és gestionat directament pel propi ajuntament; 

Atès que resulta necessari el nomenament d’un gerent de la instal·lació esmentada amb la 
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finalitat o només de coordinar les diferents activitats que s’hi desenvolupen, en particular en 

allò que es refereix a la coordinació entre el servei municipal i les diferents activitats que es 

desenvolupen per part dels usuaris del servei, sinó també amb la finalitat de dinamitzar i 

impulsar aquestes activitats i garantir el millor aprofitament i el correcte ús de les 

instal·lacions; 

Atès que els ens locals tenen plena potestat per a organitzar els serveis de llur competència, 

d’acord amb el que disposen els articles 230 de la Llei 8/1987, de 15/4/1987, Municipal i de 

Règim local de Catalunya i 153 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals 

aprovat per Decret 179/1995, de 13/6/1995; 

Atès que el càrrec de gerent del Casal d’Avis es configura com a càrrec executiu però 

honorari, això és sense retribució; 

Atès que la Sra. Teresa Estrada Pijoan, DNI 40005427D, és considerada persona idònia per a 

l’exercici d’aquestes funcions, i que ha acceptat l’oferiment per desenvolupar el càrrec; 

El ple acorda: 

 

ÚNIC.- Nomenar gerent del Casal d’Avis Municipal la Sra. Teresa Estrada Pijoan, DNI 

40005427D. 

 

 

9- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES 

ORDENANCES FISCALS NÚMEROS 13 BIS, 30, I 5. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, la Sra. Martí vol deixar constància que 

fa vuit mesos es va aprovar la modificació de les ordenances que ara es proposa rectificar, i 

que el seu grup en aquell moment ja es va abstenir per no estar d’acord amb aquella 

modificació. Interpreta, per tant, que la present proposta significava que tenien raó. Per això, i 

pel fet que pensa que les tarifes proposades són una mica desmesurades, anuncia l’abstenció 

del seu grup, però se n’alegra que s’hagi rectificat. 

Seguidament la Sra. Martí, prèvia sol·licitud a l’Alcaldia, pregunta al secretari si la 

modificació, atès que ha de sotmetre’s un mes a exposició pública, es pot aplicar de seguida. 

Contesta el secretari que la modificació pot aplicar-se des del moment en què entri en vigor. 

El Sr. Llaó manifesta que en el seu moment el que es va intentar va ser canviar la filosofia de 

l’ordenança i passar a pagar en lloc de per unitat de taules i cadires per metres quadrats, però 

que s’ha palesat que en efecte l’augment va ser molt elevat i que per això es rectifica. 

L’alcalde manifesta que el seu vot serà favorable ja que, com s’ha dit, es va pretendre canviar 

la filosofia de l’ordenança en els termes exposats perquè que abans igual pagava una taula de 

mesures normals que una de dimensions grans, però que s’ha acreditat que això ha comportat 

que en determinats casos concrets que l’import ha pujat molt. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: sis. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: les dels senyors Martí, Boquera, Pallarès, Gómez, i la senyora Martí. 

Vist tot el què, i atès que es verifica l’existència del quòrum de majoria absoluta exigible, 

l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 
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Atès que s’ha tramitat expedient per a la modificació puntual de les ordenances fiscals números 

13 bis, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 30, reguladora de la 

taxa per ocupació de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres elements 

amb finalitat lucrativa, i 5, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius; 

Vist l’informe preceptiu de secretaria i d’Intervenció; 

Vist el que es disposa als articles 22.2.e) i 47.3.h) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de 

les bases de règim local, en versió donada per la Llei 11/1999, de 21/4/1999, de modificació 

de la LRBRL i altres mesures de desenvolupament del govern local, 49, 106 a 108, i 111 i 113 

de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, en versió, pel que fa als 

articles 107.1 i 111, donada per la DA 1ª de la Llei 39/1988, de 28/12/1988, reguladora de les 

hisendes locals, i 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28/12/1988, reguladora de les hisendes locals; 

El Ple acorda; 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació d’ordenances fiscals que s’especifica: 

 

Ordenança fiscal número 13 bis, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres: 

 Es modifica l’apartat 1 de l’article 5 “Base imposable, quota i acreditament”, el qual 

queda redactat de la següent manera: 

1. La base imposable d’aquest impost la constitueix el cost real i efectiu de la 

construcció, instal·lació o obra, la qual, d’acord amb el que disposa l’article 104.1.b) 

de la Llei 39/1988, de 28/12/1988, reguladora de les hisendes locals, serà determinada 

pel sistema de mòduls. Els mòduls aplicables seran els que s’estableixen a l’annex A 

“Barems per determinar el cost de les obres”. 

 Es modifica l’Annex A “Barems per determinar el cost de les obres”, de la següent 

manera: se suprimeix tot el contingut de l’annex A, i s’introdueix el següent redactat: 

La base imposable a què es refereix l’article 5.1 de l’ordenança es determinarà d’acord 

amb el “Mòdul Bàsic de Referència” aprovat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de 

Catalunya i vigent en cada moment, aplicat d’acord amb el “Manual per a l’obtenció 

simplificada de pressupostos d’execució material”, i sense cap classe de reducció. 

 Es modifica l’Annex B “import de la fiança a constituir”, de la següent manera: es 

modifiquen a la baixa els 8 primers trams de l’escala de fiances a constituir, els imports 

dels quals resten fixats com s’especifica: 

 

Pressupost Fiança 
  

De 1 a 500.000 pessetes 25.000 

500.001 a 1.000.000 pessetes 50.000 

1.000.001 a 5.000.000 pessetes 100.000 

5.000.001 a 10.000.000 pessetes 200.000 

10.000.001 a 20.000.000 pessetes 300.000 

20.000.001 a 40.000.000 pessetes 400.000 

40.000.001 a 60.000.000 pessetes 500.000 

60.000.001 a 80.000.000 pessetes 600.000 

 

Ordenança fiscal número 30, reguladora de la taxa per ocupació de l’ocupació de terrenys d’ús 
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públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa: 

 Es modifica a la baixa les tarifes segons temporada del quadre vigent, de la següent 

manera: 

 

Període Bars Restaurants 

Gener, febrer, març, abril, maig, juny, 

octubre, novembre i desembre, per mes: 

100 pessetes m
2
 250 pessetes m

2
 

juliol, agost i setembre, per mes 200 pessetes m
2
 500 pessetes m

2
 

 

Ordenança fiscal número 5, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius: 

 Es modifica l’epígraf cinquè, “Documents relatius a serveis d’urbanisme”, al qual 

s’afegeix una tarifa 4, de la següent manera: 

“4.- Certificats d’aprofitament urbanístic.........................2.500 pessetes”. 

 

SEGON.- Sotmetre aquest acord a exposició pública per un període de trenta dies, període 

durant el qual qualsevol interessat podrà presentar les reclamacions i els suggeriments que 

consideri adients. Cas que no es presentessin, s’entendrà definitivament aprovada la modificació. 

 

 

10- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA SENTÈNCIA DICTADA EN DATA 29/3/2001 PEL 

JUTJAT CONTENCIOSOADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE TARRAGONA EN 

PROCEDIMENT ABREUJAT 217/2000, I DISPOSICIONS RELATIVES AL SEU 

COMPLIMENT. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí manifesta que el vot del 

grup de CiU serà favorable pel que respecta als punts 10, 11 i 12, tot i que entenen que no s’ha 

de votar perquè no es tracta d’un acord, sinó d’una presa de coneixement de la sentència per 

part dels regidors. El secretari demana l’ús de la paraula a l’Alcaldia per puntualitzar que no 

es tracta d’una presa de coneixement per part dels regidors, sinó del fet que l’ajuntament, com 

a institució, prengui coneixement formal de les sentències fermes i disposi, com no pot ser 

d’altra manera, el seu estricte compliment. Per això, continua, i pel fet que el ple manifesta la 

seva voluntat com a òrgan col·legiat mitjançant la presa d’acords, es formula la present 

proposta d’acord que, com qualsevol altra, ha de ser votada. El Sr. Martí reitera que al seu 

parer no s’hauria de tractar d’una proposta d’acord, sinó d’una presa de coneixement sense 

votació, i que si s’ha de prendre acord, aleshores s’hauria de canviar el títol del punt a l’ordre 

del dia. Manifesta també que, en qualsevol cas, vol que aquesta apreciació consti en acta 

expressament. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: onze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions; cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Vista la sentència dictada en data 29/3/2001 pel Jutjat contenciosoadministratiu número 1 de 
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Tarragona en Procediment abreujat 217/2000, interposat per la Generalitat de Catalunya 

contra l’acord de la Comissió de Govern Municipal de data 15/6/2000, pel qual s’atorgà 

llicència d’obres a Delícies Subirats SL; 

Vist que la sentència estima parcialment la demanda i anul·la la llicència atorgada; 

Vist el fonament jurídic segon, en el qual s’especifica que “el projecte es remet a obres majors 

que afecten l’estructura de l’immoble i ve signat per arquitecte tècnic ha de declarar-se no 

ajustat a dret perquè ha de ser signat per arquitecte superior, raó per la qual, en el seu cas, 

l’ajuntament hauria d’exigir nou projecte que compleixi l’anterior requisit i un cop presentat 

concedir la llicència si l’obra que es realitzi no excedeix els volums d’edificació autoritzats, 

que quedi absolutament clar que es tracta de construcciobs desmontables i que la marquesina 

compleix amb el que estableix l’article 13.9 del Pla Parcial de Ribes Altes”; 

Atès que la sentència és ferma; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Prendre coneixement de la sentència esmentada i disposar el seu compliment en 

els seus estrictes termes, i en virtut d’això: 

 Declarar l’anul·lació de la llicència d’obres atorgada a Delícies Subirats SL per acord de 

la Comissió de Govern Municipal de data 15/6/2000. 

 Requerir a Delícies Subirats SL perquè sol·liciti nova llicència i aporti projecte signat 

per arquitecte superior, en els termes que es desprenen de la pròpia sentència i que es 

reprodueixen a la part expositiva del present acord. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord al Jutjat 

contenciosoadministratiu número 1 de Tarragona. 

 

 

11- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA SENTÈNCIA DICTADA EN DATA 29/3/2001 PEL 

JUTJAT CONTENCIOSOADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE TARRAGONA EN 

PROCEDIMENT ABREUJAT 317/2000, I DISPOSICIONS RELATIVES AL SEU 

COMPLIMENT. 

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: onze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions; cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Vista la sentència dictada en data 29/3/2001 pel Jutjat contenciosoadministratiu número 1 de 

Tarragona en Procediment abreujat 317/2000, interposat pels senyors Andres Martí Garcia, 

Vicente Gerónimo Boquera Alcalde, Antonio Pallarés Rebull, Joan Pere Gómez Comes i 

Maria Carmen Martí Buenaventura contra l’acord d’aprovació de la plantilla orgànica a per a 

l’exercici 2000 i la contractació d’un vigilent d’obres; 

Vist que la sentència declara la inadmissibilitat del recurs interposat; 

Atès que la sentència és ferma; 

El ple, un cop debatut l’assumpte, acorda per UNANIMITAT: 
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PRIMER.- Prendre coneixement de la sentència esmentada i disposar el seu compliment en 

els seus estrictes termes. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord al Jutjat 

contenciosoadministratiu número 1 de Tarragona. 

 

 

12- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA INTERLOCUTÒRIA DICTADA EN DATA 

17/4/2001 PEL JUTJAT CONTENCIOSOADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE TARRAGONA 

EN PROCEDIMENT ORDINARI 297/2000. 

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: onze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions; cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Vista la interlocutòria dictada en data 17/4/2001 pel Jutjat contenciosoadministratiu número 1 

de Tarragona en Procediment ordinari 297/2000, interposat per la Generalitat de Catalunya 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar; 

Vist que la interlocutòria té per desistit i apartat del recurs a la Generalitat de Catalunya; 

Atès que la interlocutòria és ferma; 

El ple, un cop debatut l’assumpte, acorda per UNANIMITAT: 

 

PRIMER.- Prendre coneixement de la interlocutòria esmentada i disposar el seu compliment 

en els seus estrictes termes. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord al Jutjat 

contenciosoadministratiu número 1 de Tarragona. 

 

 

13- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, I: DECRETS 

DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 

MUNICIPAL. 

 

 

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels decrets de 

Presidència del 48/2001 de 27/03/2001, al 109/2001 de 25/05/2001, i de les actes de la 

Comissió de Govern corresponents a les sessions 20/02/2001, 20/03/2001, 20/04/2001 i 

11/05/2001, documents tots que han estat a disposició dels senyors regidors des del moment 

de la notificació de la convocatòria de la present sessió.  

 

L’alcalde manifesta que amb l’aprovació que es va produir en la sessió de la Comissió de 

Govern Municipal de data 20/04/2001, d’un monodipòsit controlat de terres i runes, i que ara 
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està en fase d’exposició al públic, s’intentarà donar sortida i servei a les necessitats que ara té 

la localitat i als empresaris de la construcció, degut a la distància existent amb els altres 

abocadors de la província. 

 

 

14- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

Seguidament l’alcalde procedeix a contestar les preguntes que van quedar pendents de 

resposta en el ple anterior, de la següent manera: 

Primera: sobre la relació de permisos d’obres aprovats i denegats, en zona rústica, des del 

30/06/1999. Manifesta l’alcalde que fins ara no ha estat possible poder confeccionar aquesta 

relació, però es compromet a portar-la per al proper ple. 

Segona: sobre el decret de l’alcaldia de data 17/11/1999. Manifesta l’alcalde que s’ha 

comprovat que aquest decret feia referència a l’edifici situat més a prop de la via, però va 

haver-hi un error amb la numeració i es va posar l’edifici de més avall, en el qual no calia fer 

cap remodelació de la façana. Afegeix, però, que s’han inspeccionat els dos edificis, i que 

d’aquesta inspecció es dedueix que un ja té la façana reparada, i l’altre, encara que no està en 

un estat òptim, no precisa de reparacions immediates. 

Tercera: sobre el número de contenciosoadministratius que té interposats l’ajuntament. 

Manifesta l’alcalde que actualment, i després dels tres que s’ha donat compte avui, només 

resta un contenciosoadministratiu que fa referència a l’hotel de Bon Capó. 

 

Continua l’alcalde manifestant que també es va comprometre a donar la relació de factures 

pendents de pagament, encara que en les comissions de govern es reflexa la relació de factures 

que s’aproven. Al respecte, informa que actualment s’està treballant en la liquidació de l’any 

2000, i que probablement durant aquesta setmana podrà avançar informació sobre la situació 

de l’any 2000. 

 

La senyora Martí, en relació a una intervenció seva a l’anterior ple sobre si els diners de la 

central nuclear anaven destinats a al Museu de Ceràmica o a la cultura en general, sol·licita 

que se li informi sobre si aquest extrem s’ha comprovat. Contesta l’alcalde que no s’ha 

comprovat, però que aquests diners que rep l’ajuntament són en concepte d’emmagatzematge 

de material radioactiu. La senyora Martí manifesta que quan va llegir el conveni amb 

ENRESA en l’anterior legislatura, el que demanava ENRESA era que aquesta quantitat 

específica de cinc milions i mig, anés destinada a temes culturals, i no específicament al 

museu, encara que el museu sigui una cosa cultural. 

 

Seguidament, en rerlació al decret 4/2000, l’alcalde manifesta que, un cop consultat el tema a 

Secretaria, se li ha informat que en efecte l’alcalde no té facultat per condonar recàrrecs, però 

que com que aquesta és una pràctica que s’havia vingut fent tradicionalment, s’havia 

continuat. Afegeix, però, que un cop aclarit el dubte sobre la possibilitat o no de fer-ho, s’ha 

deixat de fer. 

 

El senyor Martí manifesta que va preguntar en l’anterior ple sobre el cost dels contenciosos, i 

demana a l’alcalde que pel proper ple li contesti sobre la quantitat que l’ajuntament ha pagat 
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per aquests contenciosos. 

 

El senyor Martí, en referència a l’abans esmentat decret de data 17/11/1999, posa de manifest 

que es parlava de risc de caigudes totals o parcials a la via pública sobre les quals i que caldria 

determinar la possible responsabilitat civil i penal dels propietaris, i se sorprèn que ara pel que 

s’ha dit sembla que no tingui massa importància. 

En relació als deutes de les factures, manifesta que va preguntar quina és la quantitat de diners 

que l’ajuntament té pendent de pagament a data 31/12/2000, i que només demanaven una 

quantitat que no se li ha proporcionat. 

Contesta l’alcalde que el cost del contenciós de la Plaça del Canó, va ser de cinc-centes mil 

pessetes, i els altres dos que va portar l’advocat Miquel Nolla, estan al voltant de les dues-

centes cinquanta mil pessetes. En relació al decret de 17/11/1999, contesta que, com es pot 

comprovar, els veïns van actuar en conseqüència i van reparar la façana. 

 

El senyor Gómez manifesta a l’alcalde, en relació a una sol·licitud formulada sobre el dret 

d’assistència de tots els regidors a diferents cursos de formació i el correlatiu dret a rebre 

subvencions per aquesta assistència, que ni tant sols s’ha contestat aquests escrits. 

 

El senyor Pallarès prega al regidor de Governació que es reconsideri la col·locació de les 

bandes reductores de velocitat que s’han posat, ja que entenen que el seu nombre es excessiu i 

que de cara a l’estiu poden ocasionar més molèsties que el mal que s’intenta evitar. 

 

El senyor Martí, en referència a unes al·lusions efectuades per CiU al Punt Diari, sobre 

l’aprovació del pressupost, prega a l’alcalde que quan parli d’aquests temes no compari 

l’ajuntament de l’Ametlla ni amb el de Cambrils ni amb cap d’altre, ja que d’aquesta manera 

el que s’està fent és crear adversaris institucionals. 

 

El senyor Boquera pregunta a l’alcalde si l’equip de govern té previst per aquest estiu obrir el 

lloc de vigilància de la platja de l’estany. 

 

El senyor Pallarès en relació a la comissió de govern de 20/04/2001, en què es denega la 

llicència d’obres al projecte d’equipaments esportius de l’hotel Bon Capó SL per no disposar 

de la llicència ambiental corresponent, pregunta a l’alcalde si malgrat aquesta denegació de 

llicència les obres continuen amb tota normalitat, si el servei d’inspecció d’obres ha actuat, i si 

l’ajuntament pensa fer quelcom al respecte. 

En relació al desviament del barranc de Bon Capó, el senyor Pallarès pregunta si hi ha permís 

d’obres concedit, i si l’ajuntament té coneixement d’aquestes obres. 

En relació a l’ampliació de la carretera que va des de la carretera de la costa a l’hotel, la 

compra dels terrenys i la seva construcció, el Sr. Pallarès pregunta qui ho paga i qui ho està 

tramitant. 

 

La senyora Martí pregunta quan està previst que es netegi la platja de Pixavaques. Contesta el 

senyor Laboria que s’endegaran les tasques de neteja la setmana vinent. 

 

El senyor Martí pregunta al senyor Laboria quan es netejaran les platges de l’Estany, Bon 

Caponet i la Caleta de Pepo, que necessiten una atenció especial. Contesta el senyor Laboria 

que tant a la Caleta de Pepo com a l’Alguer està previst tirar-hi una mica d’arena. 
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El senyor Martí, en referéncia a l’empresa que està construint l’hotel a Bon Capó, pregunta si 

aquesta empresa ha pagat l’import de la llicència d’obres, i si no l’ha pagat, quin és l’import 

que es deu, i si és cert que aquesta empresa va estendre un pagaré a l’ajuntament, quan es va 

fer aquest pagaré, si això ha suposat alguna despesa per a l’ajuntament i si tot l’exposat suposa 

un precedent. 

 

El senyor Gómez pregunta al responsable d’urbanisme per quin motiu s’ha atorgat una 

llicència d’obres (edifici aquari) en un carrer que no disposa de xarxa de clavegueram, el qual 

fet ha provocat que ara s’hagi d’instal·lar una bomba per poder evacuar les aigües residuals. 

Pensa que l’ajuntament abans de donar llicències d’obres i cobrar-les, hauria d’exigir a qui fos 

posar-hi la xarxa de clavegueram i d’aigua i evitar problemes com els que ara es troben al 

carrer Ramón y Cajal i a Tres Cales. 

 

L’alcalde en relació a les bandes reductores de velocitat, pensa que són necessàries i que 

serviran per evitar accidents atès el gran trànsit de vianants per aquestes zones i de conductors 

que no respecten les velocitats màximes. 

En relació a la vigilància de l’Estany, manifesta que aquest any no és possible assumir aquesta 

vigilància per motius pressupostaris. Afegeix que s’ha realitzat una inspecció al lloc i s’ha 

pogut comprovar que es troba en un estat degradat, i que, per això, es comprometen, de cara a 

al proper any, a rehabilitar-lo i després assumir el cost de mantenir aquest lloc obert, ja que 

pensen que és necessari per tractar-se de l’únic existent en la part sud del poble, essent a més 

una platja amb força afluència. 

En relació a la llicència de Bon Capó, l’alcalde explica que es va presentar una sol·licitud de 

llicència d’obres que feia referència a una piscina que en efecte s’ha constatat que s’està 

construint, i que la llicència es va denegar perquè no es poden concedir llicències d’obres 

sense la llicència d’obertura. Tot i això, continua, s’ha comprovat que la llicència d’obres es 

podrà atorgar una vegada obtinguda la llicència d’obertura. 

En referència a la desviació del barranc, l’alcalde informa que encara no hi ha resolució de 

l’ACA, no hi ha acceptació del projecte de desviament, per tant no és una desviació del 

barranc, sinó que són unes obres que seran d’accés a l’hotel. 

Pel que fa a l’ampliació de la carretera de la costa, explica que és necessari fer arribar l’aigua 

a l’hotel, com ho és també per al futur desenvolupament urbanístic d’aquella zona ja que hi ha 

un inversor que vol desenvolupar les dues zones que queden a Bon Capó. Explica que tot 

aprofitant la rasa de l’aigua potable s’instal·laran també les canonades de les aigües residuals i 

s’hauran d’instal·lar dues estacions de bombament. Com que es tracta d’un camí municipal, 

diu, se’n responsabilitazarà l’ajuntament. 

En relació a la llicència d’obres de l’hotel, exposa que primer es va pagar l’1’2 en efectiu i 

una vegada atorgada la llicència, del 2,3 restant es va pagar una part que pujà vora vint 

milions de pessetes amb un taló, i que, per necessitats de tresoreria, es va portar a la caixa i les 

despeses suposrtades, d’acord amb l’empresa, seran abonades per aquesta a l’ajuntament. I 

que ara manca una tercera part d’aquesta llicència que també gira al voltant d’uns vint milions 

de pessetes. Manifesta que aquesta ha estat una pràctica que van trobar establerta en aquest 

ajuntament i que s’aplicava a les obres importants tot permetent als constructors satisfer els 

seus deutes tributraris a terminis. Explica que aquest mateix ús s’ha aplicat també amb 

l’edifici a què feia referència el senyor Gómez, que va acreditar vuit milions de pessetes. 

En relació a l’edifici del carrer Ramón y Cajal, la llicència del qual va ésser concedida fa tres 
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anys, explica l’alcalde ésser cert que s’ha palesat que no hi arriba la xarxa de clavegueram. 

Exposa que aquest terreny estava qualificat com a zona verda i l’any 1992, es va permetre 

requalificar-lo com edificable, i ara el cost dels serveis d’alguna manera s’han d’assumir, i 

que, per això, s’han endegat negociacions amb els propietaris. L’ajuntament, manifesta, està 

disposat a col·laborar en el que calgui, però hi ha un problema de canonades ja que no poden 

anar les aigües residuals d’aquest edifici junt amb les del CAP i han d’anar a sortir al carrer de 

darrera de les escoles velles. 

 

El senyor Gómez pregunta a l’alcalde si no creu que l’ajuntament, abans de concedir una 

llicència d’obres que puja vuit milions de pessetes, no hauria d’avisar que aquell carrer no 

disposa d’aquests serveis. 

Contesta l’alcalde que amb això li dóna la raó, ja que en el seu moment s’haguessin hagut de 

comunicar aquestes deficiències tècniques al promotor, però que de totes maneres al final del 

procés hem arribat al mateix punt, ja que o el promotor o els veïns hauran de pagar. 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 23:05 hores del dia més amunt 

esmentat, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signen tots els assistents que ho 

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

queda estesa en 18 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 47 a 64 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 01/10/2001 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 7/2001, DE 6/8/2001, 

EXTRAORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

 

Regidors 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sr. José A. Gaseni Fortuna 

Sra. Mª Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquin Laboria Mayoral 

Sr. Andreu Martí Garcia 

Sr. Vicenç Boquera Alcalde 

Sr. Antoni Pallarès Rebull 

 

Excusa la seva assistència la senyora Mª Carme Martí Buenaventura. 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 21:30 hores del dia 6/8/2001, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l'article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l'objectiu de celebrar sessió 

extraordinària en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

1- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 6/2001, de 30/5/2001. 

 

 

Es procedeix a llegir l'acta de la sessió anterior, 6/2001, de 30/5/2001. Un cop conclosa la seva 

lectura s’acorda per UNANIMITAT: 

 

ÚNIC.- Aprovar l'acta de la sessió anterior, 6/2001, de 30/5/2001. 

 

 

2- APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS CORRESPONENTS A L’EXERCICI DE 

1999. 
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Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí manifesta que el grup de 

CiU vol deixar constància que s’està en ple mes d’agost de 2001 i s’estan aprovant els 

comptes de l’exercici de 1999, els quals s’havien de presentar abans del 15 de maig de 2000 i 

trametre com a data límit el 15 d’octubre de 2000. Expressa que, per tant, es porta més d’un 

any de retard i que el vot del seu grup serà negatiu per coherència amb la no participació i 

perquè aquests comptes s’han fet tard i malament. 

El Sr. Llaó manifesta que el seu grup votarà favorablement ja que aquests comptes han estat 

informats per la Comissió Especial de Comptes en temps i forma i han estat dipositats a la 

Sindicatura de Comptes. 

L’alcalde manifesta que el seu grup també votarà afirmativament encara que el pressupost no 

va ser elaborat per ells, ja que van ser uns comptes en què, degut a que va ser el primer any del 

seu govern, van tenir-hi incidència, ja que es va posar la realitat econòmica de l’ajuntament en 

coneixement de tots els ciutadans i va sortir un romanent de tresoreria negatiu de cent vint-i-

un milions de pessetes. Manifesta i que si no s’han aprovat abans ha estat perquè hi havia una 

pràctica en aquesta casa que així ho va impedir. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: cinc. 

 Vots en contra: els dels senyors Martí, Boquera i Pallarès. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Atès que ha finalitzat la tramitació de l'expedient per retre i aprovar els Comptes Generals de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar corresponents a l'exercici de 1999; 

Vist l'informe emès per la Intervenció General en data 7/12/2000, així com el dictamen 

favorable emès per la Comissió Especial de Comptes en data 3/1/2001; 

Atès, que no s'han presentat reclamacions durant el termini de quinze dies i vuit més previst 

per la legislació vigent; 

Vista la tramitació seguida per l'expedient fins a la data, i atès que s'han acomplert la totalitat 

dels requisits exigits per la normativa en vigor per poder procedir a l'aprovació dels esmentats 

Comptes Generals; 

Vist, el contingut de les diferents carpetes que formen els Comptes Generals, integrats pels 

comptes de l'administració general de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, i en particular, vist 

que s'hi integren tots els estats, annexes i justificants exigits per les Regles 230, 237 i 229 de 

la Instrucció de Comptabilitat del tractament especial simplificat per a Entitats locals d'àmbit 

territorial amb població inferior a 5.000 habitants, aprovada per OM de 17/7/1990; 

Atès, el que es disposa a l'article 193.4 de la Llei 39/1988, de 28/12/1988, reguladora de les 

hisendes locals; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar els Comptes Generals de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar corresponents 

a l'exercici de 1999. 

 

SEGON.- Manifestar que els Comptes Generals aprovats resten a disposició del Tribunal de 

Cuentas i de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
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TERCER.- Ordenar que una còpia dels esmentats comptes, així com de l'expedient seguit per 

a la seva aprovació, sigui tramesa a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

 

 

3- APLANAMENT DE L’AJUNTAMENT A LES DEMANDES DERIVADES DELS 

RECURSOS CONTENCIOSOADMINISTRATIUS NÚMEROS 132/2001 I 134/2001, 

INTERPOSATS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA CONTRA L’AJUNTAMENT 

DE L’AMETLLA DE MAR, I QUE SE SEGUEIXEN, RESPECTIVAMENT, ALS JUTJATS 

CONTENCIOSOADMINISTRATIUS NÚMEROS 1 I 2 DE TARRAGONA. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, l’alcalde explica que es tracta de dues llicències donades a 

dos xalets a la segona fase de la urbanització Tres Cales, i que l’ajuntament en aquests casos 

concrets dona la raó a les demandes, però per altra banda s’està treballant per a què tots els 

problemes jurídics que està generant la segona fase tinguin una solució ràpida i poder 

legalitzar totes aquestes construccions. 

El Sr. Martí manifesta que el seu grup s’abstindrà ja que no van participar en aquestes 

actuacions de la comissió de govern de l’anterior equip de govern i de l’actual, ja que una 

d’aquestes llicències va ser concedida en data 23/9/1999. 

El Sr. Llaó expressa que el seu grup votarà afirmativament ja que entenen que en aquests 

temes ha d’existir una solidaritat ja que si en l’anterior legislatura es van donar llicències, 

també se’n van donar en les altres legislatures anteriors. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: cinc. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: els senyors Martí, Boquera i Pallarès. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 30/5/2001 el ple de l’ajuntament acordà ratificar el Decret de l’Alcaldia número 

100/2001, pel qual es disposà l’aplanament de l’ajuntament a les demandes derivades dels 

recursos contenciosoadministratius números 76/2001 i 78/2001, interposats per la Generalitat 

de Catalunya contra l’ajuntament de l’Ametlla de Mar, i que se segueixen, respectivament, als 

Jutjats contenciosoadministratius números 1 i 2 de Tarragona. Aquest aplanament es 

fonamentava en l’informe jurídic emès al respecte en data 15/5/2001 pel lletrat encarregat de 

la defensa de l’ajuntament, Sr. Miquel Nolla. 

En data 15/6/2001, RE 1637 de data 19/6/2001, ha tingut entrada en aquest ajuntament 

comunicació, de data 7/6/2001, de la Resolució dictada pel Jutjat Contenciosoadministratiu 

número 1 de Tarragona, per la qual, primer, es té per interposat recurs 

contenciosoadministratiu ordinari 132/2001 contra l’acte presumpte de l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar desestimatori de la sol·licitud formulada pel conseller de Política Territorial 

i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya en data 27/12/2000, per la qual se sol·licitava 

que s’iniciés un procediment de declaració de lesivitat contra un acord de la Comissió de 

Govern Municipal de data 17/11/1997 (expedient de llicència d’obres 393/1997); segon, 

s’ordena la remissió del corresponent expedient administratiu, i tercer, s’ordena la notificació, 

als interessats en l’expedient, de la Resolució en què s’acordi la remissió de l’expedient 
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administratiu al Jutjat, a efectes d’emplaçament. 

En data 13/6/2001, RE 1638 de data 19/6/2001, ha tingut entrada en aquest ajuntament 

comunicació, de data 8/6/2001, de la Resolució dictada pel Jutjat Contenciosoadministratiu 

número 2 de Tarragona, per la qual, primer, es té per interposat recurs 

contenciosoadministratiu ordinari 134/2001 contra l’acte presumpte de l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar desestimatori de la sol·licitud formulada pel conseller de Política Territorial 

i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya en data 27/12/2000 (RE 16/1/2001), per la 

qual se sol·licitava que s’iniciés un procediment de declaració de lesivitat contra un acord de 

la Comissió de Govern Municipal de data 23/9/1999 (expedient de llicència d’obres 80/1999); 

segon, s’ordena la remissió del corresponent expedient administratiu, i tercer, s’ordena la 

notificació, als interessats en l’expedient, de la Resolució en què s’acordi la remissió de 

l’expedient administratiu al Jutjat, a efectes d’emplaçament. 

En compliment d’ambdós escrits es varen dictar els decrets de l’Alcaldia números 154/2001 i 

155/2001, de 20/6/2001, pels quals s’ordenà la remissió dels respectius expedients, es disposà 

la personació de l’ajuntament com a part demandada, s’encarregà la defensa lletrada a 

l’advocat senyor Miquel M. Nolla i Pujals i es disposà l’emplaçament d’altres possibles 

interessats. 

En relació a aquests dos nous contenciosos, la defensa de l’ajuntament ha aconsellat 

l’aplanament a les demanades que se’n derivin, amb fonament al mateix informe de data 

15/5/2001, i atesa l’absoluta identitat de causa entre aquests dos recursos i els recursos 

76/2001 i 78/2001, abans esmentats. 

Per tot això; 

Vist el que estableix l’article 75 de la Llei 29/1998, de 13/7/1998, reguladora de la jurisdicció 

contenciosoadministrativa; 

Vist el que es disposa a l’article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases 

de règim local, en versió donada per la Llei 11/1999, de 21/4/1999, de modificació de la 

LRBRL i altres mesures de desenvolupament del govern local; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aplanar-se a les demandes derivades dels recursos contenciosoadministratius 

números 132/2001 i 134/2001, interposats per la Generalitat de Catalunya contra l’ajuntament 

de l’Ametlla de Mar, i que se segueixen, respectivament, als Jutjats contenciosoadministratius 

números 1 i 2 de Tarragona. 

 

SEGON.- Donar compte de la present resolució a la defensa lletrada perquè l’aporti als Jutjats 

contenciosoadministratius números 1 i 2 de Tarragona en el moment processal oportú, i donar 

compte també a la resta dels interessats en els expedients de referència. 

 

 

4- ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA D’INCLUSIÓ DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

DR. FRIAS DINS DEL PROGRAMA D’INFORMATITZACIÓ DE BIBLIOTEQUES DE 

L’ANY 2001, PROMOGUT PER LA DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI 

CULTURAL, SERVEI DE BIBLIOTEQUES I DEL PATRIMONI BIBLIOGRÀFIC. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, el Sr. Martí manifesta que el seu grup votarà 

afirmativament ja que veu positiu l’oferiment que fa la Direcció General del Patrimoni 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 70 

 

Cultural, Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic de la Generalitat de Catalunya, i 

per tant és positiu per a la cultura del municipi i en aquest cas per a la biblioteca municipal. 

El Sr. Llaó expressa que el vot del seu grup també serà favorable però manifesta que aquest 

oferiment positiu ha vingut donat per les millores que l’ajuntament ha efectuat a la biblioteca. 

L’alcalde manifesta que el seu vot també serà favorable i explica que no ha estat una gestió 

d’última hora sinó que és una proposta que es va fer amb perspectives de futur, i que del que 

es tracta és de tenir tots els llibres informatitzats i estar connectats a tota la xarxa de 

biblioteques de la Generalitat, i que quan es van fer les obres ja es van realitzar les connexions 

pertinents i actualment ja està tot preparat. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: vuit. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 14/11/1985 se signà un conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per a la creació del Centre de Lectura Dr. Frias, 

el qual disposava que l’esmentat centre quedava adscrit funcionalment a la Central de 

Biblioteques de Tortosa. 

Amb l’entrada en vigor de la Llei 4/1993, de 18/3/1993, del sistema bibliotecari de Catalunya, 

es va produir la desaparició de la categoria dels centres de lectura. D’això es derivà la situació 

transitòria actual, en què, sense ésser la Biblioteca municipal integrada dins del Sistema de 

Lectura Pública ni catalogada com a biblioteca local d’acord amb els articles 25 i 31 de 

l’esmentada Llei 4/1993, de 18/3/1993, del sistema bibliotecari de Catalunya, rep el suport 

tècnic i econòmic de la Central de Biblioteques de Tortosa. 

En data 24/4/2001, RE 1016, ha tingut entrada un escrit de la Direcció General del Patrimoni 

Cultural, Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic, pel qual es proposa la inclusió 

de la Biblioteca Municipal Dr. Frias dins del Programa d’Informatització de Biblioteques de 

l’any 2001. La proposta, que ha de comportar l’accés del centre al Catàleg Col·lectiu de la 

Lectura Pública, estableix, per a la seva realització, l’assumpció d’una sèrie de compromisos 

per part de la Generalitat de Catalunya i per part de l’ajuntament, essent aquests darrers, en 

essència, els relacionats amb les obres de cablatge i la contractació d’una línia telefònica 

digital i el manteniment anual tant del maquinari i programari d’ofimàtica com de la línia 

digital integrada. 

L’ajuntament de l’Ametlla de Mar no només considera que la proposta esmentada ha de 

contribuir a millorar ostensiblement el servei que la Biblioteca Dr. Frias ofereix als ciutadans 

de la població, sinó que ha de servir, a més, per anar assolint els estàndards que permetin, en 

un futur proper, la seva catalogació com a biblioteca local dins del Sistema de Lectura Pública 

de Catalunya. 

Per tot això, atès que l’article 26.1.b) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases 

de règim local, i l’article 64.b) de la Llei 8/1987, de 15/4/1987, Municipal i de Règim local de 

Catalunya, disposen que els municipis de més de 5.000 habitants han de prestar el servei de 

biblioteca pública; 

Atès que l’article 34 de la Llei 4/1993, de 18/3/1993, del sistema bibliotecari de Catalunya, 

especifica que en els municipis de més de 5.000 habitants hi ha d’haver una biblioteca local, i 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 71 

 

que l’article 39 del mateix text legal disposa que correspon als municipis, entre d’altres, la 

competència de crear, regular, organitzar i gestionar les biblioteques de titularitat municipal; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Acceptar l’oferiment de la Direcció General del Patrimoni Cultural, Servei de 

Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic, per a incloure la Biblioteca Municipal Dr. Frias dins 

del Programa d’Informatització de Biblioteques de l’any 2001. 

 

SEGON.- Manifestar el compromís de l’ajuntament per assumir les despeses al seu càrrec, 

d’acord amb el document proposta. 

 

TERCER.- Disposar que es remeti un certificat del present acord a la Direcció General del 

Patrimoni Cultural, Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic. 

 

 

5- HABILITACIÓ GENÈRICA PER A L’EXERCICI ACCIDENTAL DE LES FUNCIONS 

PÚBLIQUES LEGALMENT RESERVADES A FUNCIONARIS D’ADMINISTRACIÓ 

LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, el Sr. Martí manifesta que el seu grup votarà 

afirmativament ja que estan d’acord amb el redactat de la moció i per tant donaran suport amb 

la seva totalitat. 

L’alcalde expressa que es tracta que si algun dia o per algun fet puntual el secretari no pot 

estar present a l’ajuntament la Sra. Moliné pugui assumir les seves funcions. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: vuit. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 19/3/2001 va prendre possessió del càrrec de secretari general de l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar el secretari titular, nomenat per aquest lloc per Resolució de 14/2/2001 

publicada al BOE número 54 de 3/3/2001, de la Direcció General per a l’Administració Local, 

per la qual es resol el concurs unitari de trasllats de funcionaris d’administració local amb 

habilitació de caràcter nacional convocat per Resolució de 30/10/2001. 

Per altra banda, per Decret 65/2001, de 18/4/2001, es disposà, a l’empara del punt segon de la 

Resolució de 16/03/1988, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual s'eleva a 

definitiva la classificació de llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local amb 

habilitació de caràcter nacional, que les funcions que corresponen a la Intervenció de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar siguin exercides, mentre continuï vacant la plaça, pel titular 

de la Secretaria General. 

La necessitat de garantir la continuïtat en l’exercici de les funcions públiques legalment 

reservades fa aconsellable formular una habilitació genèrica per a l’exercici accidental 

d’aquestes funcions. 
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Per tot això, atès que l’article 92 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim 

local, enumera les funcions públiques necessàries en totes les corporacions locals la 

responsabilitat de les quals és reservada a funcionaris d’administració local amb habilitació de 

caràcter nacional; 

Atès que l’article 33 del RD 1732/1994, de 29/7/1994, sobre provisió de llocs de treball 

reservats a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, disposa que 

quan no sigui possible la provisió en forma dels llocs de treball reservats les corporacions 

locals podran nomenar, amb caràcter accidental, un dels seus funcionaris suficientment 

capacitat; 

Vist el que es disposa als articles 33 del RD 1732/1994, de 29/7/1994, esmentat, i 34 del 

Reglament de personal dels ens locals de Catalunya aprovat per Decret 214/1990, de 

30/7/1990; 

Atès que les funcions públiques necessàries que a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar són 

reservades a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional són les que 

corresponen als llocs de treball de Secretaria i d’Intervenció; 

El ple acorda: 

 

ÚNIC.- L’exercici de les funcions públiques reservades que corresponen als llocs de treball de 

Secretaria i d’Intervenció de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar seran assumides, en cas de 

vacància i mentre el lloc no sigui cobert en forma, o en qualsevol supòsit absència, malaltia o 

abstenció legal o reglamentària del titular, per la senyora Maria Teresa Moliné Castellnou, DNI 

77880632X, funcionària de carrera d’aquest ajuntament. 

 

 

6- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE PORTS 

DE LA GENERALITAT I L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, PER A LA 

REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL QUE DESENVOLUPARÀ EL SISTEMA GENERAL 

PORTUARI DEL MUNICIPI. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, el Sr. Llaó manifesta que el seu grup votarà 

afirmativament ja que aquest pla permetrà ordenar i agençar la zona portuària. 

L’alcalde expressa que també votarà afirmativament ja que d’alguna manera això és la 

primera pedra per tal de poder arranjar tota la façana de la zona portuària, les antigues casetes 

dels compradors de peix aniran a terra i s’ubicarà una petita zona comercial relacionada amb 

la mar. Explica que també sofrirà una nova ubicació la nevera, i que es va demanar que 

l’antiga confraria de pescadors es convertís en un petit museu de les coses de la mar. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: vuit. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 14/5/2001, RE 1166, va tenir entrada al Registre General un escrit de la Gerència de 

Ports de la Generalitat, pel qual s’adjuntava, per al seu estudi i posterior aprovació, una 
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proposta de Conveni de col·laboració per a la redacció del Pla Especial que ha de 

desenvolupar el sistema general portuari del municipi. 

Per escrit de data 7/6/2001, RS 1639, es formularen un seguit de puntualitzacions sobre la 

proposta de conveni, puntualitzacions que es referien al redactat de les clàusules primera i 

tercera. 

En data 24/7/2001, RE 2097, s’ha rebut contesta de la Gerència de Ports de la Generalitat, en 

què s’explicita i concreta quin sigui l’abast del redactat de les dues clàusules avantdites. Amb 

aquestes determinacions complementàries l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar considera que 

s’han resolt els dubtes d’interpretació que oferia el redactat proposat i que es pot, per tant, 

procedir a la seva aprovació. 

Per tot això, atès que, d’acord amb l’article 10 i l’annex de la Llei 5/1998, de 17/4/1998, de 

ports de Catalunya, el port de l’Ametlla de Mar s’integra dins del domini públic portuari 

adscrit a Ports de la Generalitat; 

Atès que d’acord amb l’article 8.b) de la mateixa Llei, correspon a Ports de la Generalitat 

l’ordenació dels usos dins les zones portuàries i la formulació dels instruments de planejament 

portuari que d’acord amb la planificació urbanística prevegin llur desenvolupament; 

Vist que l’article 36 de la Llei esmentada disposa que els instruments de planejament general 

del municipi han de qualificar la zona de servei dels ports, les dàrsenes i les instal·lacions 

marítimes existents com a sistema general portuari, i que els articles 73 a 77 de la normativa 

de revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de l’Ametlla de Mar regulen el sistema 

portuari; 

Atès que l’article 251 de l’esmentada normativa de revisió del Pla General d’Ordenació 

Urbana de l’Ametlla de Mar preveu la redacció d’un pla especial per al port de l’Ametlla de 

Mar; 

Vist que l’article 37 de la Llei 5/1998, de 17/4/1998, de ports de Catalunya, estableix també 

que el sistema general portuari s’ha de desenvolupar mitjançant un pla especial, i que la 

mateixa norma especifica que aquest pla el poden redactar, amb acord previ, l’administració 

portuària o la corporació municipal, en el benentès que, en qualsevol cas, la tramitació i 

l’aprovació s’ha de verificar d’acord amb el que disposa la legislació urbanística tot 

sol·licitant els informes a què es refereix l’esmentat article 37; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la proposta de Conveni de col·laboració entre Ports de la Generalitat i 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per a la redacció del Pla Especial que desenvoluparà el 

sistema general portuari del municipi. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord a la Gerència de Ports de la 

Generalitat. 

 

TERCER.- Facultar l’Alcaldia, tan àmpliament com en dret sigui menester, per a la 

formalització del conveni aprovat. 

 

 

7- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER AL SOSTENIMENT DE LA LLAR 

D’INFANTS ATORGADA A L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR PER 

RESOLUCIÓ DE 27/6/2001, PER LA QUAL S’ATORGUEN SUBVENCIONS A LES 

CORPORACIONS LOCALS TITULARS DE CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL PER AL 
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CURS 2000-2001. 

 

 

En aquest moment s’incorpora a la reunió el Sr. José E. Vilanova Batiste. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, el Sr. Llaó manifesta que es tracta d’una subvenció de 

quasi cinc milions de pessetes que dóna la Generalitat i que prèviament cal l’aprovació del 

ple. 

L’alcalde manifesta que el seu vot serà favorable ja que es tracta d’un ajut que rep 

l’ajuntament per al manteniment de la llar d’infants i el seu funcionament i que per aquest any 

s’habilitarà una classe nova i d’aquesta manera hi hauran dos classes per curs i es donarà 

sortida a totes les necessitats que la gent del poble té en el tema de guarderia. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 9/7/2001 va publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució de 

27/6/2001, per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de centres 

d’educació infantil per al curs 2000-2001. A l’annex d’aquesta disposició hi figura 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar amb un import de 4.960.000 pessetes (29.810,20 €), per 

l’escola d’educació infantil Xerinola. 

El punt 3 de la resolució esmentada disposa que abans d’efectuar-se el lliurament dels imports 

de les subvencions les corporacions locals beneficiàries han de trametre a la Direcció General 

de Centres Docents, entre d’altres documents, l’acord del ple de l’ajuntament pel qual 

s’accepta la subvenció. 

Per tot això, el ple acorda: 

 

PRIMER.- Acceptar la subvenció per al sosteniment de la Llar d’Infants atorgada a 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar per Resolució de 27/6/2001, per la qual s’atorguen 

subvencions a les corporacions locals titulars de centres d’educació infantil per al curs 2000-

2001. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord al Servei de Règim Econòmic 

de la Direcció General de Centres Docents. 

 

 

8- APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

L’AMETLLA DE MAR I EL DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL DE 

LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DE SUPORT TÈCNIC PER AL 

DESENVOLUPAMENT DE LES FUNCIONS DE CONTROL DE LES PISCINES D’ÚS 

PÚBLIC. 
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Un cop llegida la proposta d’acord, el Sr. Martí manifesta que el seu grup votarà 

afirmativament ja que creuen que pot ser molt positiu per a la població, i com a petit 

suggeriment diu que seria bo realitzar algun curs de monitors per un futur. 

L’alcalde manifesta que també votarà a favor, ja que és una eina molt positiva que ajudarà a 

donar tranquil·litat i seguretat a la gent que utilitza les piscines. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

L’article 24 de la Llei 14/1986, de 25/4/1986, General de Sanitat, disposa que les activitats 

públiques i privades que, directament o indirecta, puguin tenir conseqüències negatives per a 

la salut, seran sotmeses pels òrgans competents a limitacions preventives de caràcter 

administratiu, d’acord amb la normativa bàsica de l’Estat. 

Pel que fa al control sanitari de les piscines d’ús públic, l’article 33 del Decret 95/2000, de 

22/2/2000, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic a 

Catalunya, disposa que aquestes són sotmeses al control sanitari dels ajuntaments. Per la seva 

banda, l’article 34 de la mateixa norma disposa que per al desenvolupament de les seves 

funcions de control, els ajuntaments poden sol·licitar el suport tècnic a l’òrgan territorial 

corresponent del Departament de Sanitat i Seguretat Social. En aplicació d’aquest precepte, en 

data 22/6/2001, RS 1869 de 26/6/2001, es va sol·licitar aquest suport tècnic. 

En data 12/7/2001, RE 1956, ha tingut entrada escrit de la Delegació Territorial del 

Departament de Sanitat i Seguretat Social que adjunta una proposta de Protocol de 

col·laboració entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i el Departament de Sanitat i Seguretat 

Social, de suport tècnic per al desenvolupament de les funcions de control de les piscines d’ús 

públic. 

Vist el contingut de l’esmentat protocol, que preveu al seu articulat una vigència de dos anys, 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la proposta de Protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Ametlla 

de Mar i el Departament de Sanitat i Seguretat Social, de suport tècnic per al 

desenvolupament de les funcions de control de les piscines d’ús públic. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord a la Delegació Territorial del 

Departament de Sanitat i Seguretat Social. 

 

 

9- INTERPOSICIÓ D’ACCIONS ADMINISTRATIVES I JUDICIALS DAVANT DEL 

MINISTERI D’HISENDA PER EXIGIR LA CORRECTA LIQUIDACIÓ DE LA 

COMPENSACIÓ SUBSTITUTÒRIA DELS TRIBUTS LOCALS DE TELEFÒNICA. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, el Sr. Martí manifesta que el seu grup votarà 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 76 

 

afirmativament ja que creuen que es bo participar d’aquest consorci i demanar a Telefònica el 

que correspongui, i que estan plenament d’acord amb l’enunciat exposat pel secretari. 

El Sr. Llaó, expressa que el seu grup també votarà a favor per les raons ja exposades. 

L’alcalde manifesta que el seu vot també serà favorable ja que pensen que donat el mapa de 

telecomunicacions existent en l’actualitat, cal fer aquesta puntualització ja que la nova 

telefonia permet realitzar aquesta facturació. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 20/6/2001, RE 1663, s’ha rebut escrit del Consorci Localret, del qual aquest 

ajuntament en forma part com a ens consorciat, pel qual s’informa que l’esmentat consorci, 

actuant en nom dels 778 municipis adherits, ha endegat accions per reclamar al Ministeri 

d’Hisenda una revisió de les liquidacions que l’empresa Telefònica ha realitzat respecte de les 

seves obligacions fiscals amb les administracions locals, i entre les que no es contempla cap 

tipus d’aportació tributària vinculada a la telefonia mòbil. L’escrit aconsella que per part de 

l’ajuntament s’adopti un acord de ratificació, a tots els efectes, de la interposició d’aquestes 

accions per part del Consorci en nom i representació de tots i cadascun dels municipis que 

l’integren. 

Per tot això, vist el que es disposa als articles 21.1.k) i 22.1.j) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, en versió donada per la Llei 11/1999, de 21/4/1999, de 

modificació de la LRBRL i altres mesures de desenvolupament del govern local; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Ratificar i validar a tots els efectes administratius l’acció administrativa 

interposada pel Consorci local LOCALRET en representació, entre d’altres, d’aquest 

municipi, davant el Ministerio de Hacienda mitjançant escrit presentat el dia 27 de març de 

2001, requerint la correcta liquidació de la compensació substitutòria dels tributs locals de les 

empreses del grup Telefónica i sol·licitant informació detallada sobre la gestió tributària de 

l’esmentada compensació. 

 

SEGON.- Presentar davant el Ministerio de Hacienda escrit ratificant i adherint-se a l’acció 

interposada pel Consorci local LOCALRET en representació, entre d’altres, d’aquest 

municipi. Mitjançant l’escrit presentat davant del Ministro de Hacienda en data 27 de març de 

2001. 

 

TERCER.- Autoritzar expressament al Consorci local LOCALRET per a què, en nom i 

representació del municipi de l’Ametlla de Mar, interposi les accions administratives i 

judicials que siguin necessàries per a exigir la correcta liquidació de la compensació 

substitutòria dels tributs locals de les empreses del grup Telefónica i per a la defensa i 

restitució, en el seu cas, dels interessos econòmics d’aquesta corporació presumptament 

perjudicats en la gestió tributària de l’esmentada compensació. 

 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 77 

 

 

10- SOL·LICITUD AL MINISTERI DE FOMENT DE LA CESSIÓ DEL TRAM DE 

L’ANTIGA CARRETERA N-340 QUE DISCORRE PEL TERME MUNICIPAL DE 

L’AMETLLA DE MAR. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, el Sr. Martí manifesta que el seu grup votarà 

afirmativament. Sol·licita que quan s’hagi de fer la cessió aquesta sigui amb tots els drets i 

que les garanties de cessió siguin òptimes, i demana que la cessió es controli per part de tots i 

no només per part de l’alcalde. 

El Sr. Llaó expressa que el vot del seu grup també serà favorable per les raons exposades i el 

que cal és fer les gestions oportunes per tal que la millora sigui tangible el més aviat possible. 

L’alcalde manifesta que el seu vot també serà a favor tot i ser conscients de la responsabilitat 

que això suposa, i adverteix s’exigirà que la carretera estigui en perfectes condicions per al 

trànsit rodat. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 12/4/2001, RE 949, ha tingut entrada al Registre General d’aquest ajuntament un 

escrit de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya, Unitat de Carreteres a Tarragona, 

pel qual, en relació a l’assumpte de la cessió, per part de l’Estat a l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar, del tram en desús de l’antic traçat de la carretera N-340 que discorre pel terme 

municipal, exposa que per tal d’iniciar el tràmit corresponent cal que s’aporti, a més de l’escrit 

formal de sol·licitud, un certificat de l’acord plenari a on es faci aquesta sol·licitud al 

Ministeri de Foment. 

Per tot això; 

Atès que la construcció i posta en funcionament del nou traçat de la carretera N-340 va 

comportar que quedés en desús i desafectat l’antic traçat; 

Atès que interessa al municipi de l’Ametlla de Mar, per incorporar-lo a la seva pròpia xarxa 

viària, la cessió d’aquest tram de antiga carretera, ara en desús, que va aproximadament del 

punt quilomètric 1109’700 al punt quilomètric 1117’100 del nou traçat, segons els plànols de 

situació obrants a l’expedient; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Sol·licitar del Ministeri de Foment la cessió a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar de 

la titularitat del tram de l’antiga carretera N-340, avui en desús, que discorre pel terme 

municipal de l’Ametlla de Mar, i que es correspon aproximadament a la part d’aquest traçat 

que va del punt quilomètric 1109’700 al punt quilomètric 1117’100 del nou traçat. 

 

SEGON.- Sol·licitar al Ministeri de Foment que la cessió del tram esmentat es faci en estat de 

conservació òptim per a l’ús viari que li és propi, o alternativament, que s’acordi l’oportuna 

compensació en favor de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar pels costos d’arranjament. 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 78 

 

 

TERCER.- Facultar l’Alcaldia, tan àmpliament com en dret sigui menester, perquè formalitzi la 

sol·licitud de cessió i resta de documentació que sigui necessària per a l’efectivitat d’aquest 

acord. 

 

 

11- MODIFICACIÓ DE L’ACORD PLENARI DE DATA 20/7/1999, PEL QUAL ES FIXEN 

DOTACIONS ECONÒMIQUES ALS GRUPS POLÍTICS DE LA CORPORACIÓ. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, el Sr. Martí manifesta que tal com ha dit el secretari, del 

que es tracta és de modificar un acord plenari on es fixaven les dotacions econòmiques als 

grups polítics de la corporació, i que establí que hi hagin dos persones que tenen dedicació 

exclusiva i que segueixen amb les mateixes retribucions, uns 8.000.000 PTA, 

aproximadament, i després 3.000.000 PTA, pels altres quatre regidors de l’equip de govern, i 

que fixà per l’oposició una assignació de 25.000 PTA, al mes entre els cinc membres i 5.000 

PTA, per assistència a plens. 

Ara, el que es pretén és posar una assignació al grup polític del PP i una al PSC, i així tots tres 

grups tindran una quantitat com a partit polític amb representació a l’ajuntament, de manera 

que el grup de CiU seguirà cobrant el mateix que ara o sigui 25.000 PTS, el PP també 25.000 

PTA, i el PSC-IC amb un sol regidor en cobrarà 24.200 PTA. Pensen, tot i parlant des de la 

cordialitat, que això agreuja més la situació i el greuge comparatiu encara és més gran. 

Tot seguit el Sr. Llaó manifesta que també amb cordialitat i atenent-se a la normativa, han de 

ser tots els grups amb representació els que han de tenir assignació i per tant el vot del seu 

grup serà favorable.  

L’alcalde expressa que el partit del PSC encara que només tingui un regidor, té el mateix dret 

d’informar a la població que el partit que té més representació i aquesta aportació permetrà 

explicar l’acció que des de l’equip de govern es ve realitzant, per tant el seu vot serà 

favorable. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: sis. 

 Vots en contra: els del senyors Martí, Boquera i Pallarès. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 20/7/1999 el ple va acordar la fixació de dotacions econòmiques als grups polítics de 

la corporació, tot disposant una assignació al grup municipal de Convergència i Unió d’una 

dotació econòmica per import de 25.000 pessetes mensuals. 

L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, en versió 

donada per la Llei 11/1999, de 21/4/1999, de modificació de la LRBRL i altres mesures de 

desenvolupament del govern local, disposa que el ple de la corporació, amb càrrec als 

pressupostos anuals, pot assignar als grups polítics una dotació econòmica que ha de comptar 

amb un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre de variable, en funció del nombre 

de membres de cadascun d’ells. Tanmateix, especifica el mateix article que aquesta assignació 

no pot destinar-se ni al pagament de remuneracions de personal ni a l’adquisició de béns que 
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puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial. 

Procedeix, per tant, modificar l’acord plenari abans esmentat, per tal d’ajustar-lo al que 

disposa la normativa vigent en la matèria en relació a l’equiparació de tots els grups en el 

terme fix de la dotació. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa a la normativa esmentada; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- S’estableix una dotació econòmica mensual en favor dels grups polítics de la 

corporació, que es fixa de la següent manera: 

 Terme fix: 24.000 pessetes (144,24 €) per a cada grup polític. 

 Terme variable: 200 pessetes (1,20 €) per cada regidor adscrit al grup polític. 

 

SEGON.- L’import de la dotació serà ingressat, al final de cada mes, al compte corrent que a 

aquests efectes designi el portaveu de cadascun dels grups municipals. 

 

TERCER.- Aquest acord tindrà efectes retroactius des de l’1/1/2001, un cop haurà entrat en 

vigor el pressupost general per a l’exercici 2001. 

 

 

12- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE TARIFES PER AL 

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA PER INCLUSIÓ D’UNA TARIFA D’USOS 

INDUSTRIALS. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, el Sr. Martí manifesta que el seu grup voldria reclamar 

una vegada més, ja que en tota aquesta legislatura no s’ha fet, que es reuneixi la comissió de 

seguiment de la companyia d’aigües, i que ho fes abans de la celebració de les properes 

eleccions municipals amb la freqüència que marca la normativa i tal com es va aprovar per 

unanimitat en el corresponent ple, per tal de donar les informacions i explicacions oportunes i 

poder fer qualsevol tipus d’aportació. 

El Sr. Llaó manifesta que del que es tracta és d’aplicar una rebaixa a les indústries que tenen 

un consum elevat d’aigua i que són nombroses, sobretot bars i restaurants de la localitat, els 

quals podran gaudir d’aquesta rebaixa i pensa que això és positiu. 

El Sr. Martí reitera la seva intervenció anterior i demana que funcioni la comissió que es va 

crear en el seu dia, ja que és allí on s’han de debatre tots aquests temes i prega que es 

convoqui l’esmentada comissió. 

L’alcalde expressa que el seu vot serà favorable ja que és un tema que fa temps que se’n parla, 

havent-se estudiat les tarifes industrials d’altres poblacions, i que afecta a les indústries 

turístiques del poble que utilitzen molta aigua. Explica que s’ha fet un estudi bastant seriós 

dels volums d’aigua que utilitzen i s’ha vist que es podrien beneficiar d’aquestes rebaixes. 

comunicant que durant el proper mes de setembre es farà una comissió de seguiment de 

l’aigua. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: sis. 

 Vots en contra: cap. 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 80 

 

 Abstencions: les dels senyors Martí, Boquera i Pallarès. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 26/7/2001, RE 2119, ha tingut entrada un escrit d’Aigües de Catalunya SA, 

concessionari del servei municipal de subministrament d’aigua en diverses parts del municipi, 

pel qual l’esmentada companyia proposa la inclusió ex novo i aplicació d’una nova tarifa per a 

usos industrials. 

L’escrit és integrat per la proposta de tarifa a aplicar, un estudi econòmic i una proposta de 

normativa delimitadora de les condicions d’aplicació de la nova tarifa. 

Atès que correspon a l’ens local titular del servei l’aprovació de les tarifes aplicables a aquest 

servei públic; 

Atès que el preu de l’aigua potable és un dels preus subjectes al règim de preus autoritzats 

d’àmbit autonòmic, d’acord amb el que es disposa a l’article 16.4 i l’annex II del Reial decret 

llei 7/1996, de 7/6/1996, sobre mesures urgents de caràcter fiscal i de foment i liberalització 

de l’activitat econòmica; 

Atès que les facultats relatives a la intervenció sobre preus van ésser transferides a la 

Generalitat de Catalunya per RD 1386/1978, de 23/6/1978; 

Vist però que la tarifa proposada suposa una rebaixa del preu actualment vigent per als usuaris 

a què es destina, per la qual cosa es innecessària l’autorització de la Comissió de Preus de 

Catalunya; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- S’aprova la proposta de tarifa per a usos industrials, que és la que s’especifica per 

a cada període de facturació trimestral: 

 Bloc mínim: 45 m
3
 a 100 pessetes m

3
. 

 Bloc excés: més de 45 m
3
 a 120 pessetes m

3
. 

 

SEGON.- La tarifa d’usos industrials serà aplicable a qualsevol indústria ubicada dins l’àmbit 

territorial del subministrament que ho sol·liciti, prèvia aprovació de la sol·licitud per part de 

l’ajuntament, i el període mínim en què l’abonat haurà de romandre dins la tarifa, no essent 

possible per tant el canvi a la tarifa domiciliària, serà d’un any des de l’aprovació de la 

sol·licitud. 

 

 

13- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE 

L’AMETLLA DE MAR, I DE LA PLANTILLA ORGÀNICA, PER A L’EXERCICI 2001. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, el Sr. Martí fa menció que l’any passat es va començar a 

parlar del pressupost a finals del primer trimestre i aquest any ells pensen que arribar al mes 

d’agost i voler aprovar el pressupost inicialment és una ofensa i una manca de respecte a tota 

la població. Pensa que s’hagués hagut de presentar molt més abans tot buscant una línia 

d’aproximació i diàleg, però que fer-ho ara quan ja moltes partides estan gastades, i a punt 

d’entrar a l’últim trimestre de l’any, no és moment per poder dir res. Segueix dient que alguns 

punts del pressupost no els comparteixen, com per exemple el capítol I, en el qual s’augmenta 

considerablement la despesa de personal, que es xifra en 354.000.000 PTA. A més mostren la 
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seva disconformitat amb la línia de crèdits que hipotecaran quatre legislatures i també la 

disminució considerable de les inversions, que l’any passat superaven els 400.000.000 PTA i 

aquest any són al votant dels 129.000.000 PTA. Mostra per tant la seva preocupació i 

disconformitat en aquest sentit. En el capítol d’ingressos, mostra la seva disconformitat amb 

l’augment de l’IBI, la diferència del qual entre l’any passat i aquest pot estar al voltant dels 

trenta milions de pessetes. Expressa que tot i que en el terme de l’Ametlla hi ha un augment 

considerable de la demanda de llicències urbanístiques, no era necessari pujar l’IBI. Continua 

manifestant el Sr. Martí que per altra banda, si s’afegeixen els augments dels ingressos de la 

central nuclear i els dels fons de cooperació, en resulta que les línies bàsiques del pressupost 

podien ser millorables, per tant el vot del seu grup serà negatiu. 

El Sr. Llaó expressa que el vot del seu grup serà favorable. Exposa la importància de les 

despeses en tres aspectes bàsics com són el sanitari, el de seguretat i el del benestar social. 

Explica que també hi ha un increment important en el tema platges, i que tot i ésser cert que hi 

ha un augment en el capítol de despeses de personal, aquest no ha estat per l’augment de la 

plantilla sinó que ha estat degut a que ha estat iniciativa d’aquest govern que tota una sèrie 

d’obres i serveis que es contractaven a empreses particulars les realitzen ara personal propi, i 

que això ha representat un gran estalvi per a l’ajuntament. 

Tot seguit l’alcalde manifesta que el seu vot serà favorable, i que si aquest pressupost s’ha 

presentat tard ha estat perquè s’han esperat els resultats de l’any 2000, ja que sempre s’havien 

aprovat sense els resultats de l’any anterior, fent-se amb dos anys vista. Però aquest any, 

donada la important reestructuració feta, així com el sanejament produït, s’han considerat 

oportú elaborar el pressupost a la vista del resultat de l’any 2000, que és positiu. Explica que 

és un pressupost en el qual és cert que hi ha un increment en la partida de personal, però que 

això és degut, com ha explicat el Sr. Llaó, a que s’ha verificat que determinades despeses són 

més econòmiques tot assumint l’ajuntament directament la seva execució, com per exemple 

en els casos de la recollida de restes vegetals, el manteniment de l’enllumenat públic de 

Calafat, Tres Cales i casc urbà, o obres com les obres de la biblioteca, les noves oficines de la 

policia local, així com les noves oficines municipals que s’ubicaran a la planta baixa. Explica 

també que la inversió de l’any passat de 400.000.000 PTA va ser deguda en gran part a la 

carretera de la costa i la resta va ser per poder reestructurar el funcionament de l’ajuntament. 

Si aquest any als 130.000.000 PTA de la inversió, s’afegeixen les obres efectuades per part de 

la brigada municipal més les que es faran, segurament que el nivell d’inversió serà més gran, 

ja que moltes partides que avui estan destinades a sufragar les despeses corrents són realment 

inversions, per tant no s’ha disminuït la quantitat d’inversions sinó que se’n ha canviat el 

sentit. 

En el segon torn d’intervencions, pren la paraula el Sr. Martí i diu que l’any passat l’equip de 

govern va qualificar les inversions de 400.000.000 PTA d’ambicioses, entre elles el polígon 

industrial. D’aquests milions la carretera de la costa era una inversió que es pagava del 

PENTA, però aquest any encara es retallen en un cent per cent les inversions. I per contra, si 

sumen les despeses de caràcter corrent dels capítols II i IV, superen en més de 20.000.000 

PTA les de l’any passat. 

En referència a la liquidació de l’any 2000, expressa el Sr. Martí que el que no pot fer l’equip 

de govern és presentar-la per a la seva aprovació quan volen, el que han de fer és aprovar-la 

quan es tingui i no utilitzar-la i passar-la quan es vulgui. Segueix reiterant que el pressupost 

arriba tard i malament i no el poden compartir en absolut. 

El Sr. Llaó reitera el vot favorable del seu grup i expressa que en el capítol d’inversions es 

reflexa la peatonalització del carrer Andreu Llambrich, la coberta de la pista poliesportiva i la 
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compra dels terrenys per l’ampliació del cementiri entre altres coses, i que es contemplen 

despeses relatives al servei municipal de l’ambulància, que no és de competència municipal 

però que és necessari, o per exemple, despeses com la compra de la llanxa de salvament o la 

instal·lació de la calefacció a l’escola. 

L’alcalde també reitera el seu vot positiu als pressupostos. En referència al tema de la 

informació, manifesta que l’equip de govern no amaga informació, sinó que aquesta 

informació encara no està impresa i tant aviat com ho estigui es donarà a conèixer. Per altra 

banda, manifesta que els pressupostos no es van aprovar el passat mes de juliol perquè el grup 

de CiU va entendre que hi havia un defecte de forma i es va impugnar aquell ple quan en el 

mateix hi havien punts importants per aprovar, però pensa que aquest defecte de forma, si 

s’hagués comunicat al secretari, s’hagués pogut esmenar, ja que només va ser el Sr. Martí qui 

va rebre la notificació en dissabte tot i que realment la policia local va passar dos cops per 

casa seva i no el van trobar, com es desprèn de l’informe elaborat per la Policia Local al 

respecte, informe relatiu al repartiment de la convocatòria del ple que l’alcalde demana que 

sigui llegit en aquest moment. 

Un cop llegit l’esmentat informe per part del secretari, el Sr. Martí demana intervenir per 

al·lusions personals, essent autoritzat per l’alcalde. Explica el Sr. Martí que moltes vegades la 

notificació de convocatòria ha estat lliurada a familiars seus que li han fet arribar, i pensa en 

qualsevol cas que ell en un sol dia no pot examinat tot un pressupost. 

L’alcalde contesta que únicament ha volgut aclarir el que es va qualificar com ineficàcia i creu 

que aquest petit defecte de forma de rebre la notificació el dissabte en lloc del divendres 

s’hagués pogut comunicar al secretari i segurament aquest hagués obrat en conseqüència, ja 

que això de retardar el ple una setmana ha estat una manca de sensibilitat per part del grup de 

CiU. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: sis. 

 Vots en contra: els dels senyors Martí, Boquera i Pallarès. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Vist el projecte de pressupost general per a l’exercici 2001, així com la plantilla orgànica per 

al mateix exercici de cadascun dels organismes el pressupost del qual s’integra dins d’aquest 

pressupost general; 

Atès que el projecte de pressupost general, integrat pels pressupostos de l’administració 

general de l’ajuntament i dels quatre organismes autònoms, conté tots i cadascun dels requisits 

i documents exigits per la normativa vigent; 

Vist el que es disposa als articles 149 i 150 de la Llei 39/1988, de 28/12/1988, reguladora de les 

hisendes locals, i 2 a 20 del RD 500/1990, de 20/4/1990, pel qual es desenvolupa la LHL en 

matèria de pressupostos; 

Vist el que es disposa als articles 14.5 de la Llei 30/1984, de 2/8/1984, de mesures per a la 

reforma de la funció pública, 90.1 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de 

règim local, 291.1 de la Llei 8/1987, de 15/4/1987, Municipal i de Règim local de Catalunya, i 

126 i 127 del Text refós de règim local aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 

18/4/1986; 

Vist, igualment, el que es disposa als articles 25 a 28 del Reglament de personal dels ens 
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locals de Catalunya aprovat per Decret 214/1990, de 30/7/1990; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2001, integrat pels 

pressupostos de l’administració general de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i dels organismes 

autònoms administratius Patronat de Cultura, Patronat d’Esports, Patronat de Mitjans 

Informatius i Patronat de Turisme, així com les plantilles orgàniques per al mateix exercici de 

cadascun d’aquests organismes. 

 

SEGON.- Exposar al públic el present acord, juntament amb l'expedient de què porta causa, 

per un període de quinze dies segons el que determina la normativa vigent. 

 

 

14- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA SENTÈNCIA DICTADA EN DATA 17/4/2001 PEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA EN PROCEDIMENT ORDINARI 

297/2000. 

 

 

Abans d’entrar en aquest punt de l’ordre del dia el secretari fa constar que hi ha un error en el 

títol del punt que consta a la convocatòria, perquè no es tracta d’una interlocutòria, sinó d’una 

sentència. 

Un cop llegida la proposta d’acord, el Sr. Martí manifesta que el vot del seu grup serà 

d’abstenció ja que es tracta d’unes actuacions de les quals no han estat copartícips i per tant 

per coherència amb la no participació s’abstindran. 

El Sr. Llaó manifesta que el vot del seu grup serà favorable ja que del que es tracta és de donar 

compte d’una sentència dictada pels tribunals als quals poden acudir els ciutadans quan 

discrepen d’una administració. 

L’alcalde expressa que el seu vot també serà favorable ja que és un acatament i es respectarà 

la sentència, i donat que es tracta d’una liquidació d’impostos, l’ajuntament obrarà en 

conseqüència i es procedirà a la devolució el més aviat possible. 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: sis. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: les dels senyors Martí, Boquera i Pallarès. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Vista la sentència dictada en data 2/7/2001 per la Secció Tercera de la Sala del 

contenciosoadministratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en recurs 

contenciosoadministratiu 501/1998, interposat pel Sr. Antonio Serrano Ordóñez contra 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar; 

Vist que la sentència esmentada estima el recurs interposat per l’esmentat senyor contra 

resolució de la Comissió de Govern Municipal de data 23/2/1998, pel qual es desestima un 

recurs de reposició contra la provisió de constrenyiment de 16/1/1998; 

Atès que la sentencia és ferma; 

El ple acorda: 
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PRIMER.- Prendre coneixement de la sentència esmentada i disposar el seu compliment en 

els seus estrictes termes. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord a la Secció Tercera de la Sala 

del contenciosoadministratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 

 

15- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, I: 

DECRETS DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE 

GOVERN MUNICIPAL. 

 

 

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 

l’Alcaldia números 110/2001, de 29/5/2001, a 227/2001, de 2/8/2001, i de les actes de la 

Comissió de Govern corresponents a la sessions 10/2001, de 5/6/2000, i 11/2001, de 9/7/2001, 

documents tots que han estat a disposició dels senyors regidors a la Secretaria des del moment 

de la notificació de la convocatòria de la present sessió. 

 

El Sr. Martí manifesta que l’acta de la sessió de 09/07/2001 li ha estat lliurada al seu domicili 

en el dia d’avui. 

 

 

16- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El Sr. Martí en relació a les al·lusions efectuades per l’alcalde vers la seva persona en les que 

ha parlat de sensibilitat, manifesta que durant els dilluns, dimarts i dimecres, dies 16 a 18 de 

juliol, el pressupost no se li va poder facilitar perquè encara no estava confeccionat en la seva 

totalitat. També fa constar que en el ple del mes de maig es va dir que al cap d’una setmana es 

disposaria de la liquidació i que d’això fa ja més de dos mesos. 

 

El Sr. Pallarès es dirigeix al regidor de Cultura i exposa que els cinc milions que dóna per a 

activitats culturals ENRESA, abans d’anar directament destinats al museu de ceràmica, 

haurien de passar primer pel Patronat de Cultura i que fos aquest qui els destines al lloc que 

cregués més oportú, encara que aquest lloc sigui el museu. 

Dirigint-se al regidor d’Esports li manifesta que en els comptes del patronat es pressuposten, 

per aprofitament del polisportiu, 155.000 PTA. Opina que havent-hi un gerent i disposant 

d’unes instal·lacions se’ls hi hauria de treure més profit, i que només cal agafar com exemple 

l’Hospitalet, a on totes les instal·lacions són ocupades durant tota la temporada. 

Seguidament fa un altre prec dirigit al regidor de Turisme i Mitjans Informatius en relació a 

l’autofinançament de la regidoria ja que el cost de revista i emissora és de quinze milions de 

pessetes a l’any, i és de l’opinió que s’hauria de fer un esforç per millorar el seu finançament. 

 

El Sr. Martí es dirigeix a l’alcalde i manifesta, en relació a les assemblees de veïns que s’han 

realitzat vers els tema dels robatoris, que una de les coses que es van demanar per part dels 
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veïns va ser que es pogués aprovar una moció per part de tots els regidors del consistori en el 

sentit de canviar la llei per tal de pal·liar tot el que passa en el tema de robatoris. 

Tot seguit exposa al regidor de Medi Ambient que tenen constància que a platges com Sant 

Jordi, l’Estany Tort i l’Estany hi accedeixen els cotxes fins a tocar l’aigua i prega es prenguin 

les mesures pertinents. 

 

El Sr. Llaò i en relació als precs que s’han dirigit vers les àrees de la seva responsabilitat 

manifesta, en relació a l’autofinançament dels mitjans d’informació, que està d’acord però 

pensa que és un tema que s’hauria de tractar en les reunions del propi patronat, en el qual té 

representació el grup de CiU. 

En relació al que s’ha parlat de la moció, manifesta que la idea no va sortir dels veïns sinó que 

va ser ell personalment qui va suggerir que es presentés aquesta moció i vol aprofitar avui des 

d’aquest punt de precs per convidar al grup de CiU i realitzar tots plegats una moció conjunta. 

 

El Sr. Vilanova, en relació al tema de les platges, manifesta que efectivament hi han hagut 

queixes en relació que els vehicles arriben vora mar i que fins ara s’ha anant pal·liant amb la 

col·locació de cadenes, etc, però que això no ha servit per res perquè la gent ha continuat 

passant; s’han tingut converses amb el regidor d’obres i serveis per trobar una solució 

alternativa, i creu que abans de finalitzar la temporada en alguna d’aquestes platges ja es 

podrà gaudir d’un tipus de barrera per tal d’evitar el pas del vehicles fins la vora del mar. 

 

El Sr. Gaseni, en relació als diners d’ENRESA, manifesta que sent alcalde Joan Font ja es va 

arribar a l’acord amb el director d’ENRESA que els diners es destinarien al museu de 

ceràmica i per un període de cinc anys. 

En relació al Patronat d’Esports, exposa que d’activitats ja se’n fan, que efectivament es 

disposa d’un gerent, però que el patronat de l’Ametlla, per molts i diversos motius, no es pot 

comparar amb el de l’Hospitalet. 

 

El Sr. Boquera manifesta que té tres preguntes a realitzar, la primera és per quin motiu encara 

no s’ha portat a terme l’auditoria, la segona per quins motius s’han començat ara, a l’estiu, les 

obres de modificació de la plaça de l’olivera, i la tercera per què no s’ha tingut en compte la 

vigilància de les platges de la zona sud, i per què no s’ha destinat una quantitat de l’import de 

la llicència d’obres de l’hotel per aquest tema. 

 

El Sr. Pallarès pregunta al regidor de Governació si pot dir el cost del material de les bandes 

de goma instal·lades a la localitat; al regidor d’Urbanisme si té coneixement del canvi d’ús 

que s’ha fet de la zona pública esportiva de Roques Daurades que s’ha convertit en zona 

lúdica esportiva d’un hotel, així com dels canvis de zones verdes que s’han convertit en vials. 

Pregunta també a quin motiu ha obeït el canvi de l’equip de megafonia de la sala de plens, així 

com el seu cost. I per últim, pregunta al regidor de Turisme si pot dir les vegades que s’ha 

reunit el patronat des del mes d’agost de l’any passat fins aquest. 

 

El Sr. Martí pregunta qui paga les obres d’accés que s’han realitzat des de la carretera sud fins 

a l’hotel i si han finalitzat les obres de l’hotel. 

 

L’alcalde, en relació a la pregunta realitzada sobre l’auditoria, contesta que l’ajuntament va 

remetre sol·licituds a tres empreses auditores recomanades per la Diputació; d’aquestes, dues 
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no van contestar, i l’altra va explicar que ja havia treballat per l’ajuntament i coneixia com es 

trobava la intervenció, i el suggeriment que va fer va ser que d’aquesta auditoria no se’n 

trauria res i el que farien únicament seria donar una sèrie de recomanacions per pal·liar uns 

defectes; davant d’això, explica, i atès que el cost era de deu milions de pessetes, es va optar 

per desistir del tema, doncs es va creure que hi havien altres prioritats i altres temes més 

urgents. 

 

El Sr. Laboria, en relació a la pregunta de la plaça de l’Olivera, contesta que s’han fet aquestes 

modificacions, encara que una mica tard, per qüestions d’higiene, ja que les fonts no 

funcionaven i hi havia molta brossa i insectes. 

 

L’alcalde en relació a la vigilància de les platges de la zona sud contesta que tal com ja es va 

manifestar en un anterior ple, l’ajuntament va demanar a Creu Roja un pressupost sobre el 

cost de manteniment del lloc existent a la platja de l’Estany, pressupost al qual s’havia de 

sumar la rehabilitació de la caseta ja que està molt deteriorada. A més, l’ajuntament va tenir 

que incrementar el pressupost en 1.500.000 PTA per fer front a una sèrie de despeses i a la 

compra d’una llanxa de més potència per poder desplaçar-se per la costa amb més rapidesa, i 

es va creure que per aquest any la meta per la vigilància de les platges estava assumida, però 

són conscients de la situació de les platges de la zona sud i de cara al proper any el lloc de 

l’Estany estarà rehabilitat i es disposarà d’un lloc de control pels banyistes de la zona sud. 

En relació al cost de les bandes sonores, manifesta que està reflectit en el pressupost. 

En relació a la zona esportiva de l’hotel, contesta l’alcalde que d’acord amb el planejament 

vigent es tracta de terrenys d’ús públic de titularitat privada. 

En relació a les zones verdes que s’han ocupat pel nou vial, contesta que això s’ha vist 

compensat per la modificació del traçat del vial antic ja que aquesta zona verda havia estat 

cedida a l’ajuntament i el que s’ha fet ha estat eliminar una corba que passava a l’altura 

d’aquesta zona i la part de vial que ha quedat inactiu ja es regenerarà. 

En quan al cost de la megafonia de la sala de plens, explica que ha estat d’un milió de 

pessetes, i que l’equip adquirit es previst per a una futura ampliació fins a tretze regidors. 

Pel que respecta a la pregunta sobre la finalització de les obres de l’hotel, l’alcalde explica que 

ja ha tingut entrada a l’ajuntament la certificació de final d’obra. 

Sobre el finançament de les obres d’accés a l’hotel, exposa que cal separar dos aspectes: un, 

les obres que s’han hagut de realitzar per fer arribar els serveis com per exemple la llum, les 

quals van a càrrec directament dels interessats, i l’altre, les obres de reparació de l’asfaltat les 

quals està previst siguin finançades per l’hotel. 

 

El Sr. Llaó, en relació a la pregunta sobre el nombre de vegades que s’ha reunit el patronat de 

turisme des de l’agost de l’any passat fins ara, contesta que dues. 

 

El Sr. Martí pregunta a l’alcalde si de conformitat amb l’acord de la Comissió de Govern de 

8/2/2001, els promotors de l’hotel ja han ingressat els vint-i-un milions de pessetes que 

restaven per pagar de la llicència d’obres i que havien de satisfer un mes abans de finalitzar 

les mateixes. 

Contesta l’alcalde que els promotors de l’hotel van ingressar un taló fa més d’un mes donant 

per liquidada la taxa per la llicència d’obres, i reitera allò manifestat en el seu dia tant al Sr. 

Martí com al Sr. Pallarès que totes les despeses derivades d’aquest ajornament seran abonades 

pels promotors de l’hotel. 
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L’alcalde prega al Sr. Martí que aquests tipus de preguntes concretes, que poden requerir la 

consulta de documentació concreta, es formulin amb 24 hores d’antelació, per d’aquesta 

manera es podrien contestar amb més exactitud. 

 

El Sr. Boquera, en relació a la opció que es va prendre de desistir de realitzar l’auditoria, 

pregunta al secretari si aquesta decisió no és competència de l’ajuntament en ple, ja que va ser 

el ple qui va aprovar de realitzar-la. Contesta el secretari que, mancant jurisprudència formal, 

existeix però una sentència d’un Tribunal Superior de Justícia, sentència que amb molt de gust 

li proporcionarà, que estableix que ni l’alcalde ni el ple són competents per demanar 

auditories, ja que la fiscalització dels ens locals és reservada per llei a la Intervenció, quan es 

tracta de fiscalització interna, i al Tribunal de Comptes i Sindicatura de Comptes, quan es 

tracta de fiscalització externa. 

 

L’alcalde i per tal d’aclarir aquest últim punt manifesta que l’acord que es va prendre va ser de 

demanar a Diputació que indiqués com poder fer l’auditoria i això si que es va fer. 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 24:005 hores del dia més amunt 

esmentat, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signen tots els assistents que ho 

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar queda estesa en 22 fulls de paper numerat de la Generalitat de 

Catalunya, pàgines 65 a 86 del llibre. 

L’Ametlla de Mar, 16/10/2001 

El secretari 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 88 

 

SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 8/2001, DE 15/9/2001, 

EXTRAORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

 

Consellers 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sr. José A. Gaseni Fortuna 

Sra. Mª Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquin Laboria Mayoral 

Sr. José E. Vilanova Batiste 

Sr. Andreu Martí Garcia 

Sr. Vicenç Boquera Alcalde 

Sr. Antoni Pallarès Rebull 

Sr. Joan-Pere Gómez Comes 

 

Excusa la seva assistència la senyora Mª Carme Martí Buenaventura. 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 12:05 hores del dia 15/9/2001, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l'article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l'objectiu de celebrar sessió 

extraordinària en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

ÚNIC.- DISCUSSIÓ I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD 

ADJUNTA RELATIVA AL POSICIONAMENT DE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE 

MAR EN RELACIÓ ALS NOMBROSOS ROBATORIS PATITS DARRERAMENT AL 

MUNICIPI. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i arribat el torn de paraules, el Sr. Martí manifesta en 

primer lloc que el grup municipal de CiU vol deixar constància del seu més sincer agraïment a 

tots aquells que avui han participat directament de la manifestació ciutadana de rebuig a 

l’allau de robatoris i per altra banda demana a l’ajuntament que es faci càrrec de les despeses 

que han pogut tenir els afectats, com per exemple la confecció de les pancartes i alguna petita 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 89 

 

despesa més, i donar així una mostra de bona voluntat. 

Seguidament manifesta el Sr. Martí que en aquesta proposta d’acord es poden diferenciar dues 

parts, una que és l’actuació i/o responsabilitat de l’ajuntament i una altra que afectaria a altres 

institucions supramunicipals. 

Aquesta situació d’alarma social, intranquil·litat i inseguretat, continua, que s’ha creat aquests 

darrers mesos pel seguit de robatoris que s’han produït i per la manera com s’han realitzat, és 

una responsabilitat de tots aconseguir que no es torni a repetir més, i s’ha de fer a nivell local 

tot el que sigui possible i traslladar-ho a les institucions supralocals. S’ha entrat a les cases de 

nit, d’una manera que ha causat a tots els afectats no només un perjudicis materials sinó 

psíquics. 

Afegeix el Sr. Martí que per part dels responsables de l’equip de govern es va reconèixer 

públicament que aquests fets els han desbordat, que s’han multiplicat els robatoris i que 

aquest any en una setmana s’han denunciat més robatoris que l’any passat en tot l’estiu i per 

tant si això és així, alguna cosa no s’ha fet bé, per la qual cosa es podria dir que no s’ha estat a 

l’alçada de les circumstàncies. Al llarg de les reunions produïdes i en particular en una del 

mes de juliol, es va agafar un compromís per part d’un membre de l’equip de govern, de 

presentar una moció pel que fa referència al punt 1r. de la proposta d’acord que avui es tracta. 

Aquell compromís no es va materialitzar i va ser en el ple del dia 6 d’agost quan el mateix Sr. 

Martí, en nom del grup municipal de CiU, va manifestar a l’alcalde que un dels temes que es 

va demanar per part dels veïns era que es pogués aprovar una moció per part de tots els 

regidors del consistori per fer canviar la llei. El dia 24 d’agost van demanar la celebració d’un 

ple extraordinari per tractar el tema; pensa el Sr. Martí que tots tenen ben clar que l’única 

solució és unir esforços i és per això que entre tots i a partir d’aquell dia van decidir refer uns 

acords i presentar una moció conjunta i fer pinya, però vol que quedi clar a tothom que el grup 

de CiU farà tots els esforços i més, per buscar totes les soluciones per tal d’evitar aquests 

lamentables fets i retornar la tranquil·litat a tots i cadascun dels veïns del municipi. 

Els veïns del poble, diu, el que volen tal com avui s’ha demostrat és la unitat d’actuació i 

solucions ràpides, i això creu que serà possible si la comissió a la qual es fa referència en el 

punt 5è. de la proposta d’acord, és vinculant i els acord es porten a la pràctica amb celeritat, ja 

que tal com s’ha repetit moltes vegades els acord són per complir-los, però aquesta vegada, 

pensa que tots han de fer un esforç molt important per a què això sigui així. 

Mentre la llei no canviï, aquesta comissió pot prendre decisions que poden incidir sobre el 

problema; en unes declaracions del regidor de Governació es va dir que es necessitava més 

dotació de Policia Local, això s’ha de fer amb celeritat; tampoc s’han d’escatimar esforços en 

traslladar la voluntat de demanar ajuts a les diferents administracions i actuar coordinats, i 

també es va dir que l’aplicació de la llei d’estrangeria ha de ser una realitat, no es pot demorar 

i s’ha d’actuar dins de la legalitat vigent amb força. 

Per acabar la seva intervenció, manifesta el Sr. Martí que unir esforços és una realitat que s’ha 

de valorar molt positivament, però que no pot ser un fet aïllat si no que ha de tenir continuïtat 

ja que només així el poble sortirà guanyant i s’aconseguirà la pau i la tranquil·litat desitjada. 

 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Llaó qui en primer lloc felicita a la plataforma antirobatoris ja 

que ha estat capaç de mobilitzar tot un poble i es converteix d’aquesta manera en una 

plataforma ciutadana a la qual li ha donat suport tot el poble. 

Com a membre de l’equip de govern el Sr. Llaó manifesta que en quan al suggeriment fet per 

CiU, per tal que es facin càrrec de les despeses de la manifestació, el suport és total i que totes 

aquestes despeses aniran a càrrec de l’ajuntament. 
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Fent referència a la pregunta realitzada en la sessió del ple del dia 6 d’agost, manifesta que es 

va contestar que la voluntat de l’equip de govern era presentar una moció conjunta, no només 

de totes les forces polítiques en representació, si no que es va continuar treballant per 

aconseguir una unitat d’acció i es va buscar que s’unís a la mateixa Esquerra Republicana. 

Pensa que avui és un dia de felicitacions i de no entrar en controvèrsies. Les idees, diu, ja 

aniran sorgint des d’aquesta comissió. El que s’ha de fer és recollir la voluntat expressada 

avui pel poble de l’Ametlla i que l’esperit d’aquesta manifestació arribi multiplicat per mil a 

totes les instàncies polítiques del país, ja que aquest és el missatge que els hi han donat i el 

missatge que han de tirar endavant a les instàncies a on realment tenen la possibilitat de dur a 

terme les modificacions normatives pertinents. 

Ja per acabar la seva intervenció el Sr. Llaó manifesta que el que han de fer ara és traslladar 

aquesta unitat d’acció, avui expressada, on calgui, i buscar sobretot molt més reforç, molta 

més empenta i molta més força per poder fer realitat aquesta fita; pensa que serà molt difícil, 

però en vista dels esdeveniments d’avui creu que es podrà aconseguir. 

 

A continuació pren la paraula l’alcalde qui manifesta que abans de res vol donar lectura al 

comunicat del grup local d’ER, que diu: “El comitè local d’Esquerra Republicana de 

Catalunya se suma a la moció presentada pel ple de l’ajuntament en relació als robatoris 

soferts pels ciutadans de La Cala i la inseguretat ciutadana que aquests comporten, al mateix 

temps que volem mostrar el més ferm suport i solidaritat amb els afectats. L’Ametlla de Mar, 

12 de setembre de 2001”. 

Seguidament agraeix a ER el fet de que s’hagi sumat a aquesta iniciativa dels grups de 

l’ajuntament, i agraeix a tot el poble el suport rebut per aquesta iniciativa que avui s’ha 

d’aprovar. 

Continua l’alcalde expressant que aquesta iniciativa implica dos compromisos per part 

d’aquest ajuntament, un que és responsabilitat directa de l’ajuntament i l’altre que s’ha de fer 

arribar a altres àmbits. Hi ha una sèrie d’actuacions que s’han de fer i s’han estat fent des 

d’aquest ajuntament, en les quals cal aprofundir per tal d’aconseguir la sensació de 

tranquil·litat i seguretat que tothom desitja i a la que tothom hi te dret. S’ha treballat i es 

continuarà treballant per dotar dels mitjans que facin falta, tan a nivell humà com tècnic, a la 

Policia Local, s’estan fent els estudis pertinents per tal que aquests robatoris que s’estan 

produint tant a les urbanitzacions com al poble disminueixin, i si es pot, que desapareguin. 

Aquest seria el primer compromís de l’equip de govern. L’altre, que ja es va començar a 

realitzar a principis d’estiu, és la coordinació amb les altres forces de seguretat. Aquest estiu, 

diu, ja s’ha portat a terme una coordinació permanent dins de les possibilitats que té cada 

força i aquesta coordinació ja va començar a donar els seus fruits amb la detenció d’una sèrie 

de lituans. 

A tots aquests mitjans expressats cal afegir-hi, continua, un element molt important que és la 

col·laboració ciutadana. Cal tenir la màxima col·laboració ciutadana i davant de qualsevol 

sospita que es tingui, avisar ràpidament a la Policia Local o a la Guàrdia Civil; cal que tothom, 

tant els que han patit els robatoris com els que no els han patit, prenguin consciència del 

problema i de la preocupació que s’està vivint. 

Manifesta l’alcalde que aquests serien els grans eixos que l’equip de govern es compromet a 

impulsar davant els ciutadans de l’Ametlla de Mar. Manifesta ésser cert, però, que després 

dels èxits aconseguits s’ha tingut la sorpresa que en ocasions, a les poques hores els detinguts 

ja estaven al carrer i això vol dir que alguna cosa falla o no va bé, i que és això el que cal 

modificar per tal d’aconseguir que tot vagi bé, perquè si no sempre es tindrà la sensació que si 
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una feina ben feta per part de la Policia o de la Guàrdia Civil no té una continuïtat en els altres 

àmbits, i això pot comportar una sensació d’impotència i d’inseguretat. 

Cal que els responsables entenguin aquest desencís i la importància que té el benestar de tota 

la societat i que cal prendre mesures i és per aquest motiu que en aquesta moció es demana la 

modificació dels reglaments i de les lleis que calguin, per tal de complementar els esforços 

que des de tots els nivells s’estan produint. 

Per acabar la seva intervenció manifesta l’alcalde que el més destacable és la unitat que tots 

han aconseguit, la unitat de criteris en un tema tant important com és la seguretat ciutadana i 

espera que tots plegats, tants els partits polítics com els veïns, puguin aconseguir tirar-ho 

endavant. 

 

En un segon torn d’intervencions l’alcalde dóna la paraula al Sr. Martí, el qual manifesta que 

en la seva primera intervenció ja ha deixat ben clara la seva posició, però pensa que no és un 

problema de partits sinó que és un problema que afecta a tots i també a altres municipis, creu 

que és necessari recordar que el missatge que avui s’ha donat és d’actuar units, o sigui unitat 

d’actuació, i que no s’han de prendre decisions unilaterals ja que això comportaria fer un flac 

favor a aquesta unitat d’acció; creu que són moltes les coses que no s’han fet bé i avui es té 

l’oportunitat de demostrar que a partir d’ara, això no es tornarà a produir. 

Per acabar expressa el Sr. Martí que unir esforços és una realitat i que tots l’han de valorar 

molt positivament, i pel bé de tots ha de tenir continuïtat, perquè només així el poble guanyarà 

en pau i tranquil·litat, en cas contrari s’anirà en direcció contrària dels fets que avui s’han 

produït. 

 

Seguidament l’alcalde dóna la paraula al Sr. Llaó qui reitera tot l’expressat en la seva anterior 

intervenció, recalcant la seva felicitació a la plataforma antirobatoris que ha estat capaç de 

mobilitzar a tot un poble. Pensa que avui no és un dia de controversies ni d’allargar els temes, 

sinó que el que s’ha de fer és traslladar aquesta veu on calgui, i això vol dir buscar consensos i 

unir tots els esforços per tirar endavant. 

 

Tot seguit l’alcalde i en la seva segona intervenció reafirma tot el manifestat en el seu primer 

torn, i segueix dient que cal que la gent del poble senti que l’ajuntament i que l’equip de 

govern està treballant en una sola direcció per tornar la tranquil·litat, la confiança i el 

sentiment de protecció social que el poble es mereix, que no escatimaran en mitjans i que el 

proper any en els pressupostos es reflexarà tot el que calgui per poder aconseguir la seguretat 

que tothom desitja. 

Per últim cal remarcar la unanimitat que el poble ha demostrat i que tots els presents han de 

saber respectar. 

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: deu. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

PRIMER. Sol·licitar al Ministeri de Justícia la modificació del Codi Penal i la Llei 
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d’Enjudiciament Criminal en el que fa referència als delictes contra el patrimoni, endurint el 

tipus penal i reduint les exigències d’ingrés a presó, així com l’aplicació estricta de la Llei 

d’estrangeria. 

 

SEGON. Donar el màxim recolzament al Cos de la Policia Local de l’Ametlla de Mar i 

animar-los a treballar en la mateixa direcció. 

 

TERCER. Donar recolzament a totes les iniciatives legals que ha portat i portarà a terme el 

grup de veïns i veïnes mobilitzats pel robatoris tendents a reduir el nombre dels mateixos. 

 

QUART. Informar al Síndic de Greuges de l’evolució dels nous robatoris al municipi de 

l’Ametlla de Mar. 

 

CINQUÈ. Creació d’una Comissió en que al menys formin part de la mateixa un representant 

de cada grup municipal, del Cos de la Policia Local i dels afectats. 

 

SISÈ. Traslladar el present acord a l’ACM i FMC, perquè portin a terme totes aquelles 

iniciatives i actuacions necessàries per que tots els municipis de Catalunya es sumin a la 

petició del primer punt. 

 

SETÈ. Traslladar el present acord al Consell Comarcal, Diputació de Tarragona, Parlament de 

Catalunya, Síndic de Greuges, Sots-Delegat del Govern a Tarragona i Delegat del Govern a 

les Terres de l’Ebre. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 12:46 hores del dia més amunt 

esmentat, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signen tots els assistents que ho 

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar queda estesa en 5 fulls de paper numerat de la Generalitat de 

Catalunya, pàgines 87 a 91 del llibre. 

L’Ametlla de Mar, 16/10/2001 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 9/2001, DE 27/9/2001, ORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

 

Consellers 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sr. José A. Gaseni Fortuna 

Sr. Joaquin Laboria Mayoral 

Mª Carme Borràs Llambrich 

Sr. José E. Vilanova Batiste 

Sr. Andreu Martí Garcia 

Sr. Vicenç Boquera Alcalde 

Sr. Antoni Pallarès Rebull 

Sr. Joan-Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 21:30 hores del dia 27/9/2001, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l'article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l'objectiu de celebrar sessió 

ordinària en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

1- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS 7/2001, de 6/8/2001 i 

8/2001, de 15/9/2001. 

 

 

Es procedeix a llegir les actes de les sessions 7/2001, de 6/8/2001 i 8/2001, de 15/9/2001. 

Pel que fa a l’acta de la sessió 7/2001, de 6/8/2001, es formula la següent observació per part 

del secretari, derivada d’error material en la seva confecció: 

La referència a la data de la sessió és incorrecta. La data correcta és 6/8/2001 i no 9/8/2001. 

Pel que fa referència a l’acta de la sessió 8/2001, de 15/9/2001, es formules les següents 

observacions per part del secretari, derivades d’errors materials en la seva confecció: 

Als assistents a l’inici, on posa consellers, ha de posar regidors. I on diu que va assistir la Sra. 
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Mª Carme Martí Buenaventura i va excusar la seva absència la Sra. Mª Carme Borràs 

Llambrich, és al revés, va assistir la Sra. Mª Carme Borràs Llambrich i va excusar la seva 

absència la Sr. Mª Carme Martí Buenaventura. 

 

En el punt únic sobre robatoris, manifesta el Sr. Martí que quan va fer referència al punt del 

ple del 6/8/2001, no queda prou clar que fos ell qui parla, i es proposa per tant el següent 

redactat: “Aquell compromís no es va materialitzar i va ser en el ple del dia 6 d’agost quan el 

mateix Sr. Martí ...”. 

 

Atès que les correccions proposades són adequades, s’acorda per UNANIMITAT: 

 

 

PRIMER. Aprovar l’acta de la sessió 7/2001, de 6/8/2001, amb la correcció de l’error material 

detectat. 

 

SEGON. Aprovar l’acta de la sessió 8/2001, de 15/9/2001, amb les correccions dels errors 

materials detectats i amb la següent modificació: 

En el punt únic sobre robatoris, on manifesta el Sr. Martí: “Aquell compromís no es va 

materialitzar i va ser en el ple del dia 6 d’agost quan ell mateix...”. Ha de dir: ”Aquell 

compromís no es va materialitzar i va ser en el ple del dia 6 d’agost quan el mateix Sr. 

Martí ...”. 

 

 

2.- FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS AL MUNICIPI DE L’AMETLLA DE MAR 

PER AL 2002. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i no fent us de la paraula cap regidor, l’alcalde sotmet a 

votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: onze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 14/8/2001, RE 2346, ha tingut entrada escrit de la Delegació Territorial a Tarragona 

del Departament de Treball, pel qual s’insta la proposta de fixació per al 2002 de les dues 

festes locals del municipi. 

Vist que l’article 37.2 del RD Legislatiu 1/1995, de 24/3/1995, pel qual s'aprova el text refós 

de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, disposa que dues de les catorze festes laborals 

retribuïdes i no recuperables tindran caràcter local; 

Atès que l’article 46 del RD 2001/1983, de 28/7/1983, sobre regulació de la jornada de treball, 

jornades especials i descansos, disposa que les dues festes locals es determinaran per part de 

l’autoritat laboral competent, a proposta del ple de l’ajuntament, i seran publicades al Butlletí 

Oficial de la Comunitat Autònoma; 

Vist el calendari oficial de festes per al 2002; 
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PRIMER.- Es proposa a l’autoritat laboral que fixi, com a festes laborals retribuïdes i no 

recuperables de caràcter local al municipi de l’Ametlla de Mar per al 2002, les que s’esmenten: 

 2 de febrer. 

 29 de juny. 

 

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

3.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, I: 

DECRETS DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE 

GOVERN MUNICIPAL. 

 

 

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 

l’Alcaldia números 228/2001, de 6/8/2001, al 297/2001, de 24/9/2001, i de les actes de la 

Comissió de Govern corresponents a la sessions 12/2001, de 9/8/2001, i 13/2001, de 

27/8/2001, documents tots que han estat a disposició dels senyors regidors a la Secretaria des 

del moment de la notificació de la convocatòria de la present sessió. 

 

 

4.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

Arribat aquest punt pren la paraula el Sr. Gómez qui prega que a l’estiu, que és quan hi ha més 

afluència de gent, les senyalitzacions dels carrers on hi han obres siguin més correctes i posa 

com exemple el tall del carrer Països Catalans per una grua, al qual no s’hi pot accedir des del 

carrer Batlle Pijoan. 

 

Seguidament el Sr. Martí manifesta que en el carrer J. Verdaguer, al darrera de les escoles 

velles, a primers d’estiu es va senyalitzar una zona per a parquins i el mateix dia es va treure, 

pregunta per quin motiu. 

 

La Sra. Martí diu que en data 14/9/2001, i amb número de registre 2.638, va tenir entrada a 

l’ajuntament un document que fa referència a les taxes de l’ocupació de via pública de bars i 

restaurants, al qual dóna lectura literal. I pregunta seguidament si aquest escrit s’ha contestat i 

si s’ha fet alguna reunió amb la gent del sector. 

 

A continuació torna a prendre la paraula el Sr. Martí, qui pregunta en relació als talls de llum 

d’aquest passat estiu, si l’ajuntament ha pres alguna mesura de cara a les companyies 

elèctriques, donades les queixes de diversos comerços i establiments de la població. 

Per què es van pavimentar alguns carrers del municipi en ple mes de juliol. 

Per quins motius s’ha tancat la platja de l’alguer en diverses ocasions i que es pensa fer al 

respecte per prevenir-ho. 

Per què van estar diversos dies les dutxes de la platja de pixavaques sense funcionar. 

Per què no s’ha arreglat encara la balustrada del Passeig Marítim, quan ja fa més d’un mes que 

es van produir els fets per tots coneguts. 
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Si s’ha fet alguna gestió per arreglar la barana del pont de l’entrada del poble, dalt de 

l’autopista. 

Respecte al decret que va sortir al DOGC de data 25/6/2001, sobre el PEIN, si s’ha demanat 

algun tipus d’ajut. 

Si a Tres Cales s’ha fet algun tipus d’actuació, referent al polígon 4, que significa aquest pla 

d’actuació, i quina previsió hi ha respecte a la 2a fase, i a la companyia d’aigües. Quina 

previsió d’entrega té la companyia que fa el projecte de clavegueram. 

En relació als clots existents pels carrers de la urbanització, demana una solució ràpida per tal 

d’evitar possibles accidents. 

Demana a l’alcalde en relació a unes afirmacions efectuades en el ple del 6/8/2001, que li van 

preguntar si l’empresa Bon Capó SL havia ingressat tots els diners de la llicència d’obres, ja 

que la Comissió de Govern havia acordat que un mes abans de la finalització s’havia 

d’ingressar tot l’import i això no ha estat així, ja que en una certificació lliurada pel servei de 

recaptació diu que encara hi ha un pagaré amb venciment el 10/10/2001 que no s’ha cobrat i 

encara resta un altra part pendent de pagament que sumen més de vint-i-un milions de 

pessetes i les despeses del venciment anterior encara no s’han cobrat. 

 

Seguidament el Sr. Gómez pregunta quan es pensa fer una normativa per intentar controlar el 

tema de les obres majors, ja que no es pot permetre que en ple mes d’agost es treballi als 

carrers, es faci sorolls, etc., per tal d’intentar respectar el descans dels turistes.  

 

A continuació per l’alcalde es passa a contestar les preguntes efectuades, i en primer lloc a la 

que fa referència a la grua instal·lada en el carrer Països Catalans, i diu que aquest carrer va 

estar tallat al trànsit durant l’hivern, que va ser quan es van començar les obres i durant el 

passat mes de juliol, però que durant tot el mes d’agost va estar el carrer obert i que es va 

senyalitzar la doble direcció del carrer Bruc, per tal de poder accedir als dos supermercats allí 

existents. 

El Sr. Gómez reitera la seva pregunta sobre si es va senyalitzar que aquest carrer estava tallat. 

Contestant el regidor de Governació Sr. Vilanova que estava senyalitzat a la baixada del carrer 

Batlle Pijoan i podria ser que s’ometés a la pujada. 

La Sra. Martí manifesta que s’hagués pogut senyalitzar no només per l’estiu, si no des del 

moment en que es va instal·lar la grua. 

El Sr. Vilanova contesta que la senyalització hi era, però que al treure’s la grua es va retirar i 

pot ser al tornar-la a instal·lar no es va tornar a senyalitzar. 

 

En relació als parkins de darrera de les escoles velles, contesta l’alcalde que es van començar 

a pintar unes senyals per poder aprofitar millor el carrer i intentar crear més places de parking, 

però es van adonar que l’aparcament en bateria no anava bé, ja que la part davantera dels 

cotxes envaïa les voreres, i per aquest motiu el mateix dia es va canviar la senyalització. 

 

Sobre els talls de llum, contesta l’alcalde que l’ajuntament va tenir coneixement d’aquests 

talls, els quals es produïen principalment els divendres a la nit, i de seguida es van posar en 

contacte amb FECSA ja que eren problemes provinents del transformador existent al carrer 

Pau Casals i ja des del primer moment es van comprometre a canviar el transformador que era 

d’una potencia de 800 kw, a 1000 kw., després posats en contacte amb els establiments de la 

localitat aquests van manifestar que els problemes s’havien acabat. 
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En relació a la pregunta de la pavimentació dels carrers a l’estiu, l’alcalde dóna la paraula al 

Sr. Laboria, el qual manifesta que aquest any no s’han realitzat cap tipus d’obres de 

pavimentació de carrers, si no que això va succeir l’any passat, però aquest any no. 

 

A la pregunta relativa al tancament de la platja de l’Alguer, manifesta l’alcalde que es va 

haver de tancar dos cops, ja que en dos ocasions es van produir dos trencaments en l’emissari 

submarí. Un cop al mig de la platja, produint-se un escapament de les aigües depurades que 

baixen de la depuradora, i tant aviat es va tenir coneixement es va avisar als responsables 

(Aigües de Catalunya), i es van ficar a treballar, es van prendre una sèrie de mesures, i tot i 

que era aigua depurada es van assegurar de que no hi hagués cap problema i es va clorar 

l’aigua. 

Posteriorment es va produir un altre trencament de les mateixes característiques que l’anterior, 

però a la sorra, un trencament degut al deteriorament de la canonada de canalització ja que té 

molts anys, la canonada és molt feble degut als líquids que per ella hi circulen i a la 

salinització de la mar. Per aquests motius l’ajuntament va creure convenient tancar la platja 

als banyistes, tot i que eren aigües depurades i clorades. 

Des d’un principi l’ajuntament ha estat sol·licitant a l’Agència Catalana de l’Aigua, que siguin 

conscients del problema existent a la localitat, que no només és de l’emissari submarí, si no 

també de la depuradora que resulta ser petita per al nostre poble; se l’està obligant a un ritme 

de treball molt fort donada la població existent a l’estiu, es van demanar solucions a través del 

Consell Comarcal i s’està treballant en aquesta direcció. 

Es té el compromís per part de l’ACA que per l’any vinent, hi haurà un reforç a la depuradora 

que evitarà olors, es construirà i s’instal·larà un altre biodics, i el més important és que 

assumeixen el desenvolupament que tindrà el poble en els propers anys i s’està planejant la 

ubicació d’un colector entre l’autopista i la via fèrria que donarà cabuda a tot el 

desenvolupament urbanística de la localitat, i s’eliminarà en gran part el cabal del colector de 

la plaça del Canó, on es recullen totes les aigües residuals de tota la zona sud. 

 

Seguidament i en relació a la pregunta de les dutxes de la platja de Pixavaques, l’alcalde dóna 

la paraula al Sr. Laboria, qui manifesta que les dutxes de la platja no van funcionar durant uns 

dies puntuals degut a les obres de construcció del passeig, i referent la dutxa del mollet es van 

trobar que havien trencat la tuberia, però de seguida que es va tenir coneixement es va 

procedir a la seva reparació. 

 

En relació a la balustrada del Passeig Marítim es tenen sospites que es devia pegar algun cop 

per part d’algun vehicle ja que dos dies abans s’havia comprovat i estava forta. El que s’ha fet 

ha estat analitzar tot el tram de balustrada ja que molts trossos de la mateixa, donada la seva 

ubicació, no ha donat resultat. S’espera que el proper any es comencin les obres de 

construcció del passeig de dalt del club nàutic i en vista del resultat estètic del de Pixavaques, 

es demanarà que aquest nou passeig tingui la mateixa tipologia de barana amb pedra vista i a 

la vegada que serà un mirador també es pugui asseure. El que s’ha fet ara ha estat posar un 

ferro per evitar que caigui alguna persona i tant aviat com es podrà es procedirà a demuntar la 

barana i es canviarà, posant-n’hi una de tipologia com la existent al museu de ceràmica. 

Continua el Sr. Laboria, expressant que en tot el passeig hi han més trossos que estan 

malament i s’hagués de fer tota la reparació durant aquest període d’estiu, s’hauria de procedir 

a retirar la bandera blava. 
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Sobre la barana del pont de dalt de l’autopista, l’alcalde contesta que des del primer moment 

que va succeir l’accident es va comprovar que aquest tram de carretera pertany a la Diputació i 

de seguida se’ls va avisar del desperfecte i del perill existent, i precisament ahir per la tarda ja 

hi havien tècnics de la Diputació que se ho estaven mirant, per tal de restituir-la. 

 

En relació a la pregunta relativa al PEIN, l’alcalde diu que tant aviat com s’hagi llegit la 

normativa es contestarà per quins motius no es van sol·licitar ajudes per a rehabilitar aquests 

espais, deixant la pregunta efectuada sobre la Mesa. 

 

En resposta a la pregunta sobre el pla d’actuació de Tres Cales, contesta l’alcalde que 

l’ajuntament tenia un compromís amb els veïns de Tres Cales, per tirar endavant el projecte de 

clavegueram, aquest ja està adjudicat i l’empresa està realitzant l’aixecament topogràfic, però 

davant les mancances detectades i la situació de la primera fase, es va creure convenient que 

es redactés un projecte d’urbanització complert, i es van posar en contacte amb l’empresa 

adjudicatària per veure el cost i pressupost per poder tirar endavant amb el projecte global, 

se’ls hi va demanar que tots els serveis, (l’enllumenat públic, telèfon, aigua, etc), siguin 

projectats de conformitat amb les noves normatives; i s’està a l’espera del pressupost, i una 

vegada es tingui, es parlarà amb la gent de Tres Cales i es prendrà una decisió. 

Respecte al pla d’actuació de la 2a. fase, el compromís de l’ajuntament va ser que mentre no 

hi hagués el projecte d’urbanització presentat, no hi hauria cap construcció, fa unes dos 

setmanes aquest projecte va estar presentat per tal què els serveis tècnics municipals 

l’inspeccionin i poder-lo entrar oficialment. 

Respecte al projecte de clavegueram l’alcalde diu que ja fa més d’un mes que es va signar el 

contracte i l’empresa està treballant. 

 

Sobre els clots existents en la urbanització Tres Cales, l’alcalde diu que després dels forts 

aiguats produïts la setmana passada aquest problema s’ha agreujat, l’accident hagués pogut ser 

més greu, i comunica que a partir de demà es començarà a treballar en la reparació dels clots 

existents als carrers de Tres Cales i els desperfectes produïts per l’últim aiguat. 

 

En relació a la llicència d’obres de l’hotel, l’alcalde manifesta que si mal no recorda va dir que 

si es volien dades o xifres concretes s’havia de preguntar abans i que tenia coneixement de 

que s’havia fet una entrega però que no podia assegurar si aquesta entrega contemplava la 

totalitat del permís d’obres, manquen encara per pagar dos milions nou-cents mil pessetes i les 

despeses bancàries del primer xec pugen tres-centes cinc mil pessetes, però no s’ha de tenir 

cap dubte en que l’hotel pagarà tot l’import de la llicència més les despeses bancàries.  

 

En contestació la pregunta del Sr. Gómez, l’alcalde diu que la majoria de contractistes de la 

nostra localitat aprofita el mes d’agost per fer vacances, així com totes les empreses relaciones 

directament amb el món de la construcció que també tanquen per vacances, restant 

pràcticament totes les obres que es realitzen durant el mes d’agost paralitzades, no per una 

normativa de l’ajuntament, si no per la mateixa inèrcia. S’hauria de parlar entre tots i aprovar 

especialment pel mes de juliol, una sèrie de restriccions sobre tot en el casc urbà, i creu que és 

un tema que es pot posar damunt la Mesa. 

 

Tot seguit l’alcalde passa a contestar en relació a l’impost sobre les taules i cadires, i diu que 

l’any passat l’ajuntament va aprovar una normativa diferent a la que hi havia, ja que abans es 
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pagava per taules i ara es paga per m2.. Es va fer un estudi per mirar els preus que es pagaven 

per la província de Tarragona, (Altafulla, Torredembarra, Salou, Cambrils, Miami), llocs on 

era molt més car i es va decidir incrementar i fixar el cost per m2. Però una vegada fets els 

càlculs es va comprovar que els preus resultants eren excessius i no van tenir cap mania en 

reduir els preus al 50%. Aquests preus abans d’aprovar-los van ser estudiats i posa com 

exemple les taules d’uns bars i restaurants i els m2 que ocupen, el cost taula i quatre cadires al 

mes està entre les 2.100 i les 2.300 PTA, i els números fets sobre taula i mes prenent com a 

referència el preu de 2.100 PTA, surt a un cost diari de 70 PTA, i pensa que això és una 

quantitat perfectament assumible pels establiments de la localitat. Pensa que són unes 

quantitats proporcionades en les que l’ajuntament no està oprimint a la gent del sector. 

 

A continuació la Sra. Martí diu que ella no ha preguntat res dels preus, únicament ha llegit un 

escrit fet pels restauradors de la localitat en el que demanen una reunió, i pregunta si s’ha fet o 

no la reunió, i si no s’ha fet i els preus són els que ha dit l’alcalde, se’ls podria reunir i 

explicar, ja que el que li han dit a ella ha estat que tota aquesta gent del sector se senten aïllats 

i allunats de l’equip de govern municipal. 

Contesta l’alcalde que en el dia d’avui encara no s’han reunit, però és voluntat de l’ajuntament 

fer-ho, i reitera que els preus sorgits no són alts i es poden assumir, però s’està preparant un 

petit dossier per explicar-los-hi el perquè d’aquest increment. Manifesta també l’alcalde que 

se n’han donat compte que hi han casos en que s’està utilitzat la terrassa durant tot el dia i 

altres que només durant la nit, i pensen que parlant amb ells es podrà arribar a trobar una 

solució. De cara al proper any pensa que seria bo que prèviament a la temporada d’estiu i 

abans de passar els rebuts, cada establiment de restauració digui quins metres quadrats ha 

d’ocupar i d’aquesta manera podrà saber l’import que se li cobrarà i així s’evitaran sorpreses. 

La Sra. Martí pregunta si aquesta gent es queixen per què han pagat molt més del que es 

pagava en anys anteriors. 

Contesta l’alcalde posant per exemples les quantitats que es van pagar l’any 2000 i les que 

s’han pagat aquest any 2001, un bar que va pagar 5.075 PTA, ara 6.900 PTA, 

un de 4.358 PTA, ara 3.900 PTA, un de 4.200 PTA, ara 3.600 PTA, i un de 1.800 PTA, 7.000 

PTA., un que ocupa molts metres quadrats a la Plaça Catalunya, 21.000 PTA, ara 60.600 

PTA. però a aquest establiment li resulta a 50 PTA taula/dia. Creu que en lloc de parlar 

d’increments i d’ofegar a la gent del sector s’ha de parlar d’actualitzar un preus que era 

necessari fer-ho, ja que l’ajuntament durant l’estiu fa un gran esforç de promoció turística i 

tant el patronat de turisme com el de cultura realitzen moltes activitats i actuacions durant tot 

l’estiu, i evidentment això té un cost i aquest cost d’alguna manera està finançat per aquesta 

recaptació. 

El que l’ajuntament s’ha gastat durant l’estiu en aquestes activitats i el que ha recaptat per 

aquest concepte durant el mesos de juliol i agost, representa una tercera part del que 

l’ajuntament ha invertit. 

La Sra. Martí manifesta que al turisme no solament se li han de fer activitats culturals i 

esportives, sinó que també se l’ha de valorar en altres aspectes com ara que els carrers de les 3 

Cales estiguin en condicions ja que és un lloc on hi ha una gran afluència turística. 

L’alcalde manifesta que evidentment s’han de mirar tots els aspectes que afecten al turisme, i 

que aquests cost no només surt d’aquest sector, sinó que tot el poble està posant la seva part. I 

continua reiterant l’expressat anteriorment de que més que un increment de preus ha estat una 

actualització i el cost dia/taula, és un cost perfectament assumible per aquests establiments. 

 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 100 

 

Ja per acabar, l’alcalde explica que el motiu d’haver-hi hagut tant pocs punts en aquest ple 

ordinari ha estat donat per la gran quantitat de feina en que es troba Secretaria, doncs s’ha de 

preparar la Comissió de Govern i s’han d’elaborar els informes preceptius, i no s’ha pogut 

passar per aquest ple expedients com ara el d’aprovació definitiva de la carretera d’accés sud, 

el conveni amb el cadastre, una modificació del contracte de la recollida selectiva i un conveni 

de cessió del CAP al Departament de Sanitat, però es compromet a que tant aviat com estiguin 

aquests punts enllestits es convocarà un ple extraordinari per tractar-los, debatre’ls i aprovar-

los. 

 

El Sr. Martí pregunta a l’alcalde si no creu convenient que alguns temes importants que han 

de passar per Comissió de Govern, abans siguin consensuats amb l’oposició, ja que dóna la 

sensació que s’està actuant de manera unilateral.  

I seguidament llegeix literalment l’acta del ple anterior en el paràgraf que fa referència a la 

contesta de l’alcalde en relació a la llicència de l’hotel i una certificació en la que consta que 

es deuen vint milions de pessetes, i que en la data d’avui encara no s’han ingressat, i per tant, 

demana a l’alcalde que en temes d’aquestes característiques sigui molt més precís. 

 

L’alcalde contesta que no s’ha llegit l’acta, però que es consultarà la cinta del cassette del ple 

anterior, i que no va dir que s’havia liquidat tota la taxa per la construcció de l’hotel, sinó que 

es va dir que no se sabia l’import exacte i tampoc si s’havia liquidat del tot o hi restava un 

remanent. 

 

El Sr. Pallarès manifesta que és el secretari qui aixeca l’acta, que aquesta acta s’aprova i no 

creu correcte remetre’s a unes cintes gravades de la radio, ja que és el secretari qui en dono fe. 

 

L’alcalde per acabar manifesta que a partir d’ara es llegirà totes les actes i així evitarà aquestes 

situacions. 

 

 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 22:50 hores del dia més amunt 

esmentat, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signen tots els assistents que ho 

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

queda estesa en 8 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 92 a 99 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 20/11/2001 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 10/2001, DE 30/10/2001, 

EXTRAORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

 

Regidors 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sr. José A. Gaseni Fortuna 

Sra. Mª Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquin Laboria Mayoral 

Sr. Andreu Martí Garcia 

Sr. Vicenç Boquera Alcalde 

Sr. Antoni Pallarès Rebull 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

 

Excusen la seva absència els senyors José E. Vilanova Batiste i Joan-Pere Gómez Comes. 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 21:30 hores del dia 30/10/2001, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l'article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l'objectiu de celebrar sessió 

extraordinària en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

1- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 9/2001, DE 27/9/2001. 

 

 

Es procedeix a llegir l'acta de la sessió anterior, 9/2001, de 27/9/2001. Un cop conclosa la seva 

lectura s’acorda per UNANIMITAT: 

 

ÚNIC.- Aprovar l'acta de la sessió anterior, 9/2001, de 27/9/2001. 

 

 

2- ACORD COMPLEMENTARI DEL DE 30/5/2001, D’ACCEPTACIÓ D’AJUTS I 

NORMATIVA DEL PROGRAMA DE RESTABLIMENT DELS DANYS CAUSATS PELS 
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AIGUATS D’OCTUBRE DE 2000, I SOL·LICITUD D’UN CRÈDIT A L’INSTITUT 

CATALÀ DE FINANCES. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i arribat el torn de paraules, l’alcalde manifesta que es 

tracta d’un crèdit igual com el que es va realitzar per fer les inversions esportives, que tant el 

capital com els interessos els assumeix la Generalitat, i que per tant és com una mena de 

subvenció que rebrà l’ajuntament per l’arranjament dels camins danyats pels aiguats de 

l’octubre de 2000. 

 

Seguidament pren la paraula el Sr. Martí qui manifesta en primer lloc el suport del seu grup a 

aquest acord, i pregunta l’import total que es gastarà l’ajuntament i donat que aquest import 

ha superat en escreix més del 50%, que és el que en aquells moments es va comprometre la 

Generalitat a pagar, creu que és important fer palés que el Departament de Governació ha 

complert sobradament els seus compromisos de col·laborar amb un 50%, ja que com es pot 

comprovar ha estat molt més. 

 

Contesta l’alcalde que aquesta subvenció es va sol·licitar l’any 2000, després dels aiguats, i 

que l’ajuntament en un principi va fer una actuació immediata amb els camins més danyats i 

que va ascendir a més d’un milió de pessetes, però hi havien molts més metres de camins que 

estaven malament i es va fer una valoració per part dels serveis tècnics la qual es va remetre a 

la Generalitat; l’aportació que es farà amb aquest crèdit serà de dos milions nou-centes mil 

pessetes (2.900.000), ja que un milió ja va arribar directament a través de la Generalitat. 

La relació detallada dels camins afectats està a la seva disposició en els serveis tècnics i tots 

els veïns afectats ja són coneixedors. 

 

El Sr. Martí manifesta que el seu grup votarà a favor i que faran arribar al regidor Sr. Laboria 

la relació d’alguns trams que encara no estan del tot arranjats i que els veïns els hi han 

comunicat. 

 

El Sr. Laboria manifesta que van arranjar els camins sempre basant-se amb els informes dels 

serveis tècnics realitzats en aquelles dates, i que evidentment després ha tornat a ploure, però 

que es tornaran a fer les reparacions pertinents, i efectua seguidament una relació detallada 

dels trams dels camins arranjats i el cost de cadascuna de les reparacions. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Vist que l’Ajuntament en Ple en data 30/5/2001 va acordar, entre d’altres, l’acceptació d’ajuts 

i normativa del programa de restabliment dels danys causats pels aiguats d’octubre de 2000 i 

la sol·licitud d’un crèdit a l’Institut Català de Finances; 

Vist que l’ajut atorgat per Resolució del Departament de Governació i Relacions Institucionals 

de 24/4/2001 va ser de 2.901.501 pessetes per la reparació dels camins municipals danyats per 
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la pluja i ja reparats per aquest Ajuntament, i que l’import del prèstec sol·licitat a l’Institut 

Català de Finances va ser de 1.151.501 pessetes de conformitat amb la Resolució de la 

Direcció General d’Administració Local de 3/5/2001, donat que ja va ser lliurada a aquest 

ajuntament bestreta per import de 1.750.000 pessetes; 

Vista la Resolució de 13/8/2001 de la Direcció General d’Administració Local (DOGC núm. 

3472 de 13/9/2001) per la qual s’incrementen els ajuts econòmics atorgats a aquest 

Ajuntament per un import total de 1.036.250 pessetes, corresponents a les actuacions ja 

realitzades; 

Vista, d’altra banda, la Resolució de la Direcció General d’Administració Local de 20/8/2001, 

per la qual s’atorga a aquesta corporació subvenció per import addicional de 2.861.698 

pessetes pel finançament de les actuacions pendents de realitzar corresponents al programa 

d’aiguats d’octubre de 2000; 

Vista la Resolució de la Direcció General d’Administració Local de 25/9/2001 per la qual es 

determina l’import màxim del crèdit subvencionat a subscriure amb l’Institut Català de 

Finances per aquest Ajuntament, de 3.897.948 pessetes, de les quals 1.036.250 corresponents 

a l’increment de l’ajut atorgat per les actuacions ja realitzades i 2.861.698 a la subvenció 

atorgada pel finançament de les actuacions pendents de realitzar; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Acceptar els ajuts atorgats per les Resolucions del Departament de Governació i 

Relacions Institucionals de 13/8/2001 i de 20/8/2001 següents: 

 

1.- Títol actuació: Reparació de camins 

 Ajut atorgat: 1.036.250 ptes (6.227,99 €) 

 Actuació núm.: AA-2000/141-PG 

2.- Títol actuació: Arranjament de camins municipals 

 Ajut atorgat: 2.861.698 ptes. (17.199,00 €) 

 Actuació núm.:PA-2001/120 AO 

 

SEGON.- Acceptar la normativa aprovada pel desenvolupament del programa. 

 

TERCER.- Sol·licitar a l’Institut Català de Finances un prèstec per import de 3.897.948 

pessetes (23.427,14 €), d’acord amb la Resolució del Director General d’Administració Local 

de 25/9/2001, per la qual es fixa l’import màxim del crèdit a formalitzar. 

 

QUART.- Aprovar les condicions del contracte de prèstec establertes en el Conveni signat el 

31/1/2001, entre el Departament de Governació i Relacions Institucionals i l’Institut Català de 

Finances i que són les següents: 

 Termini: 12 anys sent els primers dos anys de carència. 

 Tipus d’interès; Euroibor anual més un diferencial de 0,50 punts percentuals. 

 Comissió d’obertura: 0,10 % del nominal del prèstec. 

 D’acord amb l’Ordre de 14/2/2001, el pagament de la càrrega financera (amortització 

capital i interessos), que es derivi del contracte del prèstec, anirà a càrrec del pressupost 

de la Generalitat de Catalunya. 

 

CINQUÈ.- Delegar en el Director General d’Administració Local del Departament de 

Governació i Relacions Institucionals la formalització d’aquest crèdit a nom de la corporació. 
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SISÈ.- Fer constar que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar no té contret cap deute amb la 

Generalitat de Catalunya. 

 

 

3- DECLARACIÓ DE LESIVITAT DE L’ACORD DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 

MUNICIPAL DE DATA 11/5/2001, PEL QUAL S’ATORGA AL SR. ANTON JOVER 

SANTACANA LLICÈNCIA D’OBRES PER A L’AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE 

UNIFAMILIAR A LA URBANITZACIÓ TRES CALES, POLÍGON 3B PARCEL·LA 169. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i arribat el torn de paraules, cap dels membres assistents a 

la sessió en fa ús. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: cinc. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: s’abstenen els senyors Martí, Boquera i Pallarès i la Sra. Martí. 

El Sr. Martí justifica l’abstenció del seu grup donat que no van participar en la decisió de la 

Comissió de Govern que va atorgar la llicència. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Per Decret de l’Alcaldia 205/2001, de data 31/7/2001, es va incoar expedient de revisió 

d’ofici de la llicència d’obres atorgada per la Comissió de Govern Municipal en data 

11/5/2001 en favor del Sr. Anton Jover Santacana, per l’ampliació d’un habitatge unifamiliar 

a la urbanització Tres Cales, polígon 3B parcel·la 169, i es va disposar la suspensió de la 

llicència esmentada, i en virtut d’això, s’ordenà la paralització total i immediata de les obres 

que es poguessin estar realitzant a l’empara de la llicència concedida. 

En data 1/8/2001 el tècnic municipal Sr. Valldeperas va emetre informe relatiu a l’estat de la 

construcció paralitzada en la data de notificació de la paralització. 

L’esmentat decret fou notificat en forma, als efectes de la paralització, al Sr. Anton Jover 

Santacana en data 6/8/2001, i a l’empresa constructora, Piscines Disseny SL, en data 

1/8/2001. 

Així mateix, es va atorgar tràmit d’audiència per termini de deu dies a les parts interessades. 

L’empresa Piscines Disseny SL el va rebre en data 1/8/2001, el Sr. Anton Jover Santacana en 

data 6/8/2001, i el Sr. Jean Calvanese en data 1/8/2001. 

En data 1/8/2001 va comparèixer davant de l’Alcaldia l’empresa constructora per posar de 

manifest que la completa paralització podria provocar perjudicis sobrevinguts al seu client a 

l’habitatge ja existent a sota de l’obra d’ampliació, perquè l’obra en curs encara no estava 

impermeabilitzada i en cas de pluja podria inundar-se l’habitatge existent, ja que l’execució de 

les obres paralitzades va comportar l’anul·lació de la impermeabilització existent a l’habitatge 

abans de l’inici de l’obra d’ampliació. Per això l’Alcaldia, per acta de 1/8/2001, va autoritzar 

al compareixent perquè continues l’execució de les obres amb la finalitat única i exclusiva de 

procedir a la impermeabilització de l’obra en curs per evitar els possibles perjudicis abans 

descrits, abstenint-se però, en virtut del decret de paralització abans esmentat, de realitzar 

qualsevol altra obra complementària. 
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En data 14/8/2001 va presentar escrit el lletrat Sr. Eduard Garcia Medina, el qual, en nom i 

representació del Sr. Jean Calvanese, manifesta trobar-se conforme amb allò actuat. 

En data 27/8/2001 (RE 2478) va tenir entrada un escrit d’al·legacions (presentat a correus en 

data 17/8/2001) presentat pel Sr. Anton Jové Santacana. En aquest escrit afirma que es 

lesionen greument els seus interessos i que no s’han provat els vicis d’il·legalitat en què hagi 

pogut incórrer la llicència, i sol·licita que s’atorgui una pròrroga de cinc dies en el termini per 

a formular al·legacions. 

En data 30/8/2001, RE 2508, i per tant un cop esgotat el termini per a formular al·legacions, 

va tenir entrada l’escrit d’al·legacions del Sr. Anton Jové Santacana. En aquest escrit es 

manifesta: 

a) Que no existeix cap infracció urbanística. 

b) Que cas d’existir la infracció, aquesta no pot ésser considerada infracció urbanística 

greu. 

c) Que la presumpta infracció, en qualsevol cas, resultaria legalitzable amb una simple 

operació d’agrupació de les finques registrals que constitueixen les dues parcel·les en 

qüestió. 

d) Que la llicència concedida amb vulneració del planejament urbanístic vigent no és lesiva 

per a l’interès públic. 

e) La improcedència de la paralització de les obres per negació del fet que aquestes causin 

perjudicis de difícil o impossible reparació. 

f) La responsabilitat patrimonial en què hagi pogut incórrer l’ajuntament. 

En relació al punt c), aquest ajuntament no nega que la presumpta infracció resultaria 

legalitzable amb una simple operació d’agrupació de les finques registrals que constitueixen 

les dues parcel·les en qüestió, però el fet cert és que aquesta possibilitat es mou, ara com ara, 

en el camp de la mera hipòtesi, més encara quan és justament el veí de l’altra parcel·la el que 

denuncia la infracció urbanística comesa. 

En relació als punts a) i b) s’ha de dir, per una banda, que la infracció ha quedat prou 

acreditada a la part expositiva del decret de l’Alcaldia, i segon, que la infracció comesa 

constitueix indubtablement una infracció greu pel fet que es refereix a la situació de les 

edificacions controvertides, d’acord amb el que disposa l’article 263.2 del Decret Legislatiu 

1/1990, de 12/7/1990, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en 

matèria urbanística. 

Pel que fa al punt d), s’ha de dir que la llicència controvertida és lesiva per a l’interès públic 

pel simple fet que s’ha concedit amb vulneració greu de l’ordenació urbanística vigent. 

Pel que fa a les consideracions relatives a la paralització de l’obra, correspon resoldre-les a 

l’Alcaldia en ús de les seves competències, però és incontrovertible apuntar que, òbviament, 

la reparació esdevé més difícil quan més volum d’obra s’hagi executat. 

Pel que fa a la possible responsabilitat patrimonial en què hagi pogut incórrer l’ajuntament, 

aquest és un tema que s’haurà de discernir quan hi hagi reclamació formal a l’efecte. 

Es desestimen, per tant, la totalitat de les al·legacions formulades per l’instant, pels motius de 

fons que s’han argumentat, però també, i en primer lloc, per haver-se formulat fora de termini. 

En data 30/8/2001, RE 2509, el Sr. Anton Jové Santacana presenta un nou escrit, de reposició 

contra el Decret de l’Alcaldia en allò que es refereix a la paralització de les obres. Aquest 

recurs, que correspon resoldre a l’Alcaldia en ús de les seves competències, reprodueix en 

essència els mateixos arguments que l’escrit d’al·legacions. 

Per tot això; 

Acreditada l’existència d’una llicència atorgada amb infracció greu de l’ordenament urbanístic 
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vigent. 

Atès que l’article 258 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual s'aprova la refosa 

dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, disposa que les llicències o 

ordres d'execució el contingut de les quals constitueixi alguna de les infraccions urbanístiques 

greus definides en aquesta Llei hauran de ser revisades dins els quatre anys des de la data de la 

seva expedició per la Corporació municipal que les va atorgar a través d'algun dels 

procediments de l'article 110 de la Llei de procediment administratiu (actualment, article 103 

de la Llei 30/1992, de 26/11/1992, reguladora del règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú); 

Atès que l’article 103 de la Llei 30/1992, de 26/11/1992, reguladora del règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposa que les 

administracions públiques poden declarar lesius per a l’interès públic els actes favorables per 

als interessats que siguin anul·lables, amb la finalitat de procedir a la seva posterior 

impugnació per la via contenciosoadministrativa; 

Vist que l’apartat 2 d’aquest mateix article disposa que la declaració de lesivitat exigeix la 

prèvia audiència de totes les persones que puguin aparèixer com a interessades en l’acte 

administratiu, i que consta a l’expedient que s’ha acomplert aquest tràmit; 

Vist que la competència d’aquesta declaració és del ple de la corporació, d’acord amb el que 

es disposa a l’article 103.5 de la Llei 30/1992, de 26/11/1992, reguladora del règim jurídic de 

les administracions públiques i del procediment administratiu comú; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Sr. Anton Jové Santacana, pels 

motius exposats a la part expositiva del present acord. 

 

SEGON.- Declarar lesiu per a l’interès públic l’acord de la Comissió de Govern Municipal de 

data 11/5/2001, pel qual s’atorga al Sr. Anton Jover Santacana llicència d’obres per a 

l’ampliació d’un habitatge unifamiliar a la urbanització Tres Cales, polígon 3B parcel·la 169. 

 

TERCER.- Demandar davant de la jurisdicció contenciosoadministrativa l’anul·lació de l’acte 

declarat lesiu. 

 

QUART.- Autoritzar l’Alcaldia, tan àmpliament com en Dret sigui menester, per a l’execució 

d’aquest acord, i en particular, perquè si s’escau, atorgui poders per a plets en nom i 

representació de l’ajuntament, als efectes d’interposició del recurs contenciosoadministratiu 

corresponent. 

 

CINQUÈ.- Disposar que es notifiqui aquest acord en forma. 

 

 

3- MOCIÓ PRESENTADA A L'EMPARA DE L'ARTICLE 91.4 DEL REGLAMENT 

D'ORGANITZACIÓ FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCALS, 

APROVAT PER RD 2568/1986, DE 28/11/1986. ADHESIÓ AL COMUNICAT DE L’AMPA 

DEL COL·LEGI PÚBLIC SANT JORDI RELATIVA A DETERMINADES NOTÍCIES 

APAREGUDES EN DETERMINATS MITJANS INFORMATIUS. 
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Tot seguit es posa de manifest la necessitat de prendre un acord d’adhesió al comunicat de 

l’AMPA del col·legi públic Sant Jordi relativa a determinades notícies aparegudes en 

determinats mitjans informatius. El Sr. Espuny justifica la necessitat d’incloure aquest punt a 

l’Ordre del dia per la necessitat de manifestar el posicionament municipal en relació al cas. 

Plantejada la qüestió en aquests termes, i a l'empara dels articles 91.4 i 97.3 del Reglament 

d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, 

de 28/11/1986, s'inclou el punt referent a la moció a l'ordre del dia, i el Ple ho ratifica per 

UNANIMITAT, i per tant amb el quòrum exigit pels articles 100.3 de la Llei 8/1987, de 

15/4/1987, Municipal i de Règim local de Catalunya, i 83 del Reglament d'organització 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986. 

 

 

Seguidament pren la paraula l’alcalde qui manifesta que davant les notícies aparegudes en 

alguns mitjans informatius, davant la preocupació que aquestes notícies han suscitat en el poble, 

i previ diàleg amb totes les forces polítiques, tant amb les que tenen representació en aquest 

ajuntament com amb les que no en tenen, s’ha proposat que l’ajuntament s’adhereixi al 

comunicat emès per l’AMPA del col·legi públic Sant Jordi, que diu: 

 

“Els pares i mares de l’AMPA del CEIP Sant Jordi de l’Ametlla de Mar, arrel de la notícia -un 

pueblo y su silencio-, publicada el dia 29/10/2001, al diari El Mundo, exposem el següent: 

Al CEIP Sant Jordi no hi ha hagut mai cap situació tant greu que no es pugui resoldre dins el 

marc legítim del Consell Escolar, com a òrgan de govern i on estan representades les dues 

comunitats educatives, pares i mestres. 

En cap moment s’ha negat per part de l’escola i de l’Associació de Pares i Mares, l’accés 

d’aquests al Consell per exposar les seves preocupacions mitjançant els pares que allí els 

representen legalment. 

Els mitjans de comunicació locals, la Cala Radio i Des dels Quatre Cantons, han estat sempre 

oberts al debat i a les diverses opinions dels ciutadans sense cap mena de censura ni impediment. 

Els procediments iniciats en contra del centre, després de seguir el seu curs legal, han resultat 

favorables a l’escola. 

Aquests resultats reafirmen l’alta consideració i satisfacció que tenim els pares del bon 

funcionament de la nostra escola i del seu prestigi reconegut arreu de Catalunya. 

Volem fer arribar a l’actual equip directiu, a la Sra. Marinia Domingo, al capdavant com a 

directora i als mestres, el nostre suport, sincer agraïment i reconeixement de la inestimable tasca 

que des de fa molts anys venen desenvolupant, que ha comportat una important millora en el seu 

funcionament i en l’educació dels nostres fills.” 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’adhesió a aquest comunicat, amb el següent 

resultat: 

 Vots a favor: nou. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat l’acord d’adhesió al comunicat. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 22:50 hores del dia més amunt 
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esmentat, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signen tots els assistents que ho 

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

queda estesa en 8 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 100 a 107 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 12/12/2001 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 11/2001, DE 7/11/2001, 

EXTRAORDINÀRIA URGENT 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

 

Regidors 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sr. José A. Gaseni Fortuna 

Sra. Mª Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquin Laboria Mayoral 

Sr. José E. Vilanova Batiste 

Sr. Andreu Martí Garcia 

Sr. Vicenç Boquera Alcalde 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

 

Excusa la seva assistència el senyor Antoni Pallarès Rebull 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 21:30 hores del dia 7/11/2001, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones més amunt ressenyades, convocades per 

l’Alcaldia, amb la finalitat de celebrar sessió extraordinària i urgent del ple de l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar. 

Es constata l’existència del quòrum necessari perquè el ple sigui vàlidament constituït, segons el 

que exigeix l'article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim 

local. 

El Sr. alcalde procedeix a obrir la sessió i, com a pas previ al tractament de qualsevol altre 

assumpte, a exposar als senyors regidors els motius que justifiquen la urgència de la 

convocatòria, que fonamenta, primer, en la necessitat d’acordar l’aplanament a la demanda 

derivada del recurs contenciosoadministratiu 238/99, aplanament que ha estat aconsellat per la 

defensa lletrada i que s’ha de formular abans del proper dissabte, i segon, en la necessitat 

d’acordar l’aprovació inicial de la modificació de determinades ordenances fiscals, ja que 

altrament el Butlletí Oficial de la Província no pot garantir la publicació dins de termini 

perquè les ordenances puguin entrar en vigor l’1 de gener del proper any. 

En tràmit d’explicació de vot sobre la procedència de la urgència, cap regidor no en fa ús. 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 
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 Vots a favor: cinc 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: s’abstenen els senyors Martí, Boquera, i Gómez, i la Sra. Martí. 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

Atès que consideren que concorren les circumstàncies exigides pels articles 46.2.b) de la Llei 

7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, 95.b) de la Llei 8/1987, de 

15/4/1987, Municipal i de Règim local de Catalunya, i 79 del Reglament d'organització 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, 

per justificar la convocatòria del ple amb caràcter urgent; 

El ple acorda ratificar aquesta mateixa convocatòria. 

 

 

1- APLANAMENT DE L’AJUNTAMENT A LA DEMANDA DERIVADA DEL RECURS 

CONTENCIOSOADMINISTRATIU NÚMERO 238/1999, INTERPOSAT PER LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA CONTRA L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE 

MAR, I QUE SE SEGUEIX AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i arribat el torn de paraules, el Sr. Martí pregunta, a la 

vista de l’escrit que han rebut aquesta mateixa tarda en el qual se’ls ha convocat a un ple que 

es realitzava al cap d’unes hores, si en aquest ple es plantegen dos temes o només un de sol. 

Contesta l’alcalde que es tractaran els dos temes, el de les ordenances fiscals i el de 

l’aplanament. 

Seguidament el Sr. Martí manifesta que a la convocatòria s’explica que el dia 10 de novembre 

finalitza el termini atorgat respecte al primer punt, i en relació a les ordenances fiscals el 

mateix escrit diu que haurien d’estar aprovades demà, com a molt tard, les que s’hagin de 

modificar per a l’any 2002. Considera que la urgència del tema està fora de lloc. Finalitza 

manifestant que, atesa la situació, considera que hi ha una derivació política més enllà del tema 

tècnic que hi pugui haver, i per tant, anuncia que tot seguit els senyors regidors de CiU 

s’aixecaran i s’absentaran de la sala, tot reservant-se, però, l’exercici de les accions que 

considerin adients. 

 

Seguidament, els senyors Martí, Boquera i Gómez, i la Sra. Martí, abandonen la reunió. 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: sis 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: d’acord amb el que s’estableix a l’article 95.d) de la Llei 8/1987, de 

15/4/1987, Municipal i de Règim local de Catalunya, es considera que s’abstenen els 

senyors Martí, Boquera i Gómez, i la Sra. Martí, que s’han absentat de la reunió un cop 

iniciada la deliberació de l’assumpte. 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

La Generalitat de Catalunya va interposar en el seu dia, davant del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, recurs contenciosoadministratiu contra l’acord municipal de 4/6/1998, 
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pel qual s’aprovà inicialment i definitiva l’estudi de detall de la illa comercial i d’equipaments 

del polígon C de la Urbanització Calafat, per considerar que l’esmentat estudi de detall 

vulnerava el Pla General d’Ordenació Urbana. 

En el curs de la substanciació de recurs, l’ajuntament va tramitar una modificació puntual del 

Pla General d’Ordenació Urbana amb la finalitat d’adequar-lo a l’esmentat estudi de detall, la 

qual cosa hauria significat la terminació del recurs contenciosoadministratiu de referència, per 

pèrdua del seu objecte. És el cas però, que com a conseqüència de l’acord de la Comissió 

d’Urbanisme de Tarragona de 24/5/2000, que suspenia la tramitació de la modificació puntual 

fins a la presentació d’un text refós que incorporés determinades modificacions, l’aprovació 

definitiva del text refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana, 

acordada en data 17/4/2001 pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, continuava 

essent incompatible amb l’estudi de detall impugnat. O dit més propiament, l’estudi de detall 

continuava vulnerant el Pla General d’Ordenació Urbana modificat. 

En data 5/11/2001 l’arquitecte municipal Sr. Theilacker ha emès informe pel qual acredita 

que, en efecte, l’estudi de detall no s’ajusta al Pla General d’Ordenació Urbana modificat 

puntualment. 

Procedeix, per tant, que l’ajuntament s’aplani a la demanda formulada per la Generalitat de 

Catalunya en el recurs contenciosoadministratiu 238/99. 

Vist el que estableix l’article 75 de la Llei 29/1998, de 13/7/1998, reguladora de la jurisdicció 

contenciosoadministrativa; 

Vist el que es disposa a l’article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases 

de règim local, en versió donada per la Llei 11/1999, de 21/4/1999, de modificació de la 

LRBRL i altres mesures de desenvolupament del govern local; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aplanar-se a les demanda derivada del recurs contenciosoadministratiu número 

238/1999, interposat per la Generalitat de Catalunya contra l’ajuntament de l’Ametlla de Mar, 

i que se segueix a la Secció Segona de la Sala Contenciosoadministrativa del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya. 

 

SEGON.- Donar compte de la present resolució a la defensa lletrada perquè l’aporti al 

Tribunal en el moment processal oportú, i donar compte també a Promociones Calafat SA, 

com a part interessada en l’expedient de referència. 

 

 

2- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PUNTUAL 

D’ORDENANCES FISCALS DERIVADA DE LA FINALITZACIÓ DEL PERÍODE 

TRANSITORI D’INTRODUCCIÓ DE L’EURO. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i arribat el torn de paraules, el Sr. Llaó manifesta que la 

modificació de determinades ordenances fiscals no suposa cap augment, sinó que suposa una 

traducció de pessetes a euros en determinades tarifes que s’ha considerat convenient modificar 

expressament. Seguidament i demana al secretari que es manifesti sobre els dubtes plantejats 

pels senyors regidors de CiU en relació a la urgència del ple. 

Contesta el secretari que la urgència és un concepte jurídic indeterminat i que són els regidors, 

quan voten, els qui l’omplen de contingut. 
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A continuació el Sr. Llaó pregunta al secretari si encara que els regidors de CiU hagin 

abandonat la sessió es consideren igualment com assistents al ple. 

Contesta el secretari que el que disposa la normativa vigent és que si un cop iniciada la 

deliberació del assumpte algun membre del ple s’absenta de la sala, es considerarà el sentit del 

seu vot com a abstenció, i que això, per tant, és aplicable al primer punt, però no al segon, ja 

que han abandonat la sala abans d’iniciar-se la deliberació i per tant el ple ha quedat composat 

per sis membres. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: sis. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist, per tant, que concorre el quòrum necessari de majoria absoluta exigit per l’article 47.3.h) 

de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, l’Alcaldia declara 

vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Atès que s’ha tramitat expedient per a la modificació puntual de determinades ordenances fiscals 

derivada de la finalització del període transitori d’introducció de l’euro; 

Vist l’informe preceptiu de secretaria i d’Intervenció; 

Vist el que es disposa als articles 22.2.e) i 47.3.h) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de 

les bases de règim local, en versió donada per la Llei 11/1999, de 21/4/1999, de modificació 

de la LRBRL i altres mesures de desenvolupament del govern local, 49, 106 a 108, i 111 i 113 

de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, en versió, pel que fa als 

articles 107.1 i 111, donada per la DA 1ª de la Llei 39/1988, de 28/12/1988, reguladora de les 

hisendes locals, i 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28/12/1988, reguladora de les hisendes locals; 

El Ple acorda; 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació d’ordenances fiscals que s’especifica: 

Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

Es modifica l’article 7 de l’ordenança reguladora en els termes que s’indiquen: 

 Es modifica l’apartat 1, que queda redactat de la següent manera: “1. Les quotes del 

quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 96.1 de la Llei s’incrementaran per 

l’aplicació, sobre cadascuna de les classes de vehicles, d’un coeficient 1’1. 

 Es modifica l’apartat 2, de la següent manera: 

 Se suprimeix el paràgraf primer i el quadre de tarifes. 

 Resten subsistents els dos últims paràgrafs, relatius a la bonificació dels vehicles 

històrics. 

 Se suprimeix l’apartat 5. 

Ordenança Fiscal núm. 10, reguladora de la Taxa per recollida d’escombraries. 

Es modifica el quadre tarifari de l’article 6, de la següent manera: 

 Epígraf primer. Habitatges. 

 Per cada habitatge: 36,10 € 

 Epígraf segon. Allotjaments. 
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 Una estrella, per plaça: 2,40 € 

 Dos estrelles: per plaça: 3,10 € 

 Tres estrelles: per plaça: 3,70 € 

 Epígraf tercer. Establiments d’alimentació. 

 Supermercats, economats i cooperatives: 135,30 € 

 Establiments d’alimentació: 61,30 € 

 Epígraf quart. Establiments de restauració: 

 Restaurants: 150,30 € 

 Altres: 120,10 € 

 Epígraf cinquè. Establiments d’espectacles 

 Sales de festes i discoteques: 126,30 € 

 Cinemes, teatres i altres: 101,00 € 

 Epígraf sisè. Altres locals industrials o mercantils 

 Oficines bancàries i despatxos professionals: 54,10 € 

 Grans magatzems, fins a 600 m
2
: 132,30 € 

 Grans magatzems, de més de 600 m
2
: 180,10 € 

 Comerços no alimentaris: 54,10 € 

 Altres locals no expressament tarifats: 84,20 € 

 Epígraf setè. Urbanitzacions i Càmpings. 

 Sant Jordi (per utilitzar abocador): 2.405,00 € 

 Calanova (per utilitzar abocador): 421,00 € 

 Càmping (per utilitzar abocador): 1.082,00 € 

 Roques Daurades (per habitatge): 45,10 € 

 L’Hidalgo (per habitatge): 45,10 € 

 Les 3 Cales (per habitatge) 

Residus urbans: 45,10 € 

Residus vegetals: 18,10 € 

 L’Estany (per habitatge): 45,10 € 

 Els Racons (per habitatge): 45,10 € 

 L’Àliga (per habitatge): 45,10 € 

 Calafat (per habitatge) 

Residus urbans: 45,10 € 

Residus vegetals: 12,10 € 

 

Ordenança Fiscal núm. 13, reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques. 

Es modifica l’epígraf 10 de l’article 8, de la següent manera: 

 Les llicències de primera utilització u ocupació, i de modificació objectiva de l’ús de les 

edificacions i instal·lacions: 46,00 € 

Ordenança Fiscal núm. 13 bis, reguladora de l’Impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres. 

De l’annex B, “import de la fiança a constituir”, es modifiquen els 8 primers trams de l’escala 

de fiances a constituir, de la següent manera: 
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Pressupost € Fiança € 
  

0,01 a 3.005,06 € 150,00 

3.005,07 a 6.010,12 € 300,00 

6.010,13 a 30.050,61 € 600,00 

30.050,62 a 60.101,21 € 1.200,00 

60.101,22 a 120.202,42 € 1.800,00 

120.202,43 a 240.404,84 € 2.400,00 

240.404,85 a 360.607,26 € 3.000,00 

360.607,27 a 480.809,68 € 3.600,00 

Ordenança Fiscal número 17, reguladora de la Taxa sobre elements voladissos sobre 

la via pública o que sobresurtin de la línia de la façana 

Es modifica la tarifa de l’article 2, de la següent manera: 

 Veles: 22 € any. 

 Marquesines: 37 € any. 

 Tribunes: 

 Fins 3 metres: quota fixa 5 € any. 

 De més de 3 metres: s’afegirà sobre la quota fixa 0,60 € any per metre linial o 

fracció d’excès sobre els 3. 

 Pel permís d’ocupació de la via, en veles i marquesines: 14 € 

Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la Taxa per la instal·lació de quioscos a la 

via pública. 

Es modifica l’article 5.2, Quadre de tarifes: Classe d’instal·lació, el qual queda redactat de la 

següent manera: 

 Per Quiosc autoritzat, al mes: 25,00 € 

Ordenança Fiscal núm. 22, reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 

públic amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques puntals, puntals, 

bastides i altres instal·lacions anàlogues. 

Es modifica la tarifa primera de l’article 6, “Ocupació de la via pública amb mercaderies”, de 

la següent manera: 

 - Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d’ús públic que facin els 

industrials amb materials o productes de la indústria o comerç a què dediquin la seva 

activitat, al mes, el qual queda redactat de la següent manera: 

 Fins 5 m2: 6,00 € 

 De 6 a 10 m2: 11,00 € 

 D’11 a 20 m2: 27,00 € 

 De 21 a 30 m2: 43,00 € 

 Més de 31 m2: 60,00 € 

Ordenança Fiscal núm. 23, reguladora de la Taxa per l’ocupació de terreys d’ús 

públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, 

situats en terrenys d’ús públic local, així com indústries de carrer i ambulants i 

rodatge cinematogràfic. 
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Es modifica la tarifa de l’article 5.3, de la següent manera: 

 1. Verdures. 

 Reserva de llocs de 2,5 m: 107,00 € 

 Pagament per dia de parada: 3,00 € 

 2. Verdures voladís. 

 Reserva de llocs de 2,5 m: 160,00 € 

 Pagament per dia de parada: 3,00 € 

 3. Altres articles, dilluns i dijous. 

 Reserva de llocs de 2,5 m: 55,00 € 

 4. Altres articles. Voladís. 

 Reserva de llocs de 2,5 m: 103,00 € 

 Pagament per dia de parada: 4,00 € 

Ordenança Fiscal núm. 24, reguladora de la Taxa per la instal·lació de portades, 

aparadors i vitrines. 

Es modifica la tarifa de l’article 7, de la següent manera: 

 Rètols fins 1 m2: 13,00 € any. 

 Rètols d’1 a 3 m2: 25,00 € any. 

 Rètols de més de 3 m2: 67,00 € any 

 Permís per instal·lació de rètols: 17,00 € 

Ordenança Fiscal núm. 26, reguladora de la Taxa per l’entrada de vehicles a través 

de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, 

càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 

Es modifiquen les tarifes de l’article 7, de la següent manera: 

 Tarifa primera. Entrada de vehicles sobre les voreres, amb o sense baden. 

 Fins a 3,50 mts. d’ample: 16,6 € any. 

 Més de 3,5 mts. d’ample: 26,5 € any. 

 Atorgament de llicència de gual permanent: 33,1 € 

 Placa de gual: 13,3 € 

 Per metre de vorada pintada anual: 0,5 € 

 Tarifa segona. Entrada a locals comercials o industrials per a la càrrega i descàrrega de 

mercaderies: 48,10 € 

 Tarifa tercera. Reserva especial de parada en les vies i terrenys d’ús públic, concedits a 

determinades persones, per a càrrega i descàrrega de mercaderies, de materials davant 

l’obra en construcció, de reformes o enderrocs d’immobles. Cada 5 metres lineals o 

fracció de calçada que li afecti la reserva, a l’any: 48,10 €. 

 Tarifa quarta. Reserva d’espais en les vies i terrenys d’ús públic concedits a hotels, 

entitats o particulars per a aparcament exclusiu o prohibició d’estacionament. Per cada 5 

metres lineals o fracció pagaran a l’any: 24,10 €. 

Ordenança Fiscal núm. 30, reguladora de la Taxa per l’ocupació del terrenys d’ús 

públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa. 

Es modifiquen les tarifes de l’article 5.3, de la següent manera: 
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Període Bars Restaurants 

Gener, febrer, març, abril, maig, juny, 

octubre, novembre i desembre, per mes: 

0,60 € m
2
 1,50 € m

2
 

juliol, agost i setembre, per mes 1,20 € m
2
 3,00 € m

2
 

 

SEGON.- Les modificacions esmentades entraran en vigor l’1/1/2002. 

 

TERCER.- Les quotes, tarifes i resta d’imports monetaris que es reflexen a qualsevol de les 

ordenances vigents, i que no són objecte de la present modificació, seràn objecte de 

redenominació automàtica de’acord amb el que estableix l’article 26 de la Llei 46/1998, de 

17/12/1998, d’introducció de l’euro. 

 

QUART.- Sotmetre aquest acord a exposició pública per un període de trenta dies, període 

durant el qual qualsevol interessat podrà presentar les reclamacions i els suggeriments que 

consideri adients. Cas que no es presentessin, s’entendrà definitivament aprovada la modificació. 

 

 

 

 

Abans de finalitzar la sessió l’alcalde reitera que la modificació d’aquestes ordenances fiscals no 

suposarà cap canvi per al proper any, si no que es continuarà amb el mateix nivell de pressio 

fiscal, ja que simplement s’ha realitzat un arrodoniment a la nova moneda que entrarà en vigor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 21:53 hores del dia més amunt 

esmentat, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signen tots els assistents que ho 

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

queda estesa en 8 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 108 a 115 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 12/12/2001 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 12/2001, DE 30/11/2001, ORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

 

Regidors 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sr. José A. Gaseni Fortuna 

Sra. Mª Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquín Laboria Mayoral 

Sr. José E. Vilanova Batiste 

Sr. Andreu Martí Garcia 

Sr. Joan-Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

 

Excusen la seva absència els senyors Vicent Boquera Alcalde i Antoni Pallarès Rebull. 

 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 21:30 hores del dia 30/11/2001, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l'article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l'objectiu de celebrar sessió 

ordinària en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

1- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS 10/2001, DE 30/10/2001, 

I 11/2001, DE 7/11/2001. 

 

 

Es procedeix a llegir les actes de les sessions 10/2001, de 30/10/2001 i 11/2001, de 7/11/2001. 

Pel que fa a l’acta de la sessió 10/2001, de 30/10/2001, cap dels regidors assistents fa cap 

tipus d’observació. 

Pel que fa a l’acta de la sessió 11/2001, de 7/11/2001, per part del Sr. Martí es fa una 

apreciació en relació al tercer paràgraf del punt de votació de la urgència de la sessió, ja que 

on diu “als senyors consellers” segurament hauria de dir “als senyors regidors”. 

Atès que la correcció proposada és adequada, s’acorda per UNANIMITAT: 
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PRIMER. Aprovar l’acta de la sessió 10/2001, de 30/10/2001. 

 

SEGON. Aprovar l’acta de la sessió 11/2001, de 7/11/2001, amb la correcció de l’error de 

transcripció detectat i amb la següent modificació: 

 En el tercer paràgraf del punt sobre la votació de la urgència de la sessió, on diu: “als 

senyors consellers”, ha de dir: ”als senyors regidors”. 

 

 

2- MODIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I 

L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN 

MATÈRIA DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS ORDINARIS I EL 

SEU TRANSPORT. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i arribat el torn de paraules, el senyor Martí manifesta que 

el grup de CiU votarà favorablement aquest acord, però vol deixar constància que aquesta 

última modificació de conveni va entrar a l’ajuntament a finals del mes de juliol, i fins ara, 

quatre mesos més tard, no es passa a l’aprovació del ple. Demana que quan hi hagin acords 

d’aquestes característiques que requereixen l’aprovació del ple es faci el més aviat possible 

per tal d’agilitzar els contractes, ja que el passat mes de setembre hi va haver un ple ordinari i 

es podia haver aprovat. 

Tot seguit pren la paraula el senyor Llaó, qui manifesta que el vot del seu grup també serà 

favorable, però vol recordar que es tracta de la modificació d’un conveni que va ser signat el 

dia 30/3/2000, i que fa referència a la delegació de competències de la recollida de residus al 

Consell Comarcal, i pensen que l’important és el servei que es dóna i que aquest servei ha de 

ser cada vegada millor. 

A continuació, i en un segon torn d’intervencions, pren la paraula el senyor Martí, i diu que si 

el servei que es dóna és deficitari o no, en el ple que es va celebrar en el Consell Comarcal el 

passat mes de juliol ja es va adreçar un escrit a l’empresa per tal que millorés sustancialment 

la recollida; aquesta gestió ja es va fer, però cadascun dels ajuntaments ha de tenir la seva 

previsió i planificació per tal que quan els contenidors estiguin mig plens no esperar que ni els 

vidres ni els cartons vagin per terra, tal com es fa en altres ajuntaments, i a més a més, aprofita 

aquesta ocasió per dir que el poble de l’Ametlla va per darrera de tots els municipis del Baix 

Ebre en recollida selectiva. Pensa que han de millorar tots, i que l’ajuntament ha de fer un 

esforç de sensibilització, així com de previsió i planificació. 

El senyor Llaó reitera que quan un ajuntament no té competències en algunes coses, o si les té 

però les ha delegat a un altre organisme, l’incompliment per part d’aquell no ha de ser causa 

per donar la culpa al que no les té; i en relació a què l’Ametlla està en l’últim lloc en la 

recollida, vol dir que si el Consell Comarcal dóna un mal servei a l’hora de recollir els 

cartrons i envasos, també el deu donar quan fa estadístiques, ja que segons el propi Consell, 

l’Ametlla és el municipi que més recicla. 

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou. 

 Vots en contra: cap. 
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 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 30/3/2000, el ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va aprovar el Conveni entre el 

Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, de delegació de 

competències en matèria de recollida selectiva de residus municipals ordinaris i el seu 

transport. Aquest conveni fou formalitzat en data 8/6/2000. 

En data 31/7/2001, RE 2149, ha tingut entrada al Registre General un escrit del Consell 

Comarcal del Baix Ebre que dóna trasllat de l’acord del ple comarcal de data 16/7/2001, pel 

qual, pels motius que s’exposen a la part dispositiva del mateix acord, s’aproven determinades 

modificacions en el text del conveni esmentat. 

El contingut de les modificacions, en concret, afecta les clàusules 4.e), 5, 7, i 8, i té per 

objectiu establir un nou sistema de determinació dels costos que han de suportar els 

ajuntaments afectats, costos que seran fixats anualment, d’acord amb els criteris que s’hi 

indiquen, en un annex al conveni. 

Procedeix, per tant, l’aprovació per part de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar de l’esmentada 

proposta de modificació del Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar, de delegació de competències en matèria de recollida selectiva de residus 

municipals ordinaris i el seu transport, que fou formalitzat en data 8/6/2000. 

Per tot això; 

Vista la proposta de modificació formulada pel Consell Comarcal del Baix Ebre; 

Atès que es considera adequat a la normativa vigent el nou contingut convencional de les 

clàusules afectades; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la modificació del Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, de delegació de competències en matèria de recollida 

selectiva de residus municipals ordinaris i el seu transport, en els termes proposats per l’ens 

comarcal, i que són els que literalment es transcriuen: 

Nova redacció de les clàusules afectades per la modificació: 

 Apartat e) de la clàusula quarta: “La gestió econòmico financera, així com la facturació 

als diferents ajuntaments en funció del cost aprovat per a cada exercici econòmic, 

mitjançant un annex al conveni”. 

 Clàusula cinquena: “L’Ajuntament adquireix el compromís de fer dotació econòmica 

anual al seu pressupost general per tal de satisfer el cost del servei que figurarà en 

l’annex anual al conveni. El pagament s’efectuarà mensualment i per una millor gestió 

pressupostària de tresoreria, l’Ajuntament ha de domiciliar el pagament en l’entitat 

bancària que determini el Consell Comarcal del Baix Ebre. El cost anual serà el que 

resulti de l’adjudicació del concurs públic del servei, incrementant-se en un 4% en 

concepte de despeses de gestió del Consell Comarcal. El preu de licitació, integrat pels 

costos directes i indirectes, són els recollits al Projecte bàsic”. 

 Clàusula setena: “El Consell Comarcal fixarà i aprovarà anualment el cost anual del 

servei, el qual es farà constar en l’annex del conveni, d’acord amb els pressupostos del 

Projecte bàsic i ho notificarà als ajuntaments per tal de donar compliment al que 

determina la clàusula cinquena”. 
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 Clàusula vuitena: “El cost anual del servei reflectirà tot els increments que reculli el 

contracte signat amb l’empresa adjudicatària. No obstant això, la integració al servei de 

nous municipis o la separació dels existents, així com la introducció de noves 

prestacions o exigibilitat de material mòbil o equips que no figurin en el pressupost 

determinarà la revisió del preu públic”. 

 

SEGON.- Disposar que es trameti un certificat del present acord al Consell Comarcal del Baix 

Ebre, per als seu coneixement i efectes i per a la posterior formalització en document 

administratiu de la modificació aprovada. 

 

 

3- APROVACIÓ DE L’ANNEX, DE DETERMINACIÓ DE COSTOS PER AL 2001, AL 

CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE 

L’AMETLLA DE MAR, DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE 

RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS ORDINARIS I EL SEU 

TRANSPORT. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i arribat el torn de paraules, el senyor Martí manifesta que 

el seu grup votarà favorablement aquest punt ja que es tracta de ratificar un acord que ja va ser 

adoptat en el seu dia, i reitera allò expressat en el punt anterior relatiu als quatre mesos de 

retard en l’adopció d’aquest acord. Afegeix que, en relació a la millora del servei de la 

recollida selectiva, faran arribar al Consell Comarcal aquesta inquietud que tenen tots plegats. 

El senyor Llaó manifesta que el vot del seu grup també serà favorable ja que del que es tracta 

és de donar resposta a l’acord signat en data 30/3/2000. Afegeix que aquests costos es donaran 

per ben empleats sempre i quan els servei funcioni com ha de funcionar. Finalitza manifestant 

que les inquietuds sorgides seran traslladades pel seu grup al president del Consell. 

A continuació l’alcalde explica que part d’aquests costos, i en particular els que es refereixen 

a la deixalleria, no es cobren encara perquè no es troben en funcionament, ja que la futura 

deixalleria es construirà en uns terrenys que avui ja pertanyen al Consell Comarcal. Pel que fa 

a la recollida de la fracció orgànica, continua explicant l’alcalde que quan es va aprovar el 

conveni l’ajuntament de l’Ametlla de Mar es va adherir juntament amb els de Deltebre, 

Tortosa i Roquetes, ja que al sobrepassar els cinc mil habitants s’ha de complir la normativa 

d’un percentatge de recollida de la fracció orgànica; s’ha començat a treballar i molt aviat ja 

es podran veure contenidors, els quals seran retirats per camions especialitzats. Finalitza 

explicant, en relació als serveis especials al municipi de l’Ametlla de Mar previstos al conveni, 

que és intenció de l’ajuntament estudiar la revocació d’aquesta delegació i assumir-ne la 

gestió ja que s’ha comprovat que, amb la trituradora de residus vegetals que s’ha adquirit, es 

pot prestar el servei de restes vegetals a un cost menor que el que està estipulat. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 
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En data 3/9/2001, RE 2534, ha tingut entrada al Registre general un escrit del Consell 

Comarcal del Baix Ebre pel qual es comunica l’acord del ple comarcal de data 3/8/2001, que, 

primer, aprova per a l’exercici 2001 el cost mensual dels serveis de recollida selectiva, i 

segon, aprova també el model d’annex de determinació de costos, tot el què en el marc del 

Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, de 

delegació de competències en matèria de recollida selectiva de residus municipals ordinaris i 

el seu transport, aprovat pel ple de l’Ajuntament en data 30/3/2000 i formalitzat en data 

8/6/2000. 

Vist el que es disposa a les clàusules modificades 4.e), 5, 7, i 8 del Conveni esmentat; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el model d’annex, de determinació de costos, al Conveni entre el Consell 

Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, de delegació de competències en 

matèria de recollida selectiva de residus municipals ordinaris i el seu transport, aprovat pel ple 

de l’Ajuntament en data 30/3/2000 i formalitzat en data 8/6/2000. 

 

SEGON.- Aprovar la determinació de costos mensuals de recollida selectiva per a l’exercici 

2001, que és la que s’especifica: 

 Gestió deixalleries: 482.450 pessetes (2.899,58 €) (previst per al 2002). 

 Costos de retirada i tractament: els que facturin els gestors autoritzats. 

 Fracció orgànica 1ª fase: 162.604 pessetes (977,27 €) (entrada en vigor 23/4/2001). 

 Costos de tractament: els que facturin els gestors autoritzats. 

 Àrea de transferència de l’Ametlla de Mar: 218.233 pessetes (1.311,61 €) (previst per al 

2002). 

 Transport de residus de l’àrea de transferència de l’Ametlla de Mar: 22.567 

pessetes/viatge (135,63 €) (previst per al 2002). 

 

TERCER.- Disposar que es remeti un certificat del present acord al Consell Comarcal del Baix 

Ebre, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

4- DECLARACIÓ DE LESIVITAT DE L’ACORD DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 

MUNICIPAL DE DATA 18/1/2001, PEL QUAL S’ATORGA AL SR. ANTONIO BRULL 

GASENI LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA “CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI 

PLURIFAMILIAR DE QUATRE HABITATGES I LOCALS A LA PLANTA BAIXA”, AL 

CARRER PAU CASALS NÚM. 32. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i arribat el torn de paraules, el senyor Martí pregunta a 

l’alcalde si té una aproximació de la quantitat econòmica que pot suposar per al tècnic 

municipal la derivació de responsabilitats patrimonials per acceptar aquesta irregularitat que 

ha fet l’ajuntament. 

Contesta l’alcalde que no té idea de quina valoració es pot fer de les obres que s’han executat i 

no s’han acabat i quins danys i perjudicis s’han pogut causar en aquest fet, però que una 

vegada es tingui la valoració per part dels serveis tècnics se li donarà informació. 

Seguidament torna a prendre la paraula el senyor Martí, i diu que el seu grup s’abstindrà, en 

primer lloc perquè no són copartícips de la responsabilitat que es pugui derivar ja que no 
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formen part de la Comissió de Govern i en segon lloc perquè no es coneix la quantia 

econòmica que pot derivar-se cap a l’ajuntament o cap al tècnic. 

A continuació pren la paraula el senyor Llaó, manifesta que el vot del seu grup serà favorable 

ja que com molt bé s’ha expressat en l’exposició de motius l’ajuntament segons la normativa 

és obligat a formular aquesta declaració de lesivitat per poder impulsar el procediment i causar 

els menors perjudicis possibles a les persones afectades. 

L’alcalde manifesta que el seu vot també serà favorable ja que pensa que és l’única manera 

d’assumir la responsabilitat per part de l’ajuntament d’una llicència mal atorgada i que va ser 

mal informada pels serveis tècnics; la responsabilitat primera és de l’ajuntament però per 

suposat, diu, es derivarà cap als tècnics que han emès aquest informe erroni. Finalitza 

manifestant que amb això, a més, l’ajuntament garanteix el dret dels particulars afectats per 

reclamar a l’ajuntament pels errors comesos. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: sis. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: s’abstenen els senyors Martí i Gómez i la senyora Martí. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Per Decret de l’Alcaldia 326/2001, de data 11/10/2001, es va incoar expedient de revisió 

d’ofici de la llicència d’obres atorgada per la Comissió de Govern Municipal en data 

18/1/2001 en favor del Sr. Antonio Brull Gaseni per a la “construcció d’un edifici 

plurifamiliar de quatre habitatges i locals a la planta baixa” al carrer Pau Casals núm. 32, i es 

va disposar la suspensió de la llicència esmentada, i en virtut d’això, s’ordenà la paralització 

total i immediata de les obres que es poguessin estar realitzant en la planta rentadors a 

l’empara de la llicència concedida. 

En data 11/10/2001 el tècnic municipal Sr. Valldeperas va emetre informe relatiu a l’estat de 

la construcció paralitzada en la data de notificació de la paralització. 

L’esmentat decret fou notificat en forma al Sr. Antonio Brull Gaseni en data 11/10/2001, als 

efectes de la paralització. 

Així mateix, es va atorgar tràmit d’audiència per termini de deu dies a les parts interessades, 

tot constant a l’expedient que el Sr. Antonio Brull Gaseni el va rebre en la mateixa data de 

11/10/2001. 

En data 12/11/2001, RE 3194, va registrar-se d’entrada un escrit de l’empresa constructora, 

Construccions Calciner SL, pel qual s’adjuntava còpia de l’escrit de la direcció facultativa de 

l’obra que ordenava al constructor, per motius de seguretat de l’obra, el desmuntatge del forjat 

del sostre de la planta rentadors. Per això l’Alcaldia, per Decret 336/2001, de 13/11/2001, va 

autoritzar l’esmentada obra de desmuntatge amb la finalitat única i exclusiva d’evitar els 

riscos de despreniment de la part d’obra paralitzada. 

En data 24/10/2001, RE 3031, el Sr. Antonio Brull Gaseni va presentar escrit d’al·legacions. 

En aquest escrit, en essència, es manifesta que el criteri pel qual s’arriba a la conclusió que el 

projecte autoritzat vulnera l’article 104 del vigent planejament, “altura reguladora màxima i 

nombre límit de plantes”, suposa un canvi de criteri, ara més restrictiu, respecte al que s’ha 

vingut mantenint en aquest ajuntament els darrers anys. Per aquest motiu, se sol·licita l’arxiu 

de l’expedient per causa de no donar-se els motius per procedir a una revisió d’ofici. 

En relació a aquest punt, cal apuntar: primer, que un canvi de criteri com l’assenyalat per 
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l’al·legant en res no prejutja ni pressuposa, per ell mateix, la legalitat o il·legalitat del nou o 

l’antic criteri. Segon, que en la hipòtesi que s’hagués realment canviat de criteri en la 

interpretació de l’article esmentat, això és deuria a que l’ajuntament considera com a correcta 

la nova interpretació, sense que, per tant, l’ajuntament vingui obligat a mantenir un criteri que 

es considera erroni només pel fet que un criteri diferent s’hagi mantingut amb anterioritat, ja 

que això suposaria compel·lir a l’administració municipal a perpetuar una interpretació que, al 

seu parer, provoca situacions de vulneració del planejament. I tercer, que encara que 

s’acceptés que hi ha hagut un canvi de criteri interpretatiu del planejament, això en res no 

afecta al que és el punt central de la qüestió, que és, que si l’ajuntament considera que s’ha 

atorgat una llicència amb vulneració de l’ordenació urbanística, i aquesta vulneració 

constitueix una infracció urbanística greu, ve obligat a revisar-la en els termes que 

s’especifiquen a l’article 258 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual s'aprova la 

refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 

Es desestima, per tant, l’al·legació formulada per l’instant. 

Per tot això; 

Acreditada l’existència d’una llicència atorgada amb infracció greu de l’ordenament urbanístic 

vigent. 

Atès que l’article 258 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual s'aprova la refosa 

dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, disposa que les llicències o 

ordres d'execució el contingut de les quals constitueixi alguna de les infraccions urbanístiques 

greus definides en aquesta Llei hauran de ser revisades dins els quatre anys des de la data de la 

seva expedició per la Corporació municipal que les va atorgar a través d'algun dels 

procediments de l'article 110 de la Llei de procediment administratiu (actualment, article 103 

de la Llei 30/1992, de 26/11/1992, reguladora del règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú); 

Atès que l’article 103 de la Llei 30/1992, de 26/11/1992, reguladora del règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposa que les 

administracions públiques poden declarar lesius per a l’interès públic els actes favorables per 

als interessats que siguin anul·lables, amb la finalitat de procedir a la seva posterior 

impugnació per la via contenciosoadministrativa; 

Vist que l’apartat 2 d’aquest mateix article disposa que la declaració de lesivitat exigeix la 

prèvia audiència de totes les persones que puguin aparèixer com a interessades en l’acte 

administratiu, i que consta a l’expedient que s’ha acomplert aquest tràmit; 

Vist que la competència d’aquesta declaració és del ple de la corporació, d’acord amb el que 

es disposa a l’article 103.5 de la Llei 30/1992, de 26/11/1992, reguladora del règim jurídic de 

les administracions públiques i del procediment administratiu comú; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. Antonio Brull Gaseni, pels motius 

exposats a la part expositiva del present acord. 

 

SEGON.- Declarar lesiu per a l’interès públic l’acord de la Comissió de Govern Municipal de 

data 18/1/2001, pel qual s’atorga al Sr. Antonio Brull Gaseni llicència d’obres per a la 

construcció d’un edifici plurifamiliar de quatre habitatges i locals a la planta baixa al carrer 

Pau Casals núm. 32. 

 

TERCER.- Demandar davant de la jurisdicció contenciosoadministrativa l’anul·lació de l’acte 
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declarat lesiu. 

 

QUART.- Autoritzar l’Alcaldia, tan àmpliament com en Dret sigui menester, per a l’execució 

d’aquest acord, i en particular, perquè si s’escau, atorgui poders per a plets en nom i 

representació de l’ajuntament, als efectes d’interposició del recurs contenciosoadministratiu 

corresponent. 

 

CINQUÈ.- Disposar que es notifiqui aquest acord en forma. 

 

 

5- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE 

L’OBRA “CARRETERA D’ACCÉS SUD PRIMERA FASE”, I SOL·LICITUD AL 

MINISTERI DE FOMENT D’UN FINANÇAMENT COMPLEMENTARI. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i arribat el torn de paraules, el senyor Martí manifesta que 

el grup de CiU votarà favorablement, però vol deixar constància que tal com ja van dir en la 

Mesa de contractació aquesta obra s’ha suplementat ja que s’està parlant de vint milions de 

pessetes més, i demana que quan s’hagin de fer treballs complementaris, treballs que no s’han 

inclòs en un projecte inicial, el qual va ser aprovat per unanimitat, es tingués la deferència 

d’explicar-los-hi en temps suficient i no quan ja s’ha fet tota l’obra. 

Seguidament l’alcalde dóna la paraula al secretari, qui explica que aquest fet també ha agafat 

per sorpresa a l’ajuntament, ja que normalment quan s’ha de fer una modificació de l’obra, és 

tasca del tècnic director facultatiu primer proposar la modificació, justificar-la i pressupostar-

la i fer la proposta de modificació a l’òrgan de contractació, el qual dóna tràmit d’audiència al 

contractista, aquest fa les al·legacions que estima convenients i l’òrgan de contractació és el 

que acorda la modificació del contracte, i que en aquest cas s’han trobat en una modificació 

que ja estava executada ja que el tècnic director, segons manifesta, ja havia parlat amb la 

Diputació i amb l’Estat. 

El senyor Martí manifesta que accepta l’explicació del secretari, però demana que quan hi 

hagin aquests tipus de modificacions se’ls digui, ja que pensa que els primers en assabentar-se 

han de ser els onze membres de l’ajuntament. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 17/8/1999 se va signar el Conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar relatiu al finançament i l’execució de les obres del vial d’accés sud a 

l’Ametlla de Mar, inclosa en el conveni PENTA. En aquest conveni s’estableixen el conjunt 

d’obligacions i drets recíprocs entre ambdues administracions en relació a l’execució de l’obra 

esmentada. En particular, pel que es refereix a la primera fase de l’obra, es reflecteix que la 

Diputació havia rebut del Ministeri de Foment la quantitat de 198.160.693 pessetes per 

finançar l’execució de l’obra esmentada. 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 125 

 

Per executar l’obra referenciada, al pressupost de l’exercici 2000 es va dotar partida 

pressupostària per import de 198.000.000 pessetes (1.190.003,97 €). 

Amb aquesta base i amb compliment de la resta de clàusules del conveni, i prèvia la 

tramitació del corresponent expedient de contractació, el ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar, en data 20/3/2000, va acordar adjudicar l’execució de les obres esmentades a l’empresa 

CINOC SA, pel preu de 183.720.949 pessetes IVA inclòs (1.104.185,14 €). 

Durant l’any 2000 es van reconèixer obligacions per import de 98.490.821 pessetes, resultant 

un romanent de crèdit, per tant, de 99.509.179 pessetes. Aquest romanent de crèdit va ser 

incorporat al pressupost de 2001 en expedient de modificació 1/2001, d’incorporació 

obligatòria de romanents de crèdit. Ara bé, la incorporació esmentada no es va fer per l’import 

exacte del romanent, sinó, en aplicació del compromís ferm d’aportació existent, per 160.693 

pessetes addicionals, 99.669.872 pessetes en total, amb la qual cosa en resultà pressupostada 

la totalitat de l’import rebut de l’Estat per la Diputació per a l’execució de l’obra esmentada 

(198.160.693 pessetes en total). 

Durant l’exercici 2001 s’han formulat certificacions addicionals d’obra, de la següent manera: 

 
Certificació Import Romanent de crèdit 

  99.669.872 

núm. 8 10.736.096 88.933.776 

núm. 9 9.414.930 79.518.846 

núm. 10 17.874.040 61.644.806 

núm. 11 24.546.640 37.098.166 

núm. 12 20.573.213 16.524.953 

núm. 13 1.992.334 14.532.619 

Total 85.137.253  

 

En resulta, per tant, que un cop formulada i aprovada la certificació d’obres número 13, l’estat 

d’execució de l’obra, en relació amb la partida pressupostària, era la que s’especifica: 

 Obra certificada fins a la data, des de l’origen: 183.628.074 pessetes. 

 Obra pendent d’execució, segons adjudicació: 92.875 pessetes. 

 Partida disponible: 14.532.619 pessetes. 

Durant el curs de l’obra l’any 2001, però, han sorgit, primer, necessitats d’execució d’obres 

addicionals, i segon, necessitats de modificació de determinats aspectes de l’obra original. En 

concret, es formulen aquestes incidències sobrevingudes de la següent manera: 

 Factura de l’empresa Matelfon SL núm. 000169, per import de 1.364.111 pessetes, 

corresponent a determinats treballs a les línies elèctriques afectades per l’obra, no 

inclosos al projecte, i que ha estat necessari executar. 

 Certificació d’obres número 14 i última, per import de 18.378.481 pessetes (110.456,90 

€). 

En efecte, en data 30/6/2001 el tècnic director facultatiu, Sr. Antoni Gironès Fargas, va emetre 

certificació d’obres corresponent al mes de juny de 2001, per l’expressat import de 18.378.481 

pessetes (110.456,90 €), de les quals, 92.875 corresponents a l’obra pendent d’execució 

segons projecte, i 18.285.606 corresponents a obres addicionals ja executades, tot 

acompanyant, a aquests efectes, les corresponents actes de preus contradictoris signades sense 

disconformitat per l’empresa constructora. 

 

Es planteja per tant, la necessitat de donar solució a dues qüestions diferenciades: la primera, 

la formalització ex post de la modificació contractual, i segona, la que es refereix als aspectes 
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econòmics de la modificació, en particular en allò que afecta la necessitat de complementar la 

partida pressupostària corresponent atesa l’actual manca de dotació pressupostària per fer 

front en la seva integritat a la modificació esmentada. 

Pel que fa a la primera de les qüestions, en data 9/11/2001, RE 3182, va tenir entrada al 

Registre General de la corporació l’informe final d’obra del tècnic director, a on justifica la 

procedència de les desviacions d’obra objecte de la modificació. El fet que l’objecte de la 

modificació sigui ja executat, i que l’empresa contractista hagi acceptat les actes de preus 

contradictoris, eximeix dels tràmits d’incoació de l’expedient de modificació i d’audiència al 

contractista, essent necessari només prendre l’acord executiu de modificació contractual. Ara 

bé, aquesta modificació, per la seva banda, no pot ser acordada vàlidament sense l’existència 

de consignació pressupostària suficient per donar-li cobertura. 

En concret, es necessita complementar la partida corresponent en la següent quantitat: 

 Partida disponible abans de la certificació número 14 i última: 14.532.619 pessetes. 

 Imports pendents d’imputar: 

 Obra pendent segons projecte, abans de la modificació: 92.875 pessetes. 

 Obra addicional complementària (Matelfon SL): 1.364.111 pessetes. 

 Obra corresponent a la modificació contractual: 18.285.606 pessetes. 

 Total: 19.742.592 pessetes. 

 Diferència: import en què cal complementar la partida: 5.209.973 pessetes. 

Per tot això; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte per a l’execució de l’obra “Carretera d’accés 

sud primera fase”, inclosa en el conveni PENTA, de la següent manera: 

 Contracte original: 183.720.949 pessetes IVA inclòs (1.104.185,14 €). 

 Import de la modificació: 18.285.606 pessetes (109.898,71 €). 

 Import del contracte modificat: 202.006.555 pessetes (1.214.083,85 €). 

 

SEGON.- Condicionar suspensivament aquesta modificació al fet que se suplementi la partida 

pressupostària corresponent, en els termes expressats a la part expositiva del present acord. 

 

TERCER.- Sol·licitar del Ministeri de Foment de l’Administració General de l’Estat, que és 

l’administració que finança l’obra per causa de la seva inclusió dins del conveni PENTA, que 

suplementi l’import destinat a l’execució de l’obra esmentada per import de 5.209.973 

pessetes, per tal de donar cobertura a les desviacions d’obra sobrevingudes, d’acord amb el 

següent detall: 

 Import ja transferit per l’Estat a la Diputació de Tarragona: 198.160.693 pessetes. 

 Import total de l’obra executada: 203.370.666 pessetes. 

 Diferència: 5.209.973 pessetes. 

 

QUART.- Disposar que, un cop acreditada l’existència de compromís ferm d’aportació per 

l’import sol·licitat, es tramiti la modificació de crèdits que s’escaigui per tal de donar 

cobertura a la modificació contractual aprovada. 

 

CINQUÈ.- Disposar que es notifiqui aquest acord al contractista. 
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SISÈ.- Disposar que es remetin certificats d’aquest acord a la Diputació de Tarragona, per al 

seu coneixement i efectes, i al Ministeri de Foment, com a formalització de la sol·licitud que 

en aquest mateix acord es formula. 

 

 

6- APROVACIÓ INICIAL D’UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 

MUNICIPAL D’ORDENACIÓ, CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM 

D’USOS DE LA ZONA D’EQUIPAMENT COMERCIAL DE ROQUES DAURADES (CLAU 

6) DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL DE L’AMETLLA DE MAR. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i arribat el torn de paraules, cap dels membres assistents a 

la sessió en fa ús. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, i atès que concorre el quòrum exigit per l’article 47.3.i) de la Llei 7/1985, de 

2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, en versió donada per la en versió donada per la 

Llei 11/1999, de 21/4/1999, de modificació de la LRBRL i altres mesures de 

desenvolupament del govern local, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 24/7/2001, RE 2092, va tenir entrada un escrit de la mercantil Construcciones y Obras 

del Pirineo SA, que suggeria la introducció de determinades modificacions puntuals del Pla 

general municipal d’ordenació en relació al règim d’usos de la zona d’equipament comercial 

de Roques Daurades (clau 6), de la qual manifesten ésser propietaris. 

En data 24/9/2001 l’arquitecte municipal Sr. Joan Carles Theilacker va emetre informe sobre 

la modificació puntual proposada. 

Considerada adient la proposta de modificació l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va procedir a 

la redacció d’un projecte de “Modificació puntual del règim d’usos de la zona d’equipament 

comercial de Roques Daurades (clau 6) de la revisió del pla general de l’Ametlla de Mar”, 

l’objectiu del qual és la modificació de l’article 164 de la normativa del pla general amb la 

finalitat d’ampliar l’elenc d’usos permesos, actualment restringit al comercial i greument 

afectat per la normativa sectorial en matèria d’equipaments comercials. 

L’article 75 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual s'aprova la refosa dels textos 

legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, disposa que les modificacions de qualsevol 

dels elements dels plans, projectes, programes, normes i ordenances se subjectaran a les 

mateixes disposicions enunciades per a la seva formació. 

Procedeix, per tant, aprovar inicialment la proposta de modificació puntual esmentada. 

Vist l’informe emès pel secretari general de la corporació, amb tasques acumulades 

d’Intervenció; 

Atès que la competència per aprovar inicialment i provisional és del ple de la corporació, a la 

vista del que es disposa a l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les 

bases de règim local, en versió donada per la Llei 11/1999, de 21/4/1999, de modificació de la 

LRBRL i altres mesures de desenvolupament del govern local; 
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Vist el que es disposa als articles 57 a 59 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual 

s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i 4 i 5 del 

Decret 146/1984, de 10/4/1984, pel qual s’aprova el Reglament per al desplegament i 

l’aplicació de la Llei 3/1984, de 9/1/1984, de mesures d'adequació de l’ordenament urbanístic 

a Catalunya, respecte de la tramitació de la modificació puntual; 

Vist el que es disposa als articles 41 a 42 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual 

s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i 9 i següents 

del Decret 146/1984, de 10/4/1984, pel qual s’aprova el Reglament per al desplegament i 

l’aplicació de la Llei 3/1984, de 9/1/1984, de mesures d'adequació de l’ordenament urbanístic 

a Catalunya, en relació a la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació, edificació i 

enderrocament; 

Vist el conjunt d’afectacions sectorials que incideixen o poden incidir en la modificació; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de “Modificació puntual del règim d’usos de la 

zona d’equipament comercial de Roques Daurades (clau 6) de la revisió del pla general de 

l’Ametlla de Mar”. 

 

SEGON.- Disposar, en l’àmbit territorial afectat que es determina al propi projecte, la 

suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació, edificació i enderrocament. 

 

TERCER.- Sotmetre a exposició pública per termini d’un mes la modificació inicialment 

aprovada, per tal que, durant aquest termini, es pugui examinar i es puguin presentar les 

al·legacions que es considerin adients. L’edicte d’exposició s’exposarà al tauler d’anuncis de 

la corporació i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, i també, en compliment de 

l’article 128.2 del Reglament de Planejament aprovat per Reial decret 2159/1978, de 

23/6/1978, en un dels diaris de més difusió a la província. 

 

QUART.- Disposar, a la vista de les afectacions sectorials que incideixen o poden incidir en la 

modificació inicialment aprovada, que se sol·liciti informe dels següents organismes: 

 Servei Provincial de Costes, de l’Administració General de l’Estat. 

 Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya. 

 

CINQUÈ.- Disposar que es comuniqui aquest acord als ajuntaments de Vandellòs i 

l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa, i el Perelló, als efectes previstos als articles 57.2 del Decret 

Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a 

Catalunya en matèria urbanística, i 5 del Decret 146/1984, de 10/4/1984, pel qual s’aprova el 

Reglament per al desplegament i l’aplicació de la Llei 3/1984, de 9/1/1984, de mesures 

d'adequació de l’ordenament urbanístic a Catalunya. 

 

 

7- APROVACIÓ INICIAL D’UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 

MUNICIPAL D’ORDENACIÓ, CONSISTENT EN LA CREACIÓ D’UN NOU VIAL 

D’ACCÉS A LA PARCEL·LA B CIUTAT JARDÍ SEMI–INTENSIVA DE ROQUES 

DAURADES (CLAU 5B) DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL DE L’AMETLLA DE 

MAR. 
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Un cop llegida la proposta d’acord, i arribat el torn de paraules, cap dels membres assistents a 

la sessió en fa ús. 

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, i atès que concorre el quòrum exigit per l’article 47.3.i) de la Llei 7/1985, de 

2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, en versió donada per la en versió donada per la 

Llei 11/1999, de 21/4/1999, de modificació de la LRBRL i altres mesures de 

desenvolupament del govern local, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 24/7/2001, RE 2093, va tenir entrada un escrit de la mercantil Construcciones y Obras 

del Pirineo SA, que suggeria la introducció de determinades modificacions puntuals del Pla 

general municipal d’ordenació en relació a la creació d’un nou vial d’accés a la parcel·la B 

ciutat jardí semi–intensiva de Roques Daurades (clau 5B), de la qual manifesten ésser 

propietaris. 

En data 24/9/2001 l’arquitecte municipal Sr. Joan Carles Theilacker va emetre informe sobre 

la modificació puntual proposada. 

Considerada adient la proposta de modificació l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va procedir a 

la redacció d’un projecte de “Modificació puntual per a la creació d’un nou vial d’accés a la 

parcel·la B ciutat jardí semi–intensiva de Roques Daurades (clau 5B) de la Revisió del Pla 

General de l’Ametlla de Mar”, l’objectiu del qual és l’obertura d’aquest nou vial, en els 

termes que s’indiquen a la memòria justificativa. 

L’article 75 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual s'aprova la refosa dels textos 

legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, disposa que les modificacions de qualsevol 

dels elements dels plans, projectes, programes, normes i ordenances es subjectaran a les 

mateixes disposicions enunciades per a la seva formació. 

Procedeix, per tant, aprovar inicialment la proposta de modificació puntual esmentada. 

Vist l’informe emès pel secretari general de la corporació, amb tasques acumulades 

d’Intervenció; 

Atès que la competència per aprovar inicialment i provisional és del ple de la corporació, a la 

vista del que es disposa a l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les 

bases de règim local, en versió donada per la Llei 11/1999, de 21/4/1999, de modificació de la 

LRBRL i altres mesures de desenvolupament del govern local; 

Vist el que es disposa als articles 57 a 59 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual 

s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i 4 i 5 del 

Decret 146/1984, de 10/4/1984, pel qual s’aprova el Reglament per al desplegament i 

l’aplicació de la Llei 3/1984, de 9/1/1984, de mesures d'adequació de l’ordenament urbanístic 

a Catalunya, respecte de la tramitació de la modificació puntual; 

Vist el que es disposa als articles 41 a 42 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual 

s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i 9 i següents 

del Decret 146/1984, de 10/4/1984, pel qual s’aprova el Reglament per al desplegament i 

l’aplicació de la Llei 3/1984, de 9/1/1984, de mesures d'adequació de l’ordenament urbanístic 
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a Catalunya, en relació a la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació, edificació i 

enderrocament; 

Vist el conjunt d’afectacions sectorials que incideixen o poden incidir en la modificació; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de “Modificació puntual per a la creació d’un nou 

vial d’accés a la parcel·la B ciutat jardí semi–intensiva de Roques Daurades (clau 5B) de la 

Revisió del Pla General de l’Ametlla de Mar”. 

 

SEGON.- Disposar, en l’àmbit territorial afectat que es determina al propi projecte, la 

suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació, edificació i enderrocament. 

 

TERCER.- Sotmetre a exposició pública per termini d’un mes la modificació inicialment 

aprovada, per tal que, durant aquest termini, es pugui examinar i es puguin presentar les 

al·legacions que es considerin adients. L’edicte d’exposició s’exposarà al tauler d’anuncis de 

la corporació i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, i també, en compliment de 

l’article 128.2 del Reglament de Planejament aprovat per Reial decret 2159/1978, de 

23/6/1978, en un dels diaris de més difusió a la província. 

 

QUART.- Disposar, a la vista de les afectacions sectorials que incideixen o poden incidir en la 

modificació inicialment aprovada, que se sol·liciti informe dels següents organismes: 

 Servei Provincial de Costes, de l’Administració General de l’Estat. 

 

CINQUÈ.- Disposar que es comuniqui aquest acord als ajuntaments de Vandellòs i 

l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa, i el Perelló, als efectes previstos als articles 57.2 del Decret 

Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a 

Catalunya en matèria urbanística, i 5 del Decret 146/1984, de 10/4/1984, pel qual s’aprova el 

Reglament per al desplegament i l’aplicació de la Llei 3/1984, de 9/1/1984, de mesures 

d'adequació de l’ordenament urbanístic a Catalunya. 

 

 

8- RATIFICACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALDIA ADOPTATS PER MOTIU 

D’URGÈNCIA. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i arribat el torn de paraules, l’alcalde explica que en el 

primer dels decrets que s’ha de ratificar del que es tracta és d’adherir-se al Leader-Plus per 

tenir presència l’ajuntament i estar present als òrgans de decisió d’aquest organisme que 

properament es crearà a l’Institut de Desenvolupament de les Terres de l’Ebre. Pel que fa al 

segon, exposa que es va sol·licitar una subvenció al Departament d’Ensenyament, per decret, 

per a l’ampliació en una aula més de la Llar d’Infants. Explica que tot i que aquest any es va 

crear una aula de més encara resten nois per poder entrar-hi davant de l’increment demogràfic 

i de naixements que s’està observant, i per van veure necessari planificar l’ampliació en una 

altra aula. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou. 
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 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Vistos els decrets de l’Alcaldia que tot seguit es relacionen, dictats per motius d’urgència, i 

que es troben pendents de ratificació plenària; 

Vist el que es disposa als articles 21.1.k) i 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora 

de les bases de règim local, en versió donada per la Llei 11/1999, de 21/4/1999, de 

modificació de la LRBRL i altres mesures de desenvolupament del govern local; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Ratificar en la seva integritat els següents decrets de l’Alcaldia: 

 Decret de l’Alcaldia núm. 312/2001, de 4/10/2001, pel qual es manifesta la voluntat de 

participació al Consorci Lidebre, per a la gestió de la iniciativa comunitària Leader Plus, 

i s’adopten altres disposicions complementàries. 

 Decret de l’Alcaldia 373/2001, de 22/11/2001, pel qual se sol·licita al Departament 

d’Ensenyament la inclusió del projecte d’ampliació de la Llar d’infants, elaborat pels 

Serveis Tècnics Municipals, en la convocatòria pública per a la concessió de 

subvencions per a la creació i la consolidació de places escolars de primer cicle 

d’educació infantil en centres de titularitat municipal, aprovada per l’Ordre de 3/7/2001, 

i s’adopten altres disposicions complementàries. 

 

SEGON.- Disposar que un certificat del present acord sigui remés als organismes davant dels 

quals resulti necessari acreditar aquesta ratificació. 

 

 

9- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, I: DECRETS 

DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 

MUNICIPAL. 

 

 

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 

l’Alcaldia números 298/2001, de 26/9/2001, al 379/2001, de 27/11/2001, i de l’acta de la 

Comissió de Govern corresponent a la sessió 14/2001, de 2/10/2001, documents tots que han 

estat a disposició dels senyors regidors a la Secretaria des del moment de la notificació de la 

convocatòria de la present sessió. 

Seguidament pren la paraula el senyor Gómez, qui manifesta que en relació al decret núm. 

358/2001, que parla sobre la contractació d’una persona per a la neteja del polisportiu 

municipal, per vacances de l’encarregada, en l’apartat de retribució bruta diu 116.000 

pessetes/hora de servei, i suposa que es tractar d’un error. 

El secretari dóna les gràcies per haver detectat aquest error, i explica que evidentment en el 

contracte laboral no es reflexa aquesta quantitat. 

El senyor Martí manifesta que l’última acta de la Comissió de Govern els hi va arribar en més 

d’un mes de retard, i demana que, ja que no participen d’aquest òrgan i la normativa diu que 

els hi han d’arribar les actes al cap de deu dies, es faci tot el possible per tal què això sigui 

així. 
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El secretari contesta al senyor Martí, i li diu que les actes es fan tot el més ràpid que es pot, i 

que, fins i tot, per no haver d’esperar que s’acabi de redactar l’acta, els temes que són clars i 

no requereixen un raonament jurídic complementari es van traient conforme es van fent, i 

l’acta, que de vegades comprèn més de seixanta pàgines, quan s’acaba s’imprimeix i es remet 

als regidors. 

 

 

10- MOCIÓ PRESENTADA A L'EMPARA DE L'ARTICLE 91.4 DEL REGLAMENT 

D'ORGANITZACIÓ FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCALS, 

APROVAT PER RD 2568/1986, DE 28/11/1986. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL 

COMUNICAT DE L’AMPA DE L’IES MARE DE DÉU DE LA CANDELERA EN RELACIÓ 

A DETERMINADES DEFICIÈNCIES DE L’IES. 

 

 

Tot seguit l’Alcaldia posa de manifest la necessitat de prendre un acord d’adhesió de 

l’ajuntament al comunicat de l’AMPA de l’Institut d’Ensenyament Secundari Mare de Déu de 

la Candelera, en el qual comunicat es posen de manifest una sèrie de mancances de l’esmentat 

centre. El Sr. Espuny justifica la conveniència d’incloure aquest punt a l’Ordre del dia en la 

necessitat de mostrar el posicionament municipal sobre la qüestió. 

Plantejada la qüestió en aquests termes, i a l'empara dels articles 91.4 i 97.3 del Reglament 

d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, 

de 28/11/1986, s'inclou el punt referent a la moció a l'ordre del dia, i el Ple ho ratifica per 

UNANIMITAT, i per tant amb el quòrum exigit pels articles 100.3 de la Llei 8/1987, de 

15/4/1987, Municipal i de Règim local de Catalunya, i 83 del Reglament d'organització 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986. 

 

Un cop llegit el comunicat, i en fase de debat, l’alcalde explica que s’han fet una sèrie de 

gestions per aconseguir que es puguin realitzar les obres pendents, que ell va ser testimoni de 

les dues entrevistes que s’esmenten, i que tot el que es reflexa en l’escrit és cert ja que va 

haver-hi un compromís per part del Sr. Bagès d’Ensenyament, però que han constatat que als 

pressupostos aquesta despesa no es va reflectir. D’aquí, continua, l’escrit demanant l’adhesió 

de tots els grups polítics de la localitat. 

Seguidament intervé el senyor Martí, qui manifesta que el seu grup comparteix plenament 

aquesta inquietud, i volen deixar constància que faran les gestions pertinents per tal que 

aquestes obres es puguin realitzar el més ràpid possible. 

El senyor Llaó manifesta que el seu grup també s’adhereix al manifest i que des del seu grup 

s’intentarà ajudar en tot el que calgui per tal de poder suprimir aquests barracots. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat l’acord d’adhesió de l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar al comunicat de l’AMPA de l’Institut d’Ensenyament Secundari Mare de Déu 

de la Candelera que tot seguit es transcriu: 
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“A L’ATENCIÓ DELS COMITÈS LOCALS DEL PARTIT POPULAR, PARTIT 

DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA, INICIATIVA–VERDS, 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE 

L’AMETLLA DE MAR. 

 

L’actual junta de l’AMPA de l’IES Mare de Déu de la Candelera ens dirigim a vostès 

per exposar el següent: 

Quan vam entrar a formar part d’aquesta Junta, ara fa més de sis mesos, vam 

comprovar les nombroses mancances que presenta el nostre IES per falta d’espai, i que 

es resoldrien mitjançant la tantes vegades ajornada ampliació del centre per part del 

departament d’Ensenyament de la Generalitat. 

D’acord amb el director vam concertar una entrevista pel dia 3 de juliol de 2001, amb 

el Sr. Bagès, delegat d’Ensenyament de Tarragona on li vam entregar una carta que 

exposava les mancances que el director de l’IES ens va indicar i que s’incloïen en la 

seva amb data 20 de desembre de 2000, també adreçada al Sr. Bagès i que són els 

següents: 

 Manca d’espai adient i físic per poder realitzar tots els desdoblaments necessaris 

(crèdits variables, atenció a la diversitat, etc). 

 Manca d’espais específics per a impartir les matèries de Música, Educació 

Visual i plàstica, Educació Física i Llengües Estrangeres. 

 Manca de Sala d’actes. 

 Manca de rampa d’accés de minusvàlids. 

També li fèiem arribar la preocupació dels pares d’alumnes per les condicions 

inadeqüades de les aules prefabricades, anomenades popularment “barracons”. 

Aquestes aules tenien la condició de ser provisionals però ja fa massa temps que les 

seves incomoditats formen part de la realitat diària dels alumnes de batxillerat que, 

aquest any han adreçat una carta al Consell Escolar demanant una sol.lució. 

Volem remarcar que l’Ametlla de Mar és una de les tres poblacions del Baix Ebre on 

encara s’imparteixen classes en “barracons”. 

El Sr. Bagès ens va comunicar que el nostre IES estava en el segon lloc de la llista de 

prioritat del seu departament i que a l’estiu del 2002 segurament començarien les 

obres. 

El dia 24 de setembre de 2001, li vam adreçar una segona carta on li recordàvem les 

seves paraules i demanàvem una notificació per escrit però tampoc vam rebre 

contestació. Vam trucar a la Delegació i se’ns va comunicar que ja s’havia efectuat el 

trasllat de competències a la recentment creada Delegació de les Terres de l’Ebre i era 

on ara hauríem d’adreçar-nos. 

A començament d’octubre ens vam entrevistar amb el nou delegat a Tortosa, el Sr. 

Ferré i novament vam exposar la nostra demanda i ens va dir que estudiaria el nostre 

cas. 

Durant el darrer consell Escolar amb data 16 de novembre de 2001, el director de 

l’IES, va explicar que s’havia rebut la visita d’uns tècnics d’Ensenyament i que el Sr. 

Ferré li havia notificat que l’informe seguiria el seu curs a Barcelona. 

La Junta de l’AMPA ha pogut accedir als pressupostos d’aquest any 2002 de la 

Generalitat i hem comprovat que l’ampliació de l’IES no està contemplada. 

Nosaltres els pares pensem que ja fa massa temps que només hi ha paraules amables 

per part d’Ensenyament, però encara no hem vist cap compromís per escrit que ens 
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donaria la tranquil·litat de que a la fi aquesta es farà realitat i els nostres fills tindran 

les instal·lacions adequades. 

Davant aquesta situació demanem el vostre recolzament fent arribar la nostra demanda 

als vostres respectius representants al Parlament de Catalunya i altres organismes del 

Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, per aconseguir entre tots que 

Ensenyament faci realitat el seu compromís mitjançant una proposició no de llei o 

interpel·lació al Parlament, presentada per tots els partits polítics per a incloure 

l’ampliació de l’IES de l’Ametlla de Mar als pressupostos de 2002 sense més 

ajornaments i suprimir de manera definitiva els “barracons”. 

Agraint la seva atenció i col·laboració ens despedim de vostès, atentament. 

La Junta d’AMPA de l’IES Mare de Déu de la Candelera.” 

 

 

11- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

La senyora Martí demana a l’alcalde un informe per escrit, de totes les contractacions laborals 

que s’han portat a terme durant aquests dos anys i mig de legislatura, ja siguin contractats 

eventuals o fixos. 

El senyor Martí manifesta que fa uns mesos l’equip de govern va aprovar la realització dels 

plens ordinaris a finals del mes, sense concretar la data, i ell ja va advertir dels inconvenients 

que això podria comportar, com és ara que aquesta nit és l’últim dia possible per fer un ple 

ordinari. Explica que s’ha aprovat abans l’adhesió al consorci Leader-Ebre quan, precisament 

aquesta nit, a Deltebre s’està fent un acte molt important al respecte, amb l’assistència de la 

majoria d’ajuntaments i empreses que han apostat per aquesta inversió i dinamització, sense 

que cap dels onze regidors d’aquest ajuntament no hagi pogut assistir. Demana que en 

endavant es tingui en consideració la planificació d’aquests temes i actes. 

El senyor Martí recorda a l’alcalde que en un ple ordinari del passat 28/9/2000 se li va 

preguntar quan s’havia de reunir la comissió de seguiment de les aigües. Exposa que d’això ja 

fa més d’un any i encara no han tingut resposta. 

El senyor Martí continua la seva intervenció explicant que en el registre d’entrada de 

l’ajuntament van veure un escrit de la Sindicatura de Comptes, que va entrar el dia 

12/11/2001, on deia que el dia 15/10/2001 finalitzà el termini per a la presentació dels 

comptes generals, que no els hi consta haver rebut cap compte del nostre ajuntament, i que 

sol·licita que abans del 30/11/2001 se’ls hi faci arribar la documentació requerida. Avui, diu 

el Sr. Martí, és dia 30 de novembre i pensa que això encara no s’ha fet, ja que hi han uns 

tràmits necessaris a fer que encara no s’han verificat. Prega, per tant, poder parlar del tema el 

més aviat possible. 

Pregunta també el senyor Martí si la Creu Roja, que aquest any ha rebut vora els deu milions 

de pessetes de subvenció, ja ha lliurat a l’ajuntament la facturació i si poden tenir accés a la 

mateixa, tant a la de l’any 2000 com a la d’aquest any 2001. 

En relació a la llanxa que l’ajuntament va pagar a la Creu Roja, que ha estat dos estius sense 

funcionar, o sigui el de l’any passat i aquest, explica que li consta que l’ajuntament no ha 

pagat els diners a l’empresa subministradora de la llanxa fins enguany, i demana explicacions 

vers aquest tema. 
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Contesta l’alcalde que la subvenció que s’atorga a la Creu Roja fa referència bàsicament al 

manteniment de la vigilància a les platges i es va pagant de conformitat amb les seves 

necessitats, que són sobretot a l’estiu per poder pagar els sous del personal de vigilància. De 

totes maneres, diu, la Creu Roja cada any presenta uns comptes on es reflecteixen totes les 

despeses originades durant l’any. En relació a la llanxa explica l’alcalde que aquesta tenia una 

sèrie de problemes tècnics i es va haver de portar a la fàbrica, i aquesta no va respondre 

perquè hi mancava realitzar un pagament. L’estiu passat, continua, no es va poder pagar, però 

aquest estiu a primers de juliol es va acabar el pagament. L’ajuntament va complir però la 

companyia aleshores no ho va fer, ja que no va subministrar la llanxa, i seguidament l’alcalde 

dóna la paraula al senyor Vilanova per tal que expliqui com està el tema en l’actualitat. El 

senyor Vilanova explica que aquesta llanxa va entrar a tallers per una reparació als motors, 

que aquest any es va acabar de pagar i que ara estan pendents de la realització del pressupost 

mecànic de la reparació dels motors, el qual serà estudiat per veure si és viable o no la 

reparació o recuperació total o parcial de la llanxa. 

 

En relació a la pregunta feta en relació a la Sindicatura de Comptes, contesta l’alcalde que és 

cert que encara no s’han presentat els comptes de l’any 2000, però que cal dir que l’any passat 

es va instal·lar un programa nou i que hi havien unes parts del programa que encara no 

estaven del tot instal·lades i això ja s’està fent, ja que és intenció del departament 

d’Intervenció regularitzar els terminis de lliurament i presentació de liquidacions el més 

eficientment possible i tant aviat sigui possible es farà la reunió i es presentarà al ple. 

En relació a una pregunta pendent de contestar de l’anterior ple, referent a una subvenció de la 

zona PEIN, contesta l’alcalde que ha estat uns dies de vacances i no ha tingut temps de buscar 

el decret, però que en el proper ple ho explicarà. 

Sobre el tema de la reunió de la comissió d’aigües, l’alcalde explica que tant aviat com es 

tingui temps per part de Secretaria per poder preparar-la, es farà una reunió i s’explicarà la 

situació en que es troba el servei d’aigües del poble. 

 

Seguidament i no havent-hi més preguntes per part dels regidors assistents, l’alcalde comenta 

diferents aspectes relacionats amb una sèrie de qüestions formulades per escrit per 

l’Associació Mediterrània de la urbanització Les Tres Cales, i en concret: 

En relació a quina actuació es té previst dur a terme una vegada elaborat el projecte de 

clavegueram, explica l’alcalde que, posats en contacte amb l’empresa que redacta el projecte, 

s’han compromès que abans de Nadal es disposarà d’una maqueta que es podrà examinar i 

tothom podrà fer els suggeriments pertinents i una vegada estiguin tots d’acord s’han 

compromès que en quinze dies lliuraran el projecte. L’ajuntament, una vegada tingui aquest 

projecte, el que farà serà posar-lo a la pràctica per tal de poder realitzar les obres el més aviat 

possible, i per poder fer les obres s’ha de tenir el finançament clar i tant aviat es tingui aquest 

finançament es tirarà endavant amb les obres. 

En relació al manteniment de les voreres, vials, zones serveis, etc, i a la pregunta de quan es 

veuran els dos operaris treballant permanentment a les urbanitzacions, diu l’alcalde que tant 

aviat com es pugui, i seguidament dóna la paraula al regidor d’obres per tal que sigui ell qui 

ho expliqui. El senyor Laboria manifesta que el senyor Mesa de l’associació li va dir que el 

primer que s’havia de fer com a cosa principal era ubicar els contenidors de residus vegetals i 

netejar les zones on havien d’anar ubicats i de moment deixar aparcat el tema de les dos 

persones; això és el que es va fer, i ara a partir d’aquest proper any es farà la resta, com ara 

posar l’agranadora i a aquestes dos persones per netejar els carrers, tant de la urbanització 
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Tres Cales com de Calafat. 

Continua en la seva intervenció el senyor Laboria, i manifesta que aprofitant l’ocasió vol 

anunciar que properament es comprarà una agranadora nova d’aspiració per tal de poder 

netejar molt més els carrers ja que per molt de personal que es posi als carrers, aquests sempre 

s’han d’estar netejant i en moltes ocasions ha hagut d’anar personal de la brigada a netejar els 

cartrons situats en els contenidors de paper–cartró, ja que l’empresa adjudicatària del Consell 

Comarcal no ho fa. 

Sobre aquest mateix tema el senyor Vilanova manifesta que ratifica tot l’exposat pel senyor 

Laboria, i explica que va haver-hi un canvi d’empresa adjudicatària del consell comarcal, que 

l’empresa actual va creure que amb un sol vehicle ho podria fer tot, cosa que es va mostrar 

inviable, i que això va provocar les crítiques que s’han fet al respecte amb els pamflets 

repartits per tot el poble, els qual per cert només fan referència als contenidors que són 

responsabilitat del Consell Comarcal, no als contenidors de brossa. O sigui que la neteja 

municipal es realitza, la que no és realitza correctament és la que correspon al Consell. 

En relació a l’enllumenat públic de Tres Cales, i al fet que hi hagin més de quatre cents 

habitatges sense enllumenat, diu l’alcalde que tots els veïns de Tres Cales saben que hi ha un 

projecte d’enllumenat públic que fa més d’un any que està redactat amb un pressupost vora 

dels cinquanta milions de pessetes, i que l’ajuntament farà els mateixos passos que té 

previstos pel projecte de clavegueram, es buscarà el finançament i una vegada es tingui es 

posarà en marxa; però explica l’alcalde que és intenció que una vegada s’aixequin les voreres 

per passar l’enllumenat es voldria aprofitar i passar-hi els altres serveis. L’ajuntament està 

mirant de posar l’enllumenat concretament en aquesta zona que hi manca de forma 

provisional, però tot es qüestió de terminis i quan es tingui tot es parlarà amb els veïns i es 

decidirà. 

En relació a la sol·licitud per part de l’Associació de Veïns Mediterrània d’un compromís per 

part de l’ajuntament en el compliment de totes les normes urbanístiques, l’alcalde contesta 

que implícitament tots els grups municipals de l’ajuntament estan treballant en aquest tema, 

que tots són conscients de la problemàtica i que tots volen que la urbanització Tres Cales 

tingui tots els serveis realitzats i complerts. 

 

Tot seguit i per al·lusions sol·licita la paraula el Sr. Martí. L’alcalde li dóna tot i demanant-li que 

es centri en el tema. 

Pren la paraula el senyor Martí i manifesta que vol deixar constància que en relació al tema dels 

contenidors de recollida selectiva, dels quals se’n havien adjudicat 18 a l’Ametlla, s’havien 

enviat uns escrits demanant la col·laboració i després uns altres escrits, concretament en data 

13/7/2001 i 25/9/2001, en els quals es comunica que es té de termini fins el 15/10/2001 per 

demanar els contenidors, i va ser en data 17/10/2001, ja fora de termini, quan per escrit es van 

demanar aquests contenidors. 

L’alcalde dóna la paraula al senyor Vilanova també per al·lusions i aquest manifesta que en 

relació a la carta que va sortir fora de termini, va ser un pur tràmit administratiu, ja que el mateix 

mes de juliol els contenidors ja estaven al poble, o sigui que no se’n va perdre cap. En relació al 

tema de les platges manifesta que el Sr. Vilanova que aquestes no estan brutes, ja que s’han 

aconseguit quatre banderes blaves. 

 

El senyor Martí contesta que el que demana és que es tingui molta cura a l’hora de respectar els 

terminis de presentació dels escrits ja que si en lloc de ser el Consell Comarcal fossin altres 

organismes, es poden perdre moltes altres coses. 
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El regidor Llaó contesta que el que volen tots és que la recollida selectiva funcioni més bé del 

que està funcionant, però que quan es troben com en aquests casos que hi han certes persones 

que són membres del Consell Comarcal i de l’ajuntament, es guardi certa lleialtat institucional, o 

sigui que si tots saben que la recollida dels cartrons i dels vidres és competència del Consell 

Comarcal, s’han de canalitzar totes les crítiques i demanar que el servei millori directament al 

Consell. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 23:20 hores del dia més amunt 

esmentat, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signen tots els assistents que ho 

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

queda estesa en 21 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 116 a 136 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 01/03/2002 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 1/2002, DE 22/01/2002, 

EXTRAORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

 

Regidors 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sr. José A. Gaseni Fortuna 

Sra. Mª Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquín Laboria Mayoral 

Sr. José E. Vilanova Batiste 

Sr. Andreu Martí Garcia 

Sr. Vicent Boquera Alcalde 

Sr. Joan–Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

 

Excusa la seva absència el senyor Antoni Pallarès Rebull. 

 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 12:00 hores del dia 22/01/2002, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament en primera convocatòria, segons el quòrum exigit per l'article 46.2.c) de la Llei 

7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb 

l'objectiu de celebrar la sessió extraordinària sol·licitada per tres regidors municipals per 

escrit de data 15/1/2002, RE 138 de 15/1/2002. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

ÚNIC.- DEMANAR UN ESTUDI DELS DIFERENTS GRAUS DE DESENVOLUPAMENT 

URBANÍSTIC, ENTÈS COM A PROCÉS URBANITZADOR, QUE PRESENTEN LES 

URBANITZACIONS DE L’AMETLLA DE MAR, AIXÍ COM DELS SERVEIS BÀSICS EN 

EL SEU CASC URBÀ, I ELABORAR UN PROGRAMA D’ACTUACIONS QUE 

GARANTEIXI L’EXECUCIÓ DE LES MANCANCES DETECTADES EN EL MENCIONAT 

ESTUDI. 

 

 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 139 

 

El secretari, per indicació de la Presidència, procedeix a llegir la proposta d’acord adjunta a la 

sol·licitud de celebració de ple extraordinari. 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, pren la paraula el Sr. Gómez per 

manifestar que el grup de CiU ha demanat aquest ple extraordinari per parlar del tema 

urbanístic perquè pensen que sobre aquest tema les coses es poden fer millor del que s’estan 

fent i que s’han de començar a redefinir. Els problemes, afegeix, no només estan en les 

urbanitzacions si no també en el casc urbà i pensen que s’hauria de fer un estudi per saber 

quines són realment les mancances urbanístiques que té el poble i saber com actuar en un 

futur. 

El Sr. Llaó manifesta que valoren positivament la iniciativa del grup de CiU, ja que en tres 

anys és el primer ple extraordinari que demanen relatiu a una acció de govern concreta, i diu 

que el que es demana en aquesta moció des de l’equip de govern ja fa un any que es va 

encarregar a la Universitat Politècnica de Barcelona, la qual ha fet ja el primer lliurament d’un 

estudi urbanístic que s’ha de completar amb un segon lliurament que estarà relacionat amb la 

segona part de la petició de la moció del grup de CiU. 

Per tant, tot i valorant positivament la iniciativa, anuncia que el vot del seu grup serà negatiu a 

l’adopció de la proposta d’acord perquè és innecessària, ja que el que es demana ja està fet i 

també pel seu caràcter extemporani, ja que cal recordar, explica, que des del PP ja es va oferir 

a CiU la possibilitat de treballar conjuntament en una carta dirigida al grup de CiU. 

El Sr. Gómez agraeix les paraules del Sr. Llaó, i manifesta que una vegada més no s’ha sabut 

separar entre el que és el grup municipal i el que són els partits polítics. En relació a 

l’oferiment efectuat a què ha fet referència el Sr. Llaó, exposa que el grup de CiU va fer una 

contraoferta de la qual encara avui no han tingut resposta, per la qual cosa van entendre que a 

l’equip de govern no li va interessar. Afirma que els partits polítics poden fer la seva política 

de partit fora de l’ajuntament, però que això és diferent del grup polític. És paradigmàtic, 

pensa, que hi hagin tècnics qualificats de l’ajuntament que no sàpiguen res de l’existència 

d’aquest estudi, com ho és que el grup de CiU, que és el grup més votat del municipi i el grup 

amb més representació del poble, se n’assabenti en un ple extraordinari. Opina que l’equip de 

govern només els crida a prendre posicions unitàries en temes que els hi cremen a les mans, 

com ara el dels robatoris, i que no costaria tant que quan hi haguessin temes com aquests es 

pugui formar una comissió i tots junts fer poble, Per això, pensa que aquesta moció encara 

segueix sent necessària perquè a cent metres de l’ajuntament existeixen una mancances 

urbanístiques que no són pròpies del segle XXI, i de les quals se’n hauria d’avergonyir l’equip 

de govern. 

Recorda el Sr. Gómez que el dia 21/6/1999 l’alcalde va fer públic un document que deia que 

les condicions inexcusables per assumir l’alcaldia eren, a més de l’auditoria, la creació d’una 

comissió d’urbanisme en la que estiguessin presents els tres grups municipals i això encara no 

s’ha fet. Pensa que el seu grup ha demostrat en prou ocasions que quan els temes són 

importants pel poble han actuat amb la responsabilitat que els hi pertoca, però que si només es 

compta amb el grup de CiU quan convé es troben amb situacions com la d’ara, que en 

presentar la moció l’estudi ja està fet. 

Expressant per últim que si realment es vol que CiU entri en aquest temes cal que es formi la 

comissió d’urbanisme i no dir després que l’oposició només critica, ja que amb això només es 

demostra una manca de transparència. A més vol recordar que l’oferiment el va fer el grup 

municipal del PP però no l’alcalde, que és el regidor d’urbanisme. 

El Sr. Llaó contesta dient que per part de CiU no hi va haver una contraoferta sinó la 

imposició d’unes condicions, i a més, que la resposta, si no es va fer de manera formal, sí es 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 140 

 

va fer de manera mediàtica i pública. Respecte al desconeixement de l’existència de l’estudi, 

que es va endegar fa un any i que ha estat lliurat fa poc dies, recorda que el seu encàrrec ha 

estat comentat per la radio i en alguns plens. Manifesta que el tindran a la seva disposició. 

El Sr. Gómez replica, en relació a l’oferta de consensuar posicions en els grans temes, que el 

seu grup els hi va dir que no només volien parlar dels temes proposats, sinó també d’altres 

temes que ells pensen que són importants pel futur del poble, i amb això va consistir la seva 

contraoferta. 

En relació amb l’estudi, manifesta que com a grup municipal no se’ls hi ha dit mai res i per 

comprovar-ho es pot mirar el registre de sortides de l’ajuntament. La realitat però és que a poc 

metres de l’ajuntament s’han fet una sèrie d’edificis sense que hi haguessin els serveis 

necessaris, i que continua vigent el problema de les urbanitzacions inacabades per manca de 

serveis mínims. Posa com a exemple l’edifici del CAP, que disposa d’una bomba que evacua 

les aigües residuals cap a la xarxa general, i explica que aquest problema s’ha reproduït a 

l’edifici del costat. Es pregunta que passarà quan s’espatlli la bomba, perquè segurament les 

aigües residuals inundaran els pàrkings i aniran a parar al càmping. Finalitza sol·licitant que 

quan es faci la presentació de l’estudi no s’hagin d’assabentar per la radio o pel carrer, sinó de 

manera oficial. 

En relació a la improcedència de la proposta a què ha fet referència el Sr. Llaó, i atesa 

l’existència de l’estudi, el Sr. Gómez es troba disposat a modificar el text de la proposta 

d’acord. 

El secretari intervé per manifestar que si es vol modificar la proposta d’acord haurien, als 

efectes de redacció de l’acta, de fixar clarament els seus termes, ja que no consten per escrit. 

Plantejat un redactat alternatiu, el Sr. Gómez dóna la seva conformitat però demana saber la 

voluntat de la resta de grups. 

El Sr. Espuny intervé seguidament tot reiterant, en relació a la improcedència de la proposta 

d’acord, els mateixos arguments esgrimits pel Sr. Llaó. Diu que en cap moment l’equip de 

govern ha negat la participació del grup de CiU, ja que opina que, tractant-se d’una cosa tan 

transcendent com és el futur del municipi, és una força que ha d’estar present com ho han 

d’estar els partits sense representació i fins i tot les diferents associacions ciutadanes del 

poble. 

En relació a les manifestacions del Sr. Gómez, relatives al fet que l’alcalde va proposar la 

creació d’una comissió d’urbanisme, el Sr. Espuny explica que en aquells moments tenien una 

inexperiència de govern, però que la pràctica els ha fet variar determinades posicions, ja que 

en determinades situacions, afirma, els ha decebut el mal ús que el grup de CiU va fer de 

determinada informació que se’ls va facilitar. Posa com a exemple que, quan es va informar 

de la contractació del vigilant d’obres, ell mateix, com a alcalde, va ser objecte d’una querella 

criminal de la qual ha estat absolt. 

Per últim l’alcalde diu que troba innecessària la proposta d’acord perquè l’equip de govern té 

prou clar tot el que ha de fer en relació a les línies a seguir per a la gestió urbanística de la 

localitat, comptant sempre amb la participació i el compromís de tots, ja que les futures 

generacions del poble es mereixen que se’ls lliuri un territori en les millors condicions 

possibles. Per això, anuncia el seu vot negatiu a la proposta. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: quatre. 

 Vots en contra: formulen vot negatiu els senyors Espuny, Llaó, Gaseni, Labòria, 

Vilanova, i la Sra. Borràs. 
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 Abstencions: cap. 

 

Vist tot el què, l’alcalde declara desestimada la proposta d’acord. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 13:10 hores del dia més amunt 

esmentat, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signen tots els assistents que ho 

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 

 
DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

queda estesa en 4 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 137 a 140 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 02/05/2002 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 2/2002, DE 31/01/2002, ORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

 

Regidors 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sr. José A. Gaseni Fortuna 

Sra. Mª Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquín Laboria Mayoral 

Sr. Andreu Martí Garcia 

Sr. Vicent Boquera Alcalde 

Sr. Antoni Pallarès Rebull 

Sr. Joan-Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

 

Excusa la seva absència el senyor José E. Vilanova Batiste. 

 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 21:30 hores del dia 31/01/2002, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l'article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l'objectiu de celebrar sessió 

ordinària en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

1- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 12/2001, DE 30/11/2001. 

 

 

Es procedeix a llegir l’acta de la sessió 12/2001, de 30/11/2001. Un cop conclosa la seva lectura 

s’acorda per UNANIMITAT: 

 

ÚNIC.- Aprovar l'acta de la sessió 12/2002, de 30/11/2001. 

 

 

2- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA PARCIAL ALS EFECTES D’UNA 
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LLICÈNCIA D’OBRES. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí diu que el grup de CiU 

votarà favorablement la proposta, però demana que ja que s’ha causat als interessats un 

perjudici important a nivell patrimonial, es derivin les responsabilitats pertinents cap al tècnic 

que va emetre l’informe. 

L’alcalde contesta que des del primer moment que va aparèixer aquest tema ja va explicar que 

l’ajuntament derivarà les responsabilitats cap al tècnic responsable. 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: deu. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 11/10/2001, l’Alcaldia dictà el decret 326/2001, pel qual s’inicià expedient de revisió 

d’ofici de la llicència d’obres atorgada per la Comissió de Govern Municipal en data 

18/1/2001 en favor del Sr. Antonio Brull Gaseni, per a la “construcció d’un edifici 

plurifamiliar de quatre habitatges i locals a la planta baixa”, al carrer Pau Casals núm. 32, 

segons projecte tècnic elaborat per l’arquitecte senyor Francesc Castells Buera, núm. de visat 

2000700983. 

Com a conseqüència de l’expedient tramitat, en data 31/10/2001 el ple de la corporació va 

acordar, entre d’altres, declarar lesiu per a l’interès públic l’acord de la Comissió de Govern 

Municipal esmentat i demanadar davant de la jurisdicció contenciosoadministrativa 

l’anul·lació de l’acte declarat lesiu. 

En data 11/1/2002, RE 93, el titular de la llicència esmentada ha presentat escrit pel qual, 

primer, salvant el dret de reclamació patrimonial que correspongui, renuncia als efectes de la 

llicència en la part autoritzada que vulnerava el planejament urbanístic vigent –segons informe 

de l’arquitectessa municipal de data 10/10/2001–, i segon, presenta nou projecte a on s’hi 

conté per a aquest mateix àmbit afectat la nova proposta constructiva per a l’edifici. 

Per tot això; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Prendre coneixement de l’escrit presentat en data 11/1/2002, RE 93, pel Sr. 

Antonio Brull Gaseni, pel qual es renuncia, en la part autoritzada que vulnerava el 

planejament urbanístic vigent –segons informe de l’arquitectessa municipal de data 

10/10/2001–als efectes de la llicència concedida per la Comissió de Govern Municipal en data 

18/1/2001, per a la “construcció d’un edifici plurifamiliar de quatre habitatges i locals a la 

planta baixa”, al carrer Pau Casals núm. 32, segons projecte tècnic elaborat per l’arquitecte 

senyor Carles Castells Buera, núm. de visat 2000700983. 

 

SEGON.- Constatar, com a conseqüència d’aquesta renúncia, la innecessarietat sobrevinguda 

de demanadar davant de la jurisdicció contenciosoadministrativa l’anul·lació de l’acte declarat 

lesiu. 
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TERCER.- Disposar que es notifiqui aquest acord en forma. 

 

 

3- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 

2001 NÚM. 2/2001. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i arribat el torn de paraules, el Sr. Martí manifesta que el 

que es proposa és suplementar el pressupost de l’any 2001, que va ser aprovat inicialment el 

mes d’agost, moment en el qual ja es va explicar la negativa al mateix per part del grup de 

CiU, motivada i justificada entre altres raons per l’augment desmesurat del capítol I, de 

personal, que s’ha augmentat en vint-i-set milions de pessetes; i per la disminució de la 

partida de les inversions, en la qual anaven reflexades obres importants com és la 

peatonalització del carrer Andreu Llambrich, o la coberta de la pista polisportiva. 

Això, segons el Sr. Martí, obeeix a un canvi d’opinió de l’equip de govern i a una manca de 

planificació, fet que en aquesta legislatura passa massa sovint, i al fet que, com ha dit en altres 

ocasions, el pressupost es va aprovar tard i malament. 

Segueix el Sr. Martí dient que tampoc poden compartir aquest suplement de crèdit perquè a 

més de les raons esmentades, s’han produït desviacions de pressupost importants, com ara en 

la partida de materials de neteja, eines i utillatges, despeses jurídiques i serveis de gestoria, i 

pregunta a què es deu aquest augment desmesurat en aquest últim servei; essent per tots 

aquests motius esgrimits que el grup municipal de CiU votarà en contra en aquest punt. 

A continuació pren la paraula el Sr. Llaó i diu que entén que el grup de CiU no estigui d’acord 

per tots els motius esmentats, però que, per això mateix, sí que seu estar d’acord amb tota la 

resta de punts existents en la proposta d’acord. En relació al motiu pel qual no es cobrirà la 

pista poliesportiva contesta que es deu a que, com a conseqüència del pla parcial de Ribes 

Altes 2ª fase, actualment en fase d’elaboració, s’ha palesat la conveniència que per aquell 

indret passi un carrer, i no tindria sentit cobrir una pista que al poc temps s’ha de canviar 

d’ubicació. En relació a les despeses de personal diu que a l’estiu passat i degut a la gran 

quantitat de robatoris que es van produir a la localitat, es va haver de contractar més personal 

per reforçar la policia local. Finalment, fa referència als setze milions amortitzats de les 

operacions de tresoreria, fet pel qual creu que els pressupostos no deuen anar tant malament. 

El Sr. Martí, en relació a la primera part de la intervenció del Sr. Llaó, replica que ell s’ha 

limitat a esmentar els punts més rellevants, però que, en qualsevol cas, no poden estar d’acord 

en la modificació del capítol de personal, que ratlla els trenta milions de pessetes, dels quals 

onze i mig són quotes de la seguretat social, i dos i mig retribucions de l’equip de govern. 

El Sr. Llaó, en relació al capítol de retribucions de l’equip de govern, puntualitza que la 

modificació a l’alça de retribucions dels alts càrrecs no és deguda pròpiament a aquestes 

retribucions, sinó al fet que, per un error de comptabilització, es van imputar a aquesta partida 

les retribucions no només dels alts càrrecs, sinó la totalitat de les assignacions dels regidors, la 

qual cosa ha provocat la insuficiència de la partida. 

Tot seguit pren la paraula l’alcalde i explica que aquestes desviacions s’han produït perquè 

han hagut una sèrie d’aconteixements que han obligat a canviar els pressupostos en un 

principi aprovats, i que són moltes les assignacions que han sofert modificacions al llarg de 

l’any. Pel que respecta a les retribucions a la seguretat social, diu que va ser degut a un error 

de càlcul; i respecte de l’augment de la partida de transport de residus, que s’ha degut a 

l’assumpció de responsabilitats en la retirada de les restes vegetals de Calafat, ja que s’han 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 145 

 

hagut de contractar més mitjans de transport, i també a l’augment considerable del cost del 

dipòsit en abocador de les escombraries que ha pujat de 1,25 a 4,25 pessetes per quilo de 

brossa. Per contra, explica que per finançar la modificació s’ha pogut comptar amb uns 

ingressos majors dels que en un principi estaven pressupostats, la qual cosa palesa una actitud 

de prudència en l’elaboració del pressupost inicial. En relació a la partida de la carretera 

d’accés sud 1ª fase, que també ha sofert un augment considerable en cinc milions de pessetes, 

exposa que es deu a tots els condicionaments que no estaven previstos i que l’ajuntament ha 

demanat que s’hi instal·lin per tal que aquesta zona sigui realment un bon passeig. Pel que fa a 

la reducció de partides com ara la de l’agenda local 21, manifesta que ha estat motivada al fet 

que s’ha esperat tot l’any a rebre la diagnosi de la universitat per poder iniciar-ho, i que per 

això es pressupostarà per l’any 2002. Respecte de les obres de la pista polisportiva, el Sr. 

Espuny diu que és un obra projectada des de fa dos anys i que es va tenir que contemplar en 

els pressupostos per tal de poder demanar les subvencions del Pla d’Actuació Municipal i del 

Pla Únic d’Obres i Serveis, però que, tal i com s’ha dit, ja en el primer avantprojecte de pla 

parcial del sector E els tècnics van aconsellar la comunicació de les dues zones corresponents 

a les dues fases de Ribes Altes mitjançant la prolongació de l’actual carrer Camarles per la 

zona poliesportiva, i que, per això, l’ajuntament ha previst la futura instal·lació de la pista en 

la zona d’equipaments del nou sector E. 

Per finalitzar, el Sr. Espuny, en relació a la partida d’Urproven, que també ha estat esmentada 

pel grup de CiU, manifesta que s’ha vist augmentada considerablement degut al gran nombre 

d’altes que s’estan produint de l’IBI. Explica, en fi, que l’ajuntament ha hagut de fer front a 

una sèrie d’imprevistos, però que considera que té capacitat econòmica per assumir-los i si 

algunes inversions s’han hagut de desestimar no ha estat perquè s’hagi desestimat la seva 

execució, sinó per altres motius que ja s’han esmentat. 

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: cinc. 

 Vots en contra: formulen vot negatiu els senyors Martí, Boquera, Pallarès, Gómez i la 

Sra. Martí. 

 Abstencions: cap. 

 

Vist el resultat d’empat de la votació s’efectua tot seguit una de nova, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: cinc. 

 Vots en contra: formulen vot negatiu els senyors Martí, Boquera, Pallarès, Gómez i la 

Sra. Martí. 

 Abstencions: cap. 

Vist el què, i a l’empara del que es disposa a l’article 100.2 del Reglament d'organització 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, es 

declara vàlidament adoptat, pel vot de qualitat de la Presidència, el següent acord: 

 

 

Atès que s’ha tramitat expedient de modificació del pressupost de l'administració general de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 2/2001, de règim general; 

Atès que l'expedient ha seguit tots i cadascun dels tràmits exigits per la normativa vigent; 

Vist el que es disposa als articles 149, 150 i 158 de la Llei 39/1988, de 28/12/1988, reguladora 

de les hisendes locals, 18 a 22, i 36 a 38 del RD 500/1990, de 20/4/1990, pel qual es 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 146 

 

desenvolupa la LHL en matèria de pressupostos, i a la clàusula 11ª de les Bases d’execució del 

pressupost per al 2001; 

Vist, que s'ha acomplert el que es disposa a l'article 37.1 del RD 500/1990, de 20/4/1990, pel 

qual es desenvolupa la LHL en matèria de pressupostos, sobre incoació i proposta de 

l'expedient; 

Vist l'informe d'Intervenció; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació del pressupost de l'administració 

general de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 2/2001, que és el que s’especifica: 

 

1. Modificació del pressupost: 

 

1.a) Modificació de partides: 

 
Partida  Denominació Habilit/suplem Disminucions 

111 10000 retribucions alts càrrecs 2.628.466 0 

111 22600 despeses de representació 673.695 0 

111 23000 dietes càrrecs electes 62.951 0 

121 12000 retribucions bàsiques 4.449.382 0 

121 12100 retribucions complementàries 1.500.000 0 

121 13000 laboral fix 6.000.000 0 

121 21200 despeses conservació edificis i altre immobilitzat 13.259.573 0 

121 22000 material d’oficina 827.409 0 

121 22100 energia elèctrica 0 5.649.468 

121 22101 combustibles i carburants 1.522.561 0 

121 22102 vestuari 3.891.668 0 

121 22103 material de neteja 2.746.922 0 

121 22104 eïnes utillatge i altres 5.485.248 0 

121 22600 divulgació i promoció 397.579 0 

121 22603 despeses jurídiques 2.671.952 0 

121 22700 seveis gestoria, urproven, protectora animals 5.936.096 0 

121 22703 altres prestacions de serveis 57.500 0 

121 34900 altres despeses financeres 1.200.000 0 

223 63000 nou grup electrògen 1.170.556 0 

313 16000 quotes socials 11.592.974 0 

314 16000 assistència medicofarmacèutica 500.000 0 

413 62001 ambulància 912.558 0 

432 61001 adquisició pasarel·les minusvàlids platges 99.180 0 

441 62001 millores clavegueram c/batlle josep pijoan 656.911 0 

442 22700 servei de recollida i transport de residus 18.669.649 0 

442 46501 conveni ccbe àrea transferència 0 1.566.320 

442 62500 adquisició contenidors 1.705.899 0 

452 22600 festes populars 4.618.379 0 

452 61000 arranjament pista poliesportiva 0 39.004.666 

511 60100 carretera d’accés sud 1ª fase 5.209.973 0 

511 61001 bandes reductores de velocitat 197.216 0 

511 61003 camins ccbe 1999 1.673.444 0 

521 63000 canvi antena ràdio local 1.081.630 0 

533 22700 agenda local 21 0 2.000.000 

011 31001 interessos operacions de crèdit 4.045.822 0 

 TOTALS 105.445.193 48.220.454 
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1.b) Modificació de previsions de conceptes: 

 
Concepte  Denominació Habilit/suplem Disminucions 

11200 ibi rústica 57.384 0 

11201 ibi urbana 6.645.487 0 

11300 ivtm 4.012.837 0 

11400 iivtnu 4.087.464 0 

13000 iae 1.100.465 0 

13001 quotes supramunicipals iae 1.485.525 0 

31000 per expedició de documents administratius 334.247 0 

31001 per rètols d’obres 33.800 0 

31002 tinença animals 382.000 0 

31004 obertura d’establiments 4.721.788 0 

31005 recollida d’escombreries 4.752.450 0 

31007 manteniment parades mercat municipal galetet 1.271.500 0 

31009 altres ocupacions de la via pública 2.749.000 0 

31010 llar d’infants 377.875 0 

31011 biblioteca municipal 32.621 0 

31012 guals 247.175 0 

31013 taxes empreses sotmeses a règim percentual 6.653.821 0 

31014 rètols publicitaris a la via pública 610.140 0 

34000 preu públic per cursos de formació 154.500 0 

34001 ingressos festes 1.976.946 0 

36001 contribucions especials camí frauques 2.050.059 0 

42000 fons nacional de cooperació 10.049.042 0 

42400 enresa 3.636.791 0 

45300 subvenció ICS manteniment CAP 2.500.000 0 

45503 subvencions d. treball cursos ocupacionals 14.093.208 0 

45507 neteja platges 1999 2.177.845 0 

52000 interessos de dipòsits 174.667 0 

55001 cànon bar bon repòs 41.776 0 

72000 subvenció adquisició nou grup electrògen 1.000.000 0 

75502 puos 2001 pista poliesportiva 0 15.400.000 

76101 pam 2001 pista poliesportiva 0 10.340.000 

76102 diputació, infraestructura viària penta 5.209.973 0 

76501 subvenció ccbe camins 2001 344.353 0 

 TOTALS 82.964.739 25.740.000 

 

1.c): Resum dels acumulats de les modificacions: 

 Total acumulat modificacions estat de despeses: ......................... 57.224.739 pessetes 

 Total acumulat modificacions estat d’ingressos: ......................... 57.224.739 pessetes 

 

2. Finançament: 

 

Romanent de Tresoreria de lliure disposició (87000):  ................................................................... 0 

Romanent de Tresoreria de lliure disposició (87001):  ................................................................... 0 

Modificació de l’estat d’ingressos ................................................................... 57.224.739 pessetes 

 

3. Resums: 

Total modificació despeses: ....................................................................................... 57.224.739 

Total modificació ingressos:....................................................................................... 57.224.739 
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Disposició efectiva sobre el romanent de tresoreria de lliure disposició de 2000: ......................... 0 

Romanent de tresoreria de lliure disposició de 2000, no disposat encara: ..........................719.836 

 

4. Altres modificacions no creditícies: 

 

Com a conseqüència de les modificacions numèriques esmentades, s’ introdueixen les següents 

modificacions en les previsions dels projectes de despesa amb finançament afectat que 

s’esmenten: 

 Projecte 2/2001. Arranjament pista poliesportiva. Supressió de l’actuació al pressupost 

del 2001. 

 Projecte 3/2001. Arranjament de camins CCBE 2001. (Situació inicial al pressupost de 

2001). 

 Despesa prevista: 3.290.000 

 Finançament afectat previst (subvenció CCBE camins 2001): 2.607.939 

 Coeficient de finançament inicial: 0,792687 

 Projecte 4/2001. Arranjament de camins CCBE 1999. (Situació inicial al pressupost de 

2001). 

 Despesa prevista: 18.049.460 

 Finançament afectat previst (subvenció CCBE camins 1999): 2.713.000 

 Finançament afectat previst (contribucions especials): 5.597.357 

 Finançament afectat previst (contribucions especials Frauques): 2.050.059 

 Coeficient de finançament inicial: 0,574001 

 

SEGON.- Exposar al públic el present acord, juntament amb l'expedient de què porta causa, per 

un període de quinze dies hàbils segons el que determina la normativa vigent, i disposar, per al 

cas que no es presentessin al·legacions de cap mena, l’aprovació definitiva un cop haurà 

transcorregut aquell termini. 

 

 

4- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT D’ACCIÓ INVESTIGADORA INCOAT PER 

PROVISIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 15/10/2001, RELATIU A LA TITULARITAT DELS 

TERRENYS COLINDANTS A L’EDIFICI COVA GRAN, CARRER MEDITERRANI SENSE 

NÚMERO, PELS SEUS VESSANTS EST I SUD. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí anuncia el vot favorable del 

seu grup, tot i que pregunta a l’alcalde si és cert que les obres de construcció d’un mur i 

d’unes escales d’accés a l’anomenada Cala Joanet, que es van sol·licitar en data 16/6/2000, es 

van realitzar sense l’oportuna llicència municipal, i si es va emprendre algun tipus d’actuació. 

Contesta l’alcalde que efectivament es van iniciar unes obres i es va sol·licitar un permís, però 

que aquest permís no es va atorgar mai i les obres es van paralitzar, i degut a que és una zona 

en la qual estan implicades tres administracions com són Costes de l’Estat, Costes de la 

Generalitat i Ports, es va demanar reiteradament informació sobre la competència de la franja 

on s’havien realitzat les obres, encara que, en el dia avui cap de les tres administracions s’ha 

responsabilitzat directament sobre la seva capacitat per atorgar el corresponent permís. 

Explica l’alcalde que es va tenir coneixement del tancament de la porta metàl·lica i que 
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l’ajuntament va iniciar aquest expedient per tal de determinar la propietat dels terrenys i, per 

tant, deterrminar si els veïns de l’immoble tenen dret a tancar la porta, ja que l’ajuntament 

entén que és un terreny d’ús públic i de pas per a tots els veïns del poble, i que una vegada es 

tingui la resolució sobre el tancament de les escales, l’ajuntament prendrà les mesures 

pertinents. 

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: deu. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 15/10/2001 l’Alcaldia va dictar provisió per la qual incoà expedient previ 

d’investigació i estudi dels antecedents existents sobre la titularitat dels terrenys que voregen 

l’edifici Cova Gran d’aquesta localitat, i que havien estat un tradicional pas d’ús públic 

conegut com a “lligallo de ronda” o “lligallo marítim”. Tot el què, a l’empara de l’article 134 

del Decret 336/1988, de 17/10/1988, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens 

locals de Catalunya, que disposa que els ens locals tenen la facultat d’investigar la situació 

dels béns i drets que se suposin de la seva propietat amb la finalitat de determinar la seva 

titularitat. 

En data 19/11/2001 va emetre informe sobre el tema el secretari de la corporació. En aquest 

informe es sistematitzen els antecedents existents, s’informen els aspectes jurídics de 

rellevància, es formulen tot un seguit de conclusions, i s’adopta una proposta concreta 

d’actuació. 

Per provisió de l’Alcaldia de data 19/11/2001 es va disposar que es proveïssin diligències 

complementàries, i que, verificat això, s’obrís tràmit d’audiència als possibles interessats per 

termini de deu dies, per tal que passés després l’expedient a coneixement del ple, amb 

incorporació de les al·legacions que s’hagin pogut formular, per a la seva resolució. 

Consta a l’expedient que es va atorgar tràmit d’audiència a la Comunitat de propietaris de 

l’edifici Cova Gran, al Servei Provincial de Costes de l’Administració General de l’Estat i a la 

Secció de Patrimoni de l’Estat. 

En data 20/12/2001, RE 3648, la Comunitat de propietaris de l’edifici Cova Gran va evacuar 

el tràmit d’audiència mitjançant la presentació d’un escrit que, en essència, sense aportar cap 

més element de judici més enllà dels raonaments jurídics que s’hi exposen, conclou 

manifestant que la comunitat de propietaris es ratifica en la seva posició, consistent en afirmar 

que els terrenys objecte de l’expedient d’acció investigadora són béns de titularitat privada 

pertanyents a la comunitat de propietaris. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa a l’article 134 del Decret 336/1988, de 17/10/1988, pel qual s’aprova el 

Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya; 

Vistes les conclusions de l’informe jurídic obrant a l’expedient; 

Atès que d’aquestes conclusions es desprèn que els béns objecte d’investigació, això és, els 

terrenys adjacents a l’edicifi Cova Gran pels seus vessants est i sud, tal i com venen delimitats 

a la documentació del propi expedient, són pressumptament de titularitat de l’Administració 

General de l’Estat; 
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Atès, per tant, que és a l’Estat a qui correspon atermenar i fitar aquests béns; 

Atès que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té un interès directe i legítim perquè s’aclareixi la 

situació relativa a la titularitat d’aquests béns, ja que des de temps immemorial aquests béns, 

que la comunitat pretén de la seva propietat, han estat béns d’ús públic per part dels veïns del 

municipi; 

En compliment de l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim 

local, que disposa que en les seves relacions recíproques, l’administració de l’Estat i les 

administracions locals han de facilitar a les altres administracions la informació sobre la 

pròpia gestió que sigui rellevant per a l’adequat desenvolupament per aquestes de les seves 

funcions; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Donar per conclòs l’expedient d’acció investigadora. 

 

SEGON.- Instar formalment de l’Administració General de l’Estat que procedeixi a atermenar 

i fitar l’àmbit físic de referència que pressumptament és de la seva titularitat. 

 

TERCER.- Sol·licitar de l’Administració General de l’Estat que un cop atermenat i fitat 

l’espai controvertit, i prèvia desafectació, si s’escau, sigui cedit el seu domini en favor de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. 

 

QUART.- Sol·licitar de l’Administració General de l’Estat que, mentre es tramita tot allò que 

sigui necessari per a donar compliment al que es disposa als dos punts anteriors, dugui a terme 

cautelarment totes les actuacions que siguin necessàries per impedir els actes de pressumpta 

usurpació per part de la comunitat de propietaris, actes que en l’actualitat tendeixen a impedir 

als veïns l’ús lliure i tradicional del pas. 

 

 

5- PRESA DE CONEIXEMENT DE LES SENTÈNCIES DICTADES EN PROCEDIMENTS 

ORDINARIS 76/2001, 78/2001, 132/2001, I 134/2001. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i arribat el torn de paraules, el Sr. Martí manifesta que en 

aquest punt el grup municipal de CiU s’abstindrà donat que no es poden corresponsabilitzar 

d’un tema que quan es va prendre la decisió no formaven part de l’equip de govern. 

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: cinc. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: les dels senyors Martí, Boquera, Pallarès, Gómez i la Sra. Martí. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Vista la sentència dictada en data 28/6/2001 pel Jutjat contenciosoadministratiu número 1 de 

Tarragona en Procediment ordinari 76/2001, interposat per la Generalitat de Catalunya contra 

l’acte presumpte de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar desestimatori de la sol·licitud 
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formulada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 23/5/2000 perquè 

s’iniciés expedient de declaració de lesivitat de dos acords de la Comissió de Govern 

Municipal pels quals s’atorgaven llicències d’obres (expedients 62/1997 i 63/1997; 

Vista la sentència dictada en data 20/11/2001 pel Jutjat contenciosoadministratiu número 2 de 

Tarragona en Procediment ordinari 78/2001, interposat per la Generalitat de Catalunya contra 

l’acte presumpte de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar desestimatori de la sol·licitud 

formulada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 20/10/2000 perquè 

s’iniciés expedient de declaració de lesivitat d’un acord de la Comissió de Govern Municipal 

pel quals s’atorgava una llicència d’obres (expedient 256/1997); 

Vista la sentència dictada en data 5/9/2001 pel Jutjat contenciosoadministratiu número 1 de 

Tarragona en Procediment ordinari 132/2001, interposat per la Generalitat de Catalunya 

contra l’acte presumpte de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar desestimatori de la sol·licitud 

formulada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 27/12/2000 perquè 

s’iniciés expedient de declaració de lesivitat d’un acord de la Comissió de Govern Municipal 

pel quals s’atorgava una llicència d’obres (expedient 393/1997); 

Vista la sentència dictada en data 22/9/2001 pel Jutjat contenciosoadministratiu número 2 de 

Tarragona en Procediment ordinari 134/2001, interposat per la Generalitat de Catalunya 

contra l’acte presumpte de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar desestimatori de la sol·licitud 

formulada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 22/3/1999 perquè 

s’iniciés expedient de declaració de lesivitat d’un acord de la Comissió de Govern Municipal 

pel quals s’atorgava una llicència d’obres (expedient 80/1999); 

Atès que l’ajuntament, en tots quatre recursos, va aplanar-se a les pretensions de la part 

demandant; 

Atès que les sentències són fermes; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Prendre coneixement de les sentències esmentades i disposar el seu compliment en 

els seus estrictes termes. 

 

SEGON.- Disposar que es remetin els certificats necessaris del present acord als Jutjats 

contenciosoadministratius números 1 i 2 de Tarragona. 

 

 

6- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA SENTÈNCIA DICTADA EN DATA 2/11/2001 PEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA EN RECURS 

CONTENCIOSOADMINISTRATIU 517/1998. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i arribat el torn de paraules, el Sr. Martí es manifesta en 

els mateixos termes esgrimits en el punt anterior. 

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: cinc. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: les dels senyors Martí, Boquera, Pallarès, Gómez i la Sra. Martí. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 
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Vista la sentència dictada en data 7/11/2001 per la Secció Tercera de la Sala del 

contenciosoadministratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en recurs 

contenciosoadministratiu 517/1998, interposat pel Sr. Antonio Serrano Ordóñez contra 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar; 

Vist que la sentència esmentada estima el recurs interposat per l’esmentat senyor contra la 

desestimació pressumpta del recurs de reposició que va presentar contra una liquidació d’IBI 

d’un apartament de la urbanització Calafat (Cala Llobeta núm. 27) relativa als exercicis 1992 

a 1995; 

Atès que la sentencia és ferma; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Prendre coneixement de la sentència esmentada i disposar el seu compliment en 

els seus estrictes termes. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord a la Secció Tercera de la Sala 

del contenciosoadministratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 

 

7- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA SENTÈNCIA DICTADA EN DATA 29/11/2001 PEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA EN RECURS 

CONTENCIOSOADMINISTRATIU 238/1999. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i arribat el torn de paraules, el Sr. Martí vol deixar 

constància que el seu grup ja va advertir reiteradament que això podia passar, i per tant 

lamenten que ara, a l’ajuntament, el fet els hi hagi suposat unes despeses jurídiques 

importants, manifestant el vot d’abstenció del grup municipal de CiU. 

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: cinc. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: les dels senyors Martí, Boquera, Pallarès, Gómez i la Sra. Martí. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 7/11/2001, el ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va acordar aplanar-se a la 

demanda derivada del recurs contenciosoadministratiu número 238/1999, interposat per la 

Generalitat de Catalunya contra l’ajuntament de l’Ametlla de Mar. 

En data 29/11/2001 la Secció Segona de la Sala del contenciosoadministratiu del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència per la qual estimà el recurs 

contenciosoadministratiu interposat i anul·là la resolució impugnada, això és, l’acord plenari 

de 4/6/1998, pel qual s’aprovà definitivament l’estudi de detall de nova ordenació de l’illa 

comercial d’equipaments del Polígon C de la urbanització Calafat. 

Per tot això; 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 153 

 

Atès que la sentencia és ferma; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Prendre coneixement de la sentència esmentada i disposar el seu compliment en 

els seus estrictes termes. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord a la Secció Segona de la Sala 

del contenciosoadministratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 

 

8- RATIFICACIÓ D’UN DECRET DE L’ALCALDIA ADOPTAT PER MOTIU 

D’URGÈNCIA. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i arribat el torn de paraules, el Sr. Martí manifesta que el 

vot del grup municipal de CiU serà favorable. 

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: deu. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Vist el decret de l’Alcaldia que tot seguit es relaciona, dictat per motius d’urgència, i que es 

troba pendent de ratificació plenària; 

Vist el que es disposa als articles 21.1.k) i 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora 

de les bases de règim local, en versió donada per la Llei 11/1999, de 21/4/1999, de 

modificació de la LRBRL i altres mesures de desenvolupament del govern local; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Ratificar en la seva integritat els decret de l’Alcaldia núm. 415/2001, de 

28/12/2001, pel qual l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar s’adhereix al conveni subscrit entre 

l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Societat General d’Autoris i Editors, de 

13/7/2001. 

 

SEGON.- Disposar que un certificat del present acord sigui remés als organismes davant dels 

quals resulti necessari acreditar aquesta ratificació. 

 

 

9- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, I: DECRETS 

DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 

MUNICIPAL. 

 

 

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 
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l’Alcaldia números 380/2001, de 28/11/2001, a 39/2002, de 28/1/2002, i de les actes de la 

Comissió de Govern corresponents a la sessions 15/2001, de 6/11/2001, i 16/2001, de 

4/12/2001, documents tots que han estat a disposició dels senyors regidors a la Secretaria des 

del moment de la notificació de la convocatòria de la present sessió. 

El secretari fa esment que, a part d’aquests documents, hi ha un altra resolució que no hi era a 

la convocatòria per la senzilla raó que es va fer amb posterioritat, una resolució de la 

Presidència del Patronat Municipal de Mitjans Informatius, per la qual s’aprova una 

modificació del pressupost de l’organisme autònom del 2001 consistent en una transferència 

de crèdit. De totes formes, com que els regidors no l’han tinguda a la seva disposició des del 

moment de la convocatòria, anuncia que es tornarà a passar pel proper ple. 

 

El Sr. Martí diu que donat que és un tema que fa referència al Patronat de Mitjans Informatius, 

seria lògic que passés per una reunió del mateix ja que sempre es farà abans que el proper ple. 

El Sr. Llaó contesta que no hi ha cap tipus d’inconvenient per passar-ho per la propera 

comissió del Patronat. 

En relació al decret d’aprovació de determinades operacions de tresoreria, el Sr. Martí 

pregunta si s’han renovat o si s’ha fet algun tipus de canvi. 

Contesta el secretari que es es va plantejar la necessitat de renovar les operacions existents 

fins a la data, per import de cent setze milions de pessetes, per tal de fer front a qualsevol 

problema de tresoreria. Que es van demanar ofertes a les diferents entitats financeres, l’estudi 

sobre les quals consta als corresponents informes d’Intervenció, i que a partir d’aquí es va 

optar per fer les operacions amb les entitats que es reflexen en el decret. En relació amb les 

dues operacions fetes amb La Caixa, una de cinquanta milions i una altra de vint-i-cinc, 

explica el secretari, que es varen renovar les dos amb aquestes quantitats en lloc de fer-ne una 

de setanta-cinc, perquè fer-ho d’aquesta forma resultava més econòmic. 

El Sr. Martí expressa que els decrets del núm. 20 al 31 estan en blanc. 

El secretari explica que senzillament aquests decrets no existeixen, però que els números 

correlatius ja s’havien donat als projectes de decret que després no van adoptar-se i que per 

això s’ha fet la diligència explicativa d’aquest fet que el Sr. Martí ha vist. 

En relació al decret núm. 390, que fa referència a la retirada d’un recàrrec de constrenyiment, 

pregunta el Sr. Martí quins criteris se segueixen per retirar els recàrrecs, i que si no se li pot 

contestar en aquest moment, que es faci en el proper ple. 

En relació als decrets núm. 417, 418 i 422 del 2001, que hi han declaracions fallides de 

cobrament d’imports importants, pregunta el Sr. Martí si hi ha una justificació de recaptació. 

Contesta l’alcalde que efectivament hi ha un informe de recaptació justificant la necessitat de 

donar de baixa aquests rebuts pendents i explica que es tracta d’unes compensacions 

efectuades a Calafat SA per les obres de soterrament de les línies telefòniques que els van ser 

adjudicades, per import d’uns divuit milions de pessetes, en els anys 1993-1994. 

El Sr. Martí sol·licita se’ls hi faci arribar aquest informe de recaptació. 

La senyora Martí vol deixar constància que encara que en el punt de l’ordre del dia es fa 

menció a les actes de la comissió de govern, des de l’últim ple que no se’ls hi ha fet arribar 

cap. 

El Sr. Pallarès opina que seria bo que en aquests tipus de decrets s’adjuntés l’informe 

corresponent. 

 

 

10- MOCIÓ PRESENTADA A L'EMPARA DE L'ARTICLE 91.4 DEL REGLAMENT 
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D'ORGANITZACIÓ FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCALS, 

APROVAT PER RD 2568/1986, DE 28/11/1986. SOBRE LA LIMITACIÓ DE L’EXECUCIÓ 

DE LES OBRES MAJORS. 

 

 

El Sr. Gómez dóna lectura a la moció presentada pel grup municipal de CiU i seguidament 

explica que donat el caràcter turístic de la localitat, cada vegada més, molta gent viu del 

turisme i s’han trobat en moltes ocasions que, tant a les urbanitzacions com en el casc urbà, en 

una vivenda ocupada per turistes, aquests es troben descansant i just al costat li estan realitzat 

obres, impedint això el seu descans i tranquil·litat. 

Demana el Sr. Gómez que abans d’arribar el període de Setmana Santa i l’estiu d’aquest any, 

es pogués enllestir el tema. 

Contesta el Sr. Llaó que al seu parer la moció presentada pel grup de CiU és inconcreta, ja que 

si es limités l’execució de les obres majors, el que s’aprovaria és que es fessin menys obres 

majors i creu que no es tracta d’això. Si més no, pensa que el que es vol donar a entendre en la 

moció és que es minimitzin les molèsties ocasionades per les obres en època estival i pensa 

que si és així s’hauria de redactar la moció en uns altres termes. 

El Sr. Gómez diu que el que s’intenta en la moció és fer qualsevol cosa que sigui beneficiosa 

pel turisme, i no demana que avui s’aprovin aquestes limitacions, sinó que demana que es 

reuneixin en una comissió, tant els tècnics municipals com els polítics, i crear una ordenança 

que doni solució a aquests sorolls i molèsties que es produeixen a l’estiu en la nostra localitat, 

i posa com a exemples unes llicències d’obres atorgades per l’ajuntament de Cambrils en les 

quals s’especifica que no es podran realitzar obres entre el període comprés entre el 15 de juny 

i el 30 de setembre i que s’hauran de realitzar de dilluns a divendres i en l’horari que se’ls 

indica.  

El Sr. Llaó expressa que està d’acord amb tot l’exposat però reitera que aprovar la moció en 

els termes exposats és aprovar una limitació de les obres i això és una cosa que no poden fer, i 

el que proposa és retirar la moció presentada i votar-ne una que demani estudiar i posar en 

marxa tots els mecanismes que ajudin a minimitzar totes les molèsties ocasionades per les 

obres durant els mesos estivals, ja que limitar les obres creu que no és la solució correcta. 

Per finalitzar, manifesta el Sr. Gómez que el que vol el grup de CiU és promocionar el 

turisme, i que es causin les menys molèsties possibles a la gent que ve al poble a descansar, i 

afirma que el seu grup no té cap inconvenient en retirar la paraula limitar, però demana que 

se’ls tingui en compte a l’hora d’elaborar aquests estudis o propostes. 

El Sr. Llaó diu que el que ha proposat és retirar la moció i presentar-ne una de conjunta, amb 

un redactat més concret i en el que estiguin tots d’acord en el que s’ha de fer. 

El Sr. Gómez dóna la seva conformitat en l’expressat pel regidor Sr. Llaó. 

Seguidament l’alcalde manifesta que si estan tots d’acord es retirarà la moció i es passarà a 

votar el text alternatiu que recull el mateix esperit de la moció presentada amb un acord que 

permeti per una part afavorir el sector turístic i per l’altra respectar els drets dels implicats en 

el sector de la construcció. 

El Sr. Llaó sintetitza les opinions expressades en el següent redactat alternatiu del text de la 

moció: “el ple de l’ajuntament acorda estudiar i posar en marxa tots aquells mecanismes que 

ajudin a minimitzar aquelles molèsties ocasionades per les obres durant els mesos d’estiu”. 

El grup municipal de CiU dóna la seva conformitat amb aquest redactat. 

 

Vist tot el què, l’alcalde sotmet a votació la proposta alternativa d’acord formulada, amb el 
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següent resultat: 

 Vots a favor: deu. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

ÚNIC.- El ple de l’ajuntament acorda estudiar i posar en marxa tots aquells mecanismes que 

ajudin a minimitzar aquelles molèsties ocasionades per les obres durant els mesos d’estiu. 

 

 

11- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El Sr. Boquera demana informació sobre els actes que es porten a terme en relació al primer 

naixement de l’any, ja que al grup de CiU no se’ls comunica res i se n’assabenten pel mitjans 

de comunicació locals. 

La Sra. Martí prega que els plens no es facin en dies tant assenyalats com ara la vigília de la 

Festa Major de la Candelera, ja que pensa que això no és bo i s’hauria de tenir en compte. 

Reitera la Sra. Martí el prec efectuat en l’anterior ple, relatiu a la sol·licitud del nombre de 

personal contractat, així com els sous i despeses que comporta a l’ajuntament. 

Seguidament fa una observació en relació a la fotografia del poble apareguda en el programa 

de festes, que està a l’inrevés. 

El Sr. Martí prega que se’ls facin arribar les actes de la comissió de govern en el termini 

establert per la normativa, ja que l’última que els ha arribat, del 4/12/2001, se’ls va lliurar amb 

un retard de cinquanta-sis dies. 

Reitera també el Sr. Martí que es procedeixi a convocar la comissió de seguiment d’aigua, ja 

que l’alcalde sempre els diu que es farà aviat però això no es compleix. 

Prega a l’alcalde que quan se’ls convoqui per algun tema, com ara va ser el de presentació del 

projecte de clavegueram de les Tres Cales, que es faci amb més temps d’antelació i no en tres 

hores com es va fer, encara que agraeix el detall i bona voluntat en convocar-lo. 

El Sr. Gómez, tot seguit, dóna lectura a un manifest que literalment diu: “el grup municipal de 

CiU i referent al pregoner de festes Sr. Carlos Iturgaiz, primer recolzem a tots els partits 

polítics bascos sense cap tipus d’exclusió, quan aquests defensen la llibertat del País Basc i les 

seves ideologies per la via del diàleg, el pacte i el respecte a les urnes, que en definitiva és 

l’expressió lliure dels pobles sense cap tipus d’opressió ni coacció. Segon condemnem que hi 

hagin polítics que per defensar punts de vista contraris a la independència d’Euskadi estiguin 

amenaçats de mort i ens solidaritzem amb ells. Tercer, dit tot això, volem manifestar des del 

respecte i la tolerància a tothom, que en un pregó que és l’inici de les festes de la Candelera, 

no creiem que sigui el més convenient, invitar un pregoner que està en el punt de mira d’ETA. 

Tots sabem com actua aquesta banda terrorista i ens haguéssim pogut estalviar el mal de 

panxa que moltes famílies en aquests moments tenen, creiem que qualsevol president d’un 

partit polític al País Basc, no és el més convenient ni el més idoni, al pregó de festes del poble 

de La Cala.” 

El Sr. Pallarès pregunta a l’alcalde si és sabedor de les obres que s’estan fent al barranc de 

Bon Capó, concretament a la zona hotelera, i si s’ha donat permís d’obres, i si és així quin 
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informe ha emès el secretari al respecte. 

El Sr. Martí pregunta per quina raó uns determinats avis del Casal, que tenen un carnet, tenen 

un deu per cent de bonificació sobre els serveis de menjar i beguda. Creu que el fet que en un 

mateix casal hi hagi tres tipus de preus diferents és un agravi comparatiu, ja que tots els avis 

han de ser iguals. Pensa que això no és unir als avis del poble i que aquesta situació s’hauria 

de reconsiderar. 

En relació a les nevades del passat mes desembre, el Sr. Martí dóna lectura a la carta que la 

Junta Directiva de la Societat Cultural, Esportiva i Recreativa, va dirigir a l’alcalde, per tal 

que tothom opini el que cregui més convenient i pregunta si l’ajuntament farà front a aquest 

cost econòmic, ja que li sembla que és el mínim que pot fer. 

El Sr. Gómez pregunta si s’ha fet algun tipus de licitació per adjudicar el bar del polisportiu, 

ja que si s’ha fet a ells ningú els ha informat. 

Seguidament el mateix senyor Gómez, prèvia autorització de l’alcalde, dóna lectura al 

manifest de la Secció Local d’Esquerra Republicana de Catalunya, que literalment diu: 

“Davant l’anunciada visita del Sr. Iturgaiz, President del Partit Popular del País Basc, per a fer 

el pregó de festes de la Candelera, la Secció Local d’ERC ens veiem en l’obligació de fer 

varies acusacions, acusem a l’equip de govern de: 1r. falta d’ètica; per polititzar la festa de la 

Candelera fins a límits insospitats ja que aquest senyor no representa res del panorama polític, 

tant autonòmic com espanyol, i això només té una lectura possible, s’havia de portar un polític 

del PP, fos qui fos i al preu que sigui; 2n. falta de sensibilitat, ja que el Sr. Iturgaiz té un 

marcat accent espanyolista i antiautonomista, fet que pot ferir moltes sensibilitats de la gent de 

la Cala que vol viure les festes de la Candelera amb pau i tranquil·litat i la visita del Sr. 

Iturgaiz no ajudarà a crear el clima de convivència que tots volem per aquestes festes i per la 

resta de l’any, més aviat creiem que aquest fet reobrirà velles ferides que fomentaran encara 

més la divisió de la gent de la Cala; 3r. falta de responsabilitat ja que no podem oblidar que el 

Sr. Iturgaiz malauradament és objectiu d’ETA, i això comporta un risc per la població de la 

Cala, que creiem innecessari assumir i si més no, la inquietud que aquesta visita comportarà 

per a tota la gen; 4t. falta de personalitat de l’alcalde, al comportar que es pugui produir 

aquesta situació, fet que ens porta a pensar que és capaç d’aguantar el càrrec d’alcalde al preu 

que sigui, ja que la seva situació depèn del suport del PP, i això comporta aguantar tot el que 

el PP li imposi, a no ser que el nostre alcalde també defensi les tesis del Sr. Iturgaiz, referents 

al seu tarannà espanyolista i antiautonomista, i en aquest cas ens ho hauria de dir; per últim 

fem responsables a l’equip de govern i al nostre alcalde al cap davant, de qualsevol tipus 

d’incidències, esperem que no, que es puguin produir durant la visita del Sr. Iturgaiz, a la 

nostra estimada Cala.” 

 

El regidor de Cultura, Sr. Gaseni, explica que les persones que portaven el bar del polisportiu 

van deixar-ho per motius familiars, i que el secretari està preparant els tràmits per a una nova 

licitació, ja que els que ho porten actualment estan a precari. 

El Sr. Gómez contesta que s’hagués hagut de fer com es va fer temps enrera quan es va treure 

a la família que ho portava per fer un concurs públic, i pensa que ara s’hauria de fer igual, i 

afirma que està donant els mateixos raonaments que es van donar per l’anterior alcalde Joan 

Font en aquella època. 

L’alcalde afegeix que el que està clar és que abans hi havien uns responsables del bar, després 

i a través d’un concurs públic hi van haver uns altres que pagaven un lloguer i se’n 

responsabilitzaven de determinades coses del polisportiu. Aquests van renunciar, i per això 

s’està preparant una nova licitació. 
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En relació a l’escrit de la Societat Cultural, Esportiva i Recreativa sobre les nevades, l’alcalde 

contesta que a la carta hi havien unes expressions que els van sobtar, com ara la frase“recaure 

tota la responsabilitat”, i ell creu que des de la Societat i fins a l’última persona que va 

col·laborar, tothom, l’equip de govern, el personal de la brigada, la policia local, etc, va 

aportar la seva responsabilitat. Explica que des de la Delegació del Govern de les Terres de 

l’Ebre se’ls va informar que podria ésser necessari condicionar allotjament per a unes quatre 

centes persones i que per això es van preparar altres locals a més de la sala,, però que al final, 

afortunadament, només van ser cent. Finalitza exposant que l’ajuntament sempre ha mantingut 

una relació cordial i propera amb la Societat, ja que precisament és l’ajuntament el que 

finança el futbol i, per això, opina que d’aquest tema se n’ hagués hagut de parlar 

personalment, i no per carta. 

 

La regidora Borràs, en relació a la pregunta del casal dels avis, contesta que el casal és de 

l’ajuntament i que de carnets només hi ha els que fa l’ajuntament amb la finalitat de portar un 

control, i que ella no pot obligar a fer-se’l als avis que no se’l volen fer i que per tant no es 

beneficien dels descomptes. Afirma, però, que tot el que es fa al casal sempre ha estat en 

benefici del avis i sempre es mira pel seu benestar. 

El Sr. Martí reitera que el descompte que es fa als avis que porten el carnet, si no l’abona 

ningú, el perd l’encarregada del casal, i creu que això és un agravi comparatiu. 

 

En relació a les obres que s’estan realitzant a Bon Capó, contesta l’alcalde que estaven 

contemplades en el projecte inicial, i que hi ha un estudi fet pel catedràtic Sr. Dols que 

recomana una sèrie de modificacions en la canalització del barranc, i que són justament 

aquestes modificacions les que s’estan executant. 

Pregunta el Sr. Pallarès si realment aquestes obres tenen llicència municipal i contesta 

l’alcalde que estan contemplades en el projecte inicial de l’hotel que té el corresponent permís 

d’obres. 

 

En contestació al prec referit a la convocatòria de la comissió d’aigües, l’alcalde expressa que 

és intenció de l’equip de govern preparar els tràmits per a una nova licitació de la concessió 

del servei durant aquest primer semestre, i que es faran les reunions que calguin. 

 

Respecte de la sol·licitud de la Sra. Martí relativa al nombre de persanl contractat per 

l’ajuntament, manifesta l’alcalde que es facilitarà aquesta informació quan es puguin 

sistematitzar la totalitat de les dades. 

 

En referència a la declaració d’Esquerra Republicana llegida pel Sr. Gómez, l’alcalde, pel que 

es refereix a l’elecció del pregoner, manifesta que s’ha continuat amb la tradició d’alternança 

d’elecció entre els dos grups polítics del govern. En relació a la resta de consideracions de 

l’escrit, creu oportú no opinar perquè les troba fora de lloc. 

Sobre aquest mateix tema, el Sr. Llaó expressa que li sembla una manca de responsabilitat 

atiar el foc de l’alarmisme pel fet que el pregoner sigui un objectiu d’ETA,  i més si és de 

forma interessada, ja que en aquest mateix òrgan plenari hi han persones que també són 

objectiu d’ETA, però vol resaltar que el Sr. Iturgaiz no ve a fer cap míting polític sinó només 

un pregó de festes. 
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I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 24:00 hores del dia més amunt 

esmentat, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signen tots els assistents que ho 

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 

 
DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

queda estesa en 18 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 141 a 158 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 02/05/2002 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 3/2002, DE 28/03/2002, ORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

 

Regidors 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sr. José A. Gaseni Fortuna 

Sra. Mª Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquín Laboria Mayoral 

Sr. José E. Vilanova Batiste 

Sr. Andreu Martí Garcia 

Sr. Vicent Boquera Alcalde 

Sr. Antoni Pallarès Rebull 

Sr. Joan-Pere Gómez Comes 

 

Excusa la seva absència la senyora Mª Carme Martí Buenaventura. 

 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 21:30 hores del dia 28/03/2002, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l'article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l'objectiu de celebrar sessió 

ordinària en primera convocatòria. 

L’alcalde, abans d’entrar en l’ordre del dia, felicita al regidor de Cultura Sr. José Antonio 

Gaseni Fortuna per haver estat avi recentment. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

1- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS 1/2002, DE 22/1/2002, I 

2/2002, DE 31/1/2002. 

 

 

Es procedeix a llegir les actes de les sessions 1/2002, de 22/01/2002, i 2/2002, de 31/01/2002. 

El secretari manifesta que en l’acta 2/2002, de 31/01/2002, hi ha un error de transcripció en la 

pàgina 2, a la part expositiva de la proposta d’acord, tercer paràgraf, i al punt primer de la part 

dispositiva ja que la data que es va presentar al registre d’entrada l’escrit que es refereix, núm. 
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93, és l’11/01/2002 i no l’11/01/2001 com es fa constar incorrectament. 

Un cop conclosa la seva lectura s’acorda per UNANIMITAT: 

 

ÚNIC.- Aprovar les actes de les sessions 1/2002, de 22/01/2002 i 2/2002, de 31/01/2002, amb 

la correcció de l’error material detectat. 

 

 

2- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRES “PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL 

CEMENTIRI MUNICIPAL”. 

 

 

L’alcalde manifesta que el cementiri de la localitat s’ha quedat petit ja que en l’actualitat ja no 

hi han nínxols, i que per això l’ajuntament, amb la finalitat de garantir la prestació d’aquest 

servei públic, ha endegat les actuacions necessàries per a la seva ampliació. Amb aquesta 

finalitat, explica, l’any passat es van comprar els terrenys necessaris, i tot seguit es va 

encarregar la redacció del projecte que ara se sotmet a aprovació, i que preveu la construcció 

d’uns 1.200 nínxols i 50 columbaris que han de ser suficients per als propers quinze o vint 

anys. 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí diu que el grup de CiU 

votarà favorablement, però volen deixar constància que no els sembla bé haver-se 

d’assabentar d’aquesta obra pels mitjans de comunicació. Creu que el primer lloc a on 

s’hauria de parlar d’aquests temes és al ple. 

També felicita al redactor del projecte, i pregunta si el pressupost d’execució correspon a la 

totalitat o només a la primera fase. 

L’alcalde contesta que el pressupost és el de la primera fase, que contempla els tancaments 

exteriors, la construcció d’uns tres-cents trenta nínxols i cinquanta columbaris, una ossera i la 

preparació de la i infraestructura per a la construcció de la resta de nínxols, que s’aniran 

construint segons la demanda que hi hagi. 

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: deu. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

El tècnic municipal Sr. Guillem Valldeperas i Suñer ha elaborat el projecte d’obres anomenat 

“Projecte d’ampliació del cementiri municipal”, amb un pressupost d’execució per contracta de 

675.210,42 €, per la qual cosa correspon procedir a la seva aprovació. 

Atès que el pressupost d’execució per contracta ultrapassa el 10% dels recursos ordinaris del 

pressupost vigent (pressupost inicial del 2001, prorrogat); 

Vist el que es disposa als articles 21.1.ñ) i 22.2.n) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de 

les bases de règim local, en versió donada per la Llei 11/1999, de 21/4/1999, de modificació 

de la LRBRL i altres mesures de desenvolupament del govern local, pel que fa a la 

competència per aprovar el projecte; 

Vist el que es disposa als articles 120 a 129 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16/6/2000, 
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pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, 218 i 

219 de la Llei 8/1987, de 15/4/1987, Municipal i de Règim local de Catalunya, 12 a 45 del 

Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 

13/6/1995, i 57 a 80 del Reglament General de Contractació de l'Estat aprovat per Decret 

3410/1975, de 25/11/1975; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte tècnic de l'obra “Projecte d’ampliació del cementiri 

municipal”, redactat pel tècnic municipal Sr. Guillem Valldeperas i Suñer, i amb un pressupost 

d'execució per contracta de 675.210,42 €. 

 

SEGON.- Sotmetre a informació pública el projecte esmentat durant un període de trenta dies 

hàbils, durant el qual es podrà examinar i es podran formular les reclamacions i al·legacions que 

es considerin oportunes. 

 

TERCER.- Donar per definitivament aprovat el projecte per al cas que no es presentessin 

reclamacions o al·legacions en tràmit d'exposició publica. 

 

 

3- APROVACIÓ INICIAL D’UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 

D’ORDENACIÓ URBANA CONSISTENT EN TRASLLADAR A AQUEST LA 

MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA D’UN PLA PARCIAL ANTERIOR (PLA PARCIAL 

DEL SECTOR D, RIBES ALTES 1ª FASE). 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí diu que el grup de CiU està 

d’acord amb el contingut de la proposta i per tant el seu vot serà favorable. 

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: deu. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

La revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de l’Ametlla de Mar, aprovada definitivament 

en data 5/2/1992, va incorporar, com a annex, la normativa pròpia dels plans parcials 

d’ordenació aprovats amb anterioritat, encara que no la normativa gràfica continguda en els 

plànols d’ordenació dels esmentats plans parcials, els quals són encara, per tant, vigents i 

efectius. D’això se’n deriva que en l’actualitat, qualsevol modificació puntual d’aquells plans 

parcials comporta necessàriament la tramitació no només de la modificació del pla parcial de 

què es tracti, sinó també la del propi pla general per causa d’aquella incorporació. 

Es tramita en l’actualitat en aquest ajuntament, projecte de modificació puntual del Pla Parcial 

del sector D, Ribes Altes primera fase, que afecta les parcel·les 317 a 331 del polígon 1. 

A aquests efectes, la Comissió de Govern Municipal, en data 19/03/2002, va aprovar 

inicialment la modificació del pla parcial de referència, i va instar del ple de la corporació, a la 
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vista de la doble naturalesa de la modificació que es deriva de la incorporació parcial al Pla 

General d’Ordenació Urbana de les determinacions del pla parcial que es modifica, que adopti 

acord d’aprovació inicial de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana. 

La proposta de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana, per tant, consisteix 

en traslladar al Pla General d’Ordenació Urbana la modificació puntual del pla parcial 

esmentat, en allò que afecta a la seva normativa. Per aquest motiu no existeix projecte de la 

modificació puntual que es proposa, perquè el seu contingut es determina per remissió, en 

bloc, al projecte de modificació puntual del pla parcial. 

El contingut de la modificació, en concret, afecta l’article 16 del text refós de les ordenances 

reguladores, tal i com va quedar redactat per la modificació puntual aprovada el 1989, 

“determinacions per a la zona d’ordenació especial d’edificació aïllada (clau 20c2)”, essent 

objecte de modificació, en concret, els apartats 8 i 11 d’aquest article. 

L’article 75 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual s'aprova la refosa dels textos 

legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, disposa que les modificacions de qualsevol 

dels elements dels plans, projectes, programes, normes i ordenances es subjectaran a les 

mateixes disposicions enunciades per a la seva formació. 

La modificació proposada, per altra banda, no afecta cap dels elements que s’assenyalen als 

articles 75.2 i 76 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual s'aprova la refosa dels 

textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 

Procedeix, per tant, aprovar inicialment la proposta de modificació puntual de Pla General 

d’Ordenació Urbana esmentada. 

Vist l’informe emès pel secretari general de la corporació, amb tasques acumulades 

d’Intervenció; 

Atès que la competència per aprovar inicialment i provisional és del ple de la corporació, a la 

vista del que es disposa a l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les 

bases de règim local, en versió donada per la Llei 11/1999, de 21/4/1999, de modificació de la 

LRBRL i altres mesures de desenvolupament del govern local; 

Vist el que es disposa als articles 57 a 59 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual 

s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i 4 i 5 del 

Decret 146/1984, de 10/4/1984, pel qual s’aprova el Reglament per al desplegament i 

l’aplicació de la Llei 3/1984, de 9/1/1984, de mesures d'adequació de l’ordenament urbanístic 

a Catalunya, respecte de la tramitació de la modificació puntual; 

Vist el que es disposa als articles 41 a 42 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual 

s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i 9 i següents 

del Decret 146/1984, de 10/4/1984, pel qual s’aprova el Reglament per al desplegament i 

l’aplicació de la Llei 3/1984, de 9/1/1984, de mesures d'adequació de l’ordenament urbanístic 

a Catalunya, en relació a la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació, edificació i 

enderrocament; 

Atès que, a la vista del caràcter estrictament puntual i localitzat de la modificació, i en relació 

al planejament vigent que es modifica, no es detecten afectacions sectorials que incideixin o 

puguin incidir en la modificació i que hagin de ser objecte d’informe preceptiu d’organismes 

externs; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana 

consistent en la modificació de l’article 16 del text refós de les ordenances reguladores del pla 

parcial del sector D, Ribes Altes primera fase, per causa de la seva incorporació al Pla General 
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d’Ordenació Urbana tal i com ha estat explicat a la part expositiva del present acord, i el 

contingut concret de la qual es defineix per remissió en bloc al “projecte de modificació 

puntual del Pla Parcial del sector D, Ribes Altes primera fase, que afecta les parcel·les 317 a 

331 del polígon 1”, que va ser aprovat inicialment per acord de la Comissió de Govern 

Municipal de data 19/03/2002 i que es tramita separadament en aquesta corporació. 

 

SEGON.- Declarar la innecessarietat de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació, 

edificació i enderrocament, per haver estat ja adoptada aquesta mesura en l’acord de la 

Comissió de Govern Municipal d’aprovació inicial del projecte de modificació puntual del Pla 

Parcial del sector D, Ribes Altes primera fase, que afecta les parcel·les 317 a 331 del polígon 

1. 

 

TERCER.- Sotmetre a exposició pública per termini d’un mes la modificació inicialment 

aprovada, per tal que, durant aquest termini, es pugui examinar i es puguin presentar les 

al·legacions que es considerin adients. L’edicte d’exposició s’exposarà al tauler d’anuncis de 

la corporació i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, i també, en compliment de 

l’article 128.2 del Reglament de Planejament aprovat per Reial decret 2159/1978, de 

23/6/1978, en un dels diaris de més difusió a la província. 

 

QUART.- Disposar que es comuniqui aquest acord als ajuntaments de Vandellòs i 

l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa, i el Perelló, als efectes previstos als articles 57.2 del Decret 

Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a 

Catalunya en matèria urbanística, i 5 del Decret 146/1984, de 10/4/1984, pel qual s’aprova el 

Reglament per al desplegament i l’aplicació de la Llei 3/1984, de 9/1/1984, de mesures 

d'adequació de l’ordenament urbanístic a Catalunya. 

 

 

4- APROVACIÓ INICIAL D’UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 

MUNICIPAL D’ORDENACIÓ, CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ DE LA REGULACIÓ 

D’ALÇADES A L’ÀMBIT DE LA CLAU 1 I LA CLAU 2. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, l’alcalde manifesta que la feina 

encomanada als serveis tècnics municipals va consistir primerament en fer una anàlisi de les 

edificacions existents a la localitat i després en l’aportació de propostes per solucionar una 

sèrie de greuges comparatius que s’estaven produint. Mentre s’anaven realitzant aquestes 

tasques, continua, es va mantenir un contacte permanent amb la Comissió d’Urbanisme de 

Tarragona, la qual, conscient de la necessitat de canviar la regulació existent, en tot moment 

va recolzar la iniciativa. La proposta, explica, canvia els criteris de regulació de l’alçada dels 

edificis per definir-lo directament en un plànol d’ordenació per illes, i no per l’amplada dels 

carrers com es venia fent fins ara, ja que en tot el casc antic de la localitat els carrers són molt 

irregulars. 

Exposa que, en el seu conjunt, la proposta no afecta el sostre edificable de l’àmbit afectat, i 

que aquest nou criteri, més objectiu i no sotmès a interpretació, beneficiarà tant el sector de la 

construcció com els propietaris. 

El Sr. Martí expressa la seva sorpresa per la proposta, ja que pensa que només des del consens 

i des d’una voluntat de diàleg es pot tirar endavant d’una manera satisfactòria una modificació 
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puntual de totes les normatives urbanístiques del casc urbà. Manifesta que tot aquest tema s’ha 

portat entre l’equip de govern i Urbanisme, i que ni l’oposició ni la majoria de gent afectada 

en sap res. Opina que s’ha actuat amb prepotència, secretisme, manca de transparència i 

consens, i pensa que a un any de les eleccions municipals això no s’hagués hagut de fer i que 

davant d’aquests fets el que s’hauria de fer és deixar la proposta damunt la taula. 

El Sr. Llaó manifesta que el que s’intenta és acabar amb l’ambigüitat existent, i que l’equip de 

govern ha actuat en benefici dels interessos globals de la població i del seu futur, com ho 

demostra el fet que un tema com aquest es presenti justament a un any de les eleccions. 

Aquesta modificació puntual, continua, estarà exposada al públic durant un mes, i tothom 

podrà presentar les al·legacions pertinents, l’estudi de les quals ha de servir per arribar a la 

posició consensuada a què ha fet referència el grup de CiU. 

El Sr. Martí vol aclarir que l’última revisió del pla general es va aprovar el 5/2/1992 i que 

tocava fer la següent al febrer de l’any 2000. Pensa que ja fa dos anys que s’hagués hagut 

d’iniciar tot aquest procés. Pel que fa a la concreta proposta, diu que el seu grup no ha tingut 

temps d’analitzar-la i es reserva el dret d’actuar. Sol·licita que consti en acta que un tema 

d’aquesta envergadura i responsabilitat no es pot plantejar en aquest moment i amb aquesta 

manca de consens. 

El Sr. Llaó replica que només es tracta de la modificació de la clau 1 i 2, no d’una modificació 

de tot el pla general, i puntualitza que el pla general no es modifica cada vuit anys, sinó que 

aquest és el termini mínim per fer-ho. 

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: sis. 

 Vots en contra: els dels senyors Martí, Boquera, Pallarès i Gómez. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Els serveis tècnics de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per encàrrec dels òrgans de govern, 

han redactat d’ofici un projecte de modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació 

amb l’objectiu de modificar l’actual regulació de les alçades de les edificacions en el nucli 

urbà. 

En síntesi, l’objecte de la modificació consisteix en substituir l’actual sistema de determinació 

de l’alçada reguladora de les edificacions en l’àmbit expressat, que es fonamenta 

exclusivament en la normativa del pla i que atén a l’amplada de vials, per un de nou, més 

objectiu, a on es grafien expressament les alçades possibles en un nou plànol d’ordenació que 

la modificació introdueix. 

Alhora, s’introdueix una altra modificació relacionada, consistent en prohibir els entresols en 

les claus 1 i 2. 

Per assolir aquest objectiu, la modificació puntual proposada introdueix els següents canvis en 

el planejament vigent: 

 Canvis de normativa: 

 Modifica l’article 101, que regula els entresols. 

 Modifica l’article 104, que regula l’alçada reguladora màxima i el nombre límit de 

plantes. 

 Modifica l’article 121.3, que regula l’alçada i el nombre màxim de plantes en la 
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zona d’ordenació antiga i tradicional (clau 1). 

 Modifica l’article 126.3, que regula l’alçada i el nombre màxim de plantes en la 

zona de remodelació urbana (clau 2). 

 Canvis gràfics: 

 No es modifica cap dels plànols d’ordenació vigents. 

 S’introdueix un nou plànol normatiu comprensiu de la totalitat de l’àmbit de les 

claus 1 i 2, a on es determinen directament les alçades màximes permeses per a 

cada illa edificatòria. 

L’article 75 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual s'aprova la refosa dels textos 

legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, disposa que les modificacions de qualsevol 

dels elements dels plans, projectes, programes, normes i ordenances es subjectaran a les 

mateixes disposicions enunciades per a la seva formació. 

Procedeix, per tant, aprovar inicialment la proposta de modificació puntual esmentada. 

Vist l’informe emès pel secretari general de la corporació, amb tasques acumulades 

d’Intervenció; 

Atès que la competència per aprovar inicialment i provisional és del ple de la corporació, a la 

vista del que es disposa a l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les 

bases de règim local, en versió donada per la Llei 11/1999, de 21/4/1999, de modificació de la 

LRBRL i altres mesures de desenvolupament del govern local; 

Vist el que es disposa als articles 57 a 59 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual 

s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i 4 i 5 del 

Decret 146/1984, de 10/4/1984, pel qual s’aprova el Reglament per al desplegament i 

l’aplicació de la Llei 3/1984, de 9/1/1984, de mesures d'adequació de l’ordenament urbanístic 

a Catalunya, respecte de la tramitació de la modificació puntual; 

Vist el que es disposa als articles 41 a 42 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual 

s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i 9 i següents 

del Decret 146/1984, de 10/4/1984, pel qual s’aprova el Reglament per al desplegament i 

l’aplicació de la Llei 3/1984, de 9/1/1984, de mesures d'adequació de l’ordenament urbanístic 

a Catalunya, en relació a la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació, edificació i 

enderrocament; 

Vist el conjunt d’afectacions sectorials que incideixen o poden incidir en la modificació; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de “Modificació puntual del Pla General 

d’Ordenació Urbana de l’Ametlla de Mar, regulació d’alçades a l’àmbit de la clau 1 i la clau 

2”. 

 

SEGON.- Disposar, en l’àmbit territorial afectat que es determina al propi projecte (àmbit 

físic delimitat al plànol, i altres zones clau 1 i 2), la suspensió de l’atorgament de llicències de 

parcel·lació, edificació i enderrocament. 

 

TERCER.- Sotmetre a exposició pública per termini d’un mes la modificació inicialment 

aprovada, per tal que, durant aquest termini, es pugui examinar i es puguin presentar les 

al·legacions que es considerin adients. L’edicte d’exposició s’exposarà al tauler d’anuncis de 

la corporació i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, i també, en compliment de 

l’article 128.2 del Reglament de Planejament aprovat per Reial decret 2159/1978, de 

23/6/1978, en un dels diaris de més difusió a la província. 
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QUART.- Disposar, a la vista de les afectacions sectorials que incideixen o poden incidir en la 

modificació inicialment aprovada, que se sol·liciti informe dels següents organismes: 

 Servei Provincial de Costes, de l’Administració General de l’Estat. 

 

CINQUÈ.- Disposar que es comuniqui aquest acord als ajuntaments de Vandellòs i 

l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa, i el Perelló, als efectes previstos als articles 57.2 del Decret 

Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a 

Catalunya en matèria urbanística, i 5 del Decret 146/1984, de 10/4/1984, pel qual s’aprova el 

Reglament per al desplegament i l’aplicació de la Llei 3/1984, de 9/1/1984, de mesures 

d'adequació de l’ordenament urbanístic a Catalunya. 

 

 

5- APROVACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

L’AMETLLA DE MAR I L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, PER AL 

DESENVOLUPAMENT I L’EXECUCIÓ DEL SECTOR E, RIBES ALTES 2ª FASE.  

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí diu que el vot del grup de 

CiU serà favorable, però demana l’opinió de l’equip de govern en relació a la cessió del deu 

per cent d’aprofitament mig, que es reflexa en el punt segon del conveni subscrit entre 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i INCASÒL, i pregunta si aquest tema també s’ha portat en 

secretisme. 

Contesta l’alcalde que la cessió del deu per cent d’aprofitament en favor de l’INCASÒL es 

deriva necessàriament de l’assumpció, per part de l’INCASÒL, de la posició d’administració 

urbanística actuant al sector. Explica, de qualsevol manera, que aquesta cessió representa uns 

vint habitatges, i que l’ajuntament farà el possible perquè aquests habitatges siguin de 

protecció oficial i d’aquesta manera puguin ésser adquirits per gent jove de la localitat. 

El senyor Martí manifesta que estan totalment d’acord amb aquesta promoció de habitatges de 

protecció oficial, però li sembla que si anessin tots units encara es podria treure més, i diu que 

encara que l’oposició no hagi participat en aquesta proposta, altra gent totalment aliena a 

l’ajuntament sí que hi ha participat. 

L’alcalde contesta que no té coneixement que hi hagi participat cap particular en l’elaboració 

del pla parcial del sector, i afirma que a més d’aquest deu per cent d’aprofitament es preveu 

una important zona d’equipaments, justament al costat de l’actual escola, i dos zones 

d’equipaments esportius, que donaran sortida a un futur complex esportiu. 

Tot seguit el Sr. Martí pregunta a l’alcalde, i demana que consti en acta, si nega que algú aliè 

als regidors o als serveis tècnics hagi participat en reunions per l’elaboració d’aquest pla 

parcial. 

Contesta l’alcalde que aquest pla parcial ha estat elaborat per l’INCASÒL, el qual va 

encarregar la seva concreta redacció a un professional, arquitecte, i per tant, que havent-se 

redactat fóra de l’ajuntament, si cap altre particular ha participat en la seva elaboració 

l’ajuntament no en té constància. 

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: deu. 
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 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

El planejament urbanístic vigent de l’Ametlla de Mar, la revisió del qual va ser aprovada 

definitivament en data 5/2/1992, preveu i delimita el sector E com un dels sectors de sòl 

urbanitzable del municipi. 

Aquest sector, conegut com a Ribes Altes segona fase, i que es regula concretament a l’article 

262 de la normativa del Pla General d’Ordenació Urbana, compren l’espai d’expansió urbana 

contigu a un altre dels sectors de sòl urbanitzable, Ribes Altes primera fase, que ja va ser 

executat en el seu dia per l’Institut Català del Sòl. 

Per aquest motiu, i amb la finalitat de harmonitzar el conjunt de l’ampliació del nucli urbà, 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i l’Institut Català del Sòl han convingut que sigui aquest 

darrer organisme l’encarregat de dur a terme, també, l’execució del sector E, Ribes Altes 2ª 

fase. 

Per materialitzar aquest acord cal dur a terme el següent conjunt d’actuacions prèvies: 

 Tramitar una modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació, amb un doble 

objectiu. Primer, ajustar definitivament els límits físics del sector. I segon, ajustar la 

normativa pròpia de l’esmentat sector tot introduint, alhora, una nova clau edificaria 

dins del Títol IV, Capítol II, Secció 2ª, amb la finalitat de regular la tipologia edificaria 

que hom pretén. 

 Determinar com a sistema d’actuació per a l’execució sistemàtica el de cooperació, i 

designar l’Institut Català del Sòl com a administració actuant. 

 Tramitar el pla parcial corresponent al sector. 

A aquests efectes, s’ha d’esmentar que l’Institut Català del Sòl ha redactat ja, i presentat a 

l’ajuntament, els corresponents projectes de modificació puntual, de determinació de sistema i 

canvi d’administració actuant, i de pla parcial, documents tots ells que es troben hores d’ara 

en fase d’estudi i pendents d’aprovació inicial. 

Doncs bé, és justament amb la finalitat de formalitzar i regular tot aquest conjunt de 

compromisos, així com les obligacions que se’n derivaran, que s’ha redactat el projecte de 

conveni urbanístic l’aprovació del qual constitueix l’objecte del present acord. 

El redactat definitiu d’aquest conveni que se sotmet a aprovació és, concretament, el que 

l’Institut Català del Sòl va remetre per ofici de 18/2/2002, RE 486 de la mateixa data, i que 

substitueix el que el mateix organisme va trametre en data 3/10/2001, RE 3096 de 

31/10/2001. 

Procedeix, per tant, aprovar l’esmentada proposta de conveni. 

Per tot això; 

Vista la proposta de “Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i l’Institut 

Català del Sòl, per al desenvolupament i l’execució del sector E, Ribes Altes 2ª fase”; 

Vist el que es disposa a l’article 295 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual 

s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, respecte dels 

convenis urbanístics; 

Vist el que es disposa als articles 3 i 4 de la Llei 4/1980, de 16/12/1980, per la qual es crea 

l’Institut Català del Sòl (INCASÒL); 

El ple acorda: 
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PRIMER.- Aprovar el “Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i l’Institut 

Català del Sòl, per al desenvolupament i l’execució del sector E, Ribes Altes 2ª fase”. 

 

SEGON.- Condicionar suspensivament l’eficàcia d’aquest conveni a l’aprovació del projecte 

de determinació de sistema i canvi d’administració actuant a què s’ha fet referència a la part 

expositiva del present acord. 

 

TERCER.- Instar la Comissió de Govern Municipal, com a òrgan competent en virtut de 

delegació de competències de l’Alcaldia, perquè procedeixi a aprovar el projecte de 

determinació de sistema i canvi d’administració actuant, i també perquè procedeixi, un cop el 

ple haurà aprovat inicialment el projecte de modificació puntual de Pla General d’Ordenació 

Urbana que s’ha esmentat, a aprovar inicialment el pla parcial del sector E. 

 

QUART.- Facultar l’Alcaldia, tan àmpliament com en dret sigui menester, per donar 

compliment a aquest acord, i en particular, per formalitzar el conveni aprovat. 

 

CINQUÈ.- Disposar que es remeti un certificat del present acord a l’Institut Català del Sòl. 

 

 

6- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 

2001 NÚM. 3/2001. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí expressa que el vot del grup 

municipal de CiU serà negatiu donat que creuen que no és correcte modificar el pressupost de 

l’any 2001 en aquestes dates, també perquè no van participar en el seu contingut i ja van votar 

en contra en la seva aprovació, i perquè encara resten per aprovar els comptes generals de 

l’any 2000. 

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: sis. 

 Vots en contra: els dels senyors Martí, Boquera, Pallarès i Gómez. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Atès que s’ha tramitat expedient de modificació del pressupost de l'administració general de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 3/2001, de règim general; 

Atès que l'expedient ha seguit tots i cadascun dels tràmits exigits per la normativa vigent; 

Vist el que es disposa als articles 149, 150 i 158 de la Llei 39/1988, de 28/12/1988, reguladora 

de les hisendes locals, 18 a 22, i 36 a 38 del RD 500/1990, de 20/4/1990, pel qual es 

desenvolupa la LHL en matèria de pressupostos, i a la clàusula 11ª de les Bases d’execució del 

pressupost per al 2001; 

Vist, que s'ha acomplert el que es disposa a l'article 37.1 del RD 500/1990, de 20/4/1990, pel 

qual es desenvolupa la LHL en matèria de pressupostos, sobre incoació i proposta de 

l'expedient; 
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Vist l'informe d'Intervenció; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació del pressupost de l'administració 

general de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 3/2001, que és el que s’especifica: 

 

1. Modificació del pressupost: 

 

1.a) Modificació de partides: 

 
Partida  Denominació Habilit/suplem Disminucions 

121 12100 retribucions complementàries 41.640 0 

121 16201 formació i cursos 272.940 0 

121 21200 despeses conservació edificis 111.651 0 

121 22200 comunicacions 1.601.412 0 

121 22400 assegurances 95.565 0 

121 22603 despeses jurídiques 16.083 0 

121 22700 serveis gestoria, urproven, protectora animals 364.692 0 

121 31100 despeses financeres préstecs 0 146.113 

223 63000 nou grup electrogen 8.000 0 

323 22600 altres despeses benestar social 0 892.996 

323 48000 atencions benèfiques 70.385 0 

442 46500 conveni CCBE reciclatge paper cartró 0 134.013 

751 46500 conveni CCBE senyalització turística 0 229.761 

011 91300 amortització préstecs entitats financeres 0 1.179.485 

 TOTALS 2.582.368 2.582.368 

 

1.b) Modificació de previsions de conceptes: 

No es preveu cap modificació de l’estat d’ingressos. 

 

1.c): Resum dels acumulats de les modificacions (augment / disminució del total del pressupost): 

 Total acumulat modificacions estat de despeses: ......................................... 0 pessetes 

 Total acumulat modificacions estat d’ingressos: ......................................... 0 pessetes 

 

2. Finançament: 

 

Romanent de Tresoreria de lliure disposició (87000):  ................................................................... 0 

Romanent de Tresoreria de lliure disposició (87001):  ................................................................... 0 

Modificació de l’estat d’ingressos ................................................................................................... 0 

 

3. Resums: 

 

Total modificació despeses: ....................................................................................................... 0 

Total modificació ingressos:....................................................................................................... 0 

Disposició efectiva sobre el romanent de tresoreria de lliure disposició de 2000: ......................... 0 

Romanent de tresoreria de lliure disposició de 2000, no disposat encara: ..........................719.836 

 

SEGON.- Exposar al públic el present acord, juntament amb l'expedient de què porta causa, per 

un període de quinze dies hàbils segons el que determina la normativa vigent, i disposar, per al 
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cas que no es presentessin al·legacions de cap mena, l’aprovació definitiva un cop haurà 

transcorregut aquell termini. 

 

 

7- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2002, DEL CONVENI MARC PER A LA 

PRESTACIÓ DEL SERVEI SOCIAL D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA ENTRE EL CONSELL 

COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí manifesta que el grup 

municipal de CiU votarà a favor, ja que és un servei més que es ve realitzant des del Consell 

Comarcal. 

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: deu. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té concertat i en vigor, amb el Consell Comarcal del Baix 

Ebre, el Conveni marc per a la prestació del servei social d’atenció domiciliària. La clàusula 

tercera d’aquest conveni preveu que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per cofinançar aquest 

servei, realitzarà una aportació anual al Consell Comarcal del Baix Ebre que es correspondrà 

amb la part dels serveis prestats al municipi que per al Consell Comarcal del Baix Ebre té el 

caràcter de no finançada, i disposa, a més, que aquesta quantitat serà fixada anualment 

mitjançant annexos a l’esmentat conveni. 

Per la seva banda, la clàusula quarta d’aquest mateix conveni marc preveu el règim de 

pagament del cost que s’hagi fixat. 

Per tot això; 

Atès que en data 28/2/2002, RE 627, ha tingut entrada al registre general d’aquest ajuntament 

la proposta d’annex per al 2002 al Conveni marc per a la prestació del servei social d’atenció 

domiciliària, el qual fixa en 8.582,94 € l’aportació de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar al 

Consell Comarcal del Baix Ebre per la prestació d’aquest servei al municipi; 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar l’esmentada proposta d’annex al 

conveni en sessió plenària de data 15/2/2002; 

Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2002 al Conveni marc per a la prestació del servei 

social d’atenció domiciliària; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar l’annex per al 2002 al Conveni marc per a la prestació del servei social 

d’atenció domiciliària entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar. 

 

SEGON.- Facultar l’Alcaldia, tan àmpliament com en dret sigui menester, per executar aquest 

acord, i en particular, per formalitzar l’annex aprovat. 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 172 

 

 

TERCER.- Disposar que es remeti un certificat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix 

Ebre. 

 

 

8- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT INTERN REGULADOR DE LA 

CONCESSIÓ DE FELICITACIONS, MÈRITS, CONDECORACIONS I DISTINCIONS DE 

LA POLICIA LOCAL. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí manifesta que el vot del 

grup municipal de CiU serà favorable.  

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: deu. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 6/4/2000, la Comissió de Govern Municipal va aprovar el Reglament intern regulador 

de la concessió de felicitacions, mèrits, condecoracions i distincions de la Policia Local. 

Aquest Reglament va ser modificat per acord de la mateixa Comissió de Govern Municipal en 

data 15/6/2000. 

L’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, en 

versió donada per la Llei 11/1999, de 21/4/1999, de modificació de la LRBRL i altres mesures 

de desenvolupament del govern local, disposa que correspon al ple, amb el caràcter 

d’indelegable, l’aprovació de les ordenances. 

Correspon, per tant, aprovar el Reglament esmentat per acord plenari, d’acord amb el 

procediment legalment establert. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa a l’esmentat article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de 

les bases de règim local; 

Vist el que es disposa als articles 4.1, 49, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de 

les bases de règim local, 55 i 56 del Text refós de règim local aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 781/1986, de 18/4/1986, 162 de la Llei 8/1987, de 15/4/1987, Municipal i de Règim 

local de Catalunya, 58 a 66 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat 

per Decret 179/1995, de 13/6/1995, i 196.2 del Reglament d'organització funcionament i 

règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986; 

Vista la proposta de Reglament intern regulador de la concessió de felicitacions, mèrits, 

condecoracions i distincions de la Policia Local; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament intern regulador de la concessió de felicitacions, 

mèrits, condecoracions i distincions de la Policia Local. 
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SEGON.- Disposar que s’exposi al públic durant el termini d’un mes al tauler d’anuncis de la 

corporació, i que es publiqui edicte, amb la mateixa finalitat, al Butlletí Oficial de la 

Província. 

 

TERCER.- El Reglament s’entendrà definitivament aprovat si durant el termini d’exposició 

pública no es presentessin al·legacions o suggeriments de cap mena. 

 

 

9- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I 

L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

D’ASSISTÈNCIA INFORMÀTICA. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí manifesta que el vot del 

grup municipal de CiU serà favorable. 

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: deu. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 25/2/2002, RE 562, ha tingut entrada al Registre General un ofici del Consell 

Comarcal del Baix Ebre pel qual es remet la proposta de Conveni entre l’ens comarcal i 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per a la prestació del servei d’assistència informàtica, amb 

l’objectiu que, si es considera adient, es procedeixi a la seva aprovació. 

La proposta de conveni regula el contingut i l’abast de l’assistència en matèria d’informàtica, 

ofimàtica i tecnologies de la informació en general que el Consell Comarcal del Baix Ebre és 

en disposició de prestar als ajuntaments dels municipis de la comarca. 

Per tot això; 

Atès que l’article 33 de la llei 6/1987, de 4 d’abril, d’organització comarcal de Catalunya, 

disposa que correspon al Consell Comarcal crear un servei de cooperació i d’assistència 

municipals, encarregat de l’assessorament als municipis que ho sol·licitin; 

Atès que la mateixa funció de cooperar amb els municipis, i assistir-los, és legalment 

encomanada a les diputacions provincials, i que, a aquests efectes, la Diputació de Tarragona 

dota el Consell Comarcal del Baix Ebre per a la prestació d’aquest servei als municipis; 

Atès que l'article 129 de la Llei 8/1987, de 15/4/1987, Municipal i de Règim local de Catalunya, 

disposa que els ens locals de Catalunya han d'adequar llurs actuacions als principis de 

col·laboració, cooperació i assistència recíproques, i que els articles 303 a 311 del Reglament 

d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13/6/1995, 

regulen la naturalesa, finalitat i règim dels convenis de cooperació; 

Vista la proposta de Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar, per a la prestació del servei d’assistència informàtica; 

El Ple acorda: 
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PRIMER.- Aprovar el Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar, per a la prestació del servei d’assistència informàtica. 

 

SEGON.- Facultar l’Alcaldia per formalitzar el conveni aprovat. 

 

TERCER.- Disposar que es trameti un certificat del present acord al Consell Comarcal del 

Baix Ebre. 

 

 

10- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA INTERLOCUTÒRIA DICTADA EN DATA 

12/2/2002 PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA EN RECURS 

CONTENCIOSOADMINISTRATIU ORDINARI 1883/1998. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí manifesta que el vot del 

grup municipal de CiU serà d’abstenció donat que quan es va presentar aquest recurs no 

tenien responsabilitats en el govern municipal i pensa que el més coherents és l’abstenció. 

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: sis. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: les dels senyors Martí, Boquera, Pallarès i Gómez. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Vista la interlocutòria dictada en data 12/2/2002 per la Secció Segona de la Sala del 

contenciosoadministratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en recurs 

contenciosoadministratiu ordinari 1883/1998, interposat pel Grup d’Estudis i Protecció dels 

Ecosistemes del Camp (GEPEC) contra l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar; 

Vist que la interlocutòria esmentada té per desistit i apartat del recurs a l’actor i declara acabat 

el procediment; 

Atès que la interlocutòria és ferma; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Prendre coneixement de la interlocutòria esmentada. 

 

SEGON.- Disposar que es remetin sengles certificats del present acord a la Secció Segona de 

la Sala del contenciosoadministratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i als 

Serveis Jurídics de la Diputació de Tarragona, als quals tenien encomanada la representació i 

defensa de l’ajuntament en el procediment. 

 

 

11- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, I: DECRETS 

DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 

MUNICIPAL. 
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Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 

l’Alcaldia números 40/2002, de 28/01/2002, a 107/2002 de 25/03/2002, i de l’acta de la 

Comissió de Govern corresponent a la sessió 1/2002, de 23/01/2002, documents tots que han 

estat a disposició dels senyors regidors a la Secretaria des del moment de la notificació de la 

convocatòria de la present sessió. 

Es dóna compte també de la Resolució de la Presidència del Patronat de Mitjans Informatius 

de 31/1/2002, per la qual s’aprova l’expedient de modificació, per transferències, del 

pressupost del Patronat de l’exercici 2001. 

 

 

12- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El Sr. Pallarès prega a l’Interventor que quan es facin els expedients de modificació del 

pressupost, les partides vagin separades per tal de fer-ho més entenedor. 

Contesta l’Interventor que les partides ja estan separades, el que passa és que estan agrupades, 

primer, per la seva classificació funcional, i segon, per la classificació econòmica, per tal de 

seguir el mateix ordre en què apareixen al pressupost. 

El Sr. Martí prega al responsable de convocar els plens que si no és per un tema urgent eviti 

convocar-los en vigília de festes, com ha passat en la vigília de la Candelera i el 28 de març 

Dijous Sant. 

El Sr. Gómez reitera el prec efectuat pel regidor Martí. 

El Sr. Boquera pregunta els criteris que ha seguit l’equip de govern en la restauració de la 

barana del Passeig Marítim, ja que no és igual que la resta. 

El Sr. Martí pregunta si es tenen preparades les respostes a les preguntes efectuades en 

anteriors plens. 

En relació a les obres del carrer Andreu Llambrich, el Sr. Martí pregunta si realment 

començaran després de les festes de Setmana Santa i qui es farà responsable en cas de que no 

finalitzin abans de Sant Pere, i proposa posposar-les fins passat l’estiu per tal d’evitar 

problemes de temps. 

El Sr. Gómez pregunta sobre la confecció de les bases de la subhasta del bar del poliesportiu. 

 

Contesta l’alcalde que la barana del Passeig Marítim s’ha fet seguint la mateixa estètica que la 

que tindrà el futur passeig de dalt del Club Nàutic i la ja existent al de Pixavaques, ja que 

pensen que aquest tipus de material donarà molt més bon resultat. 

En relació a les obres del carrer Andreu Llambrich, diu l’alcalde que és intenció de 

l’ajuntament començar-les passat Setmana Santa, i donat que es farà per trams, en qualsevol 

moment es podran aturar si es veu que arriba l’estiu i no s’han acabat. 

El Sr. Gaseni, en relació al bar del polisportiu, manifesta que les bases ja estan confeccionades 

i que ven aviat sortirà a concurs públic. 

En referència al llistat del personal de nova contractació sol·licitat per la Sra. Martí, l’alcalde 

manifesta que passat Setmana Santa podrà passar per Intervenció a recollir-lo. 

El Sr. Martí sol·licita que se li responguin les preguntes efectuades en relació a les 

subvencions de les zones PEIN, i l’alcalde es compromet que en el proper ple explicarà la 

proposta de la Generalitat i el tipus de subvencions per a aquestes zones PEIN. 
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I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 23:10 hores del dia més amunt 

esmentat, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signen tots els assistents que ho 

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 

 
DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

queda estesa en 17 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 159 a 175 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 28/06/2002 

El secretari 
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DILIGÈNCIA DE TANCAMENT I ANUL·LACIÓ 

Per fer constar, en compliment de l'article 199.5 del Reglament d'organització funcionament i 

règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, que en data d'avui 

es procedeix a tancar el present llibre d'actes de les sessions del Ple, per haver-se esgotat els fulls 

inicialment previstos a la diligència d'obertura. 

Per fer constar, també, que el tancament suposa l’anul·lació dels 24 últims fulls inicialment 

habilitats, per causa de no caber íntegrament l’acta de la sessió que correspondria transcriure. 

El llibre l'integren 176 fulls, inclòs el present, i compren les següents actes: 

 

 Any 2001: des de l'acta de la sessió 1/2001, de 19/1/2001, fins a la de la sessió 12/2001, 

de 31/11/2001: 12 actes. 

 Any 2002: des de l'acta de la sessió 1/2002, de 22/1/2002, fins a la de la sessió 3/2002, 

de 28/3/2002: 3 actes. 

 

L’Ametlla de Mar, 12/08/2002 

El secretari 

 

 

 

 

 

Jacobo Martínez Deó 

 


