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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: ...................... 398201 B / 398400 B 

Data en què s’inicia la transcripció dels acords: 12/08/2002, amb efectes des del 31/5/2002 

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, 12/08/2002 

El secretari 

 

 

 

 

 

Jacobo Martínez Deó 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 4/2002, DE 31/05/2002, 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 Labòria 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 21:30 hores del dia 31/05/2002, 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 3/2002, DE 28/03/2002. 

 

 

Es procedeix a llegir l’acta de la sessió 3/2002, de 28/03/2002. 

El regidor Martí manifesta que en el torn de precs i preguntes i concretament en el tercer 

paràgraf, va dir que pregava a l’alcalde que si no era per un assumpte extremadament urgent 

s’evités convocar els plens en vigília de festes, tal com va passar en la vigília de la Candelera i 

el 28 de març Dijous Sant. Prega que consti a l’acta que es va referir, expressament, a aquestes 

dues dates. 

Previ debat, es procedeix a la lectura del redactat alternatiu que reculli les objeccions 
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formulades. Trobant-se conforme, s'acorda per UNANIMITAT: 

 

ÚNIC.- Aprovar l'acta corresponent a la sessió 3/2002, de 28/03/2002, amb les següents 

modificacions: 

 Punt 12. A on diu “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”, ha de dir: “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”. 

 

 

2- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2002, 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. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí diu que el grup de CiU 

votarà favorablement, ja que entenen que és un conveni de col·laboració entre dues 

institucions i que el servei es ve desenvolupant en tota normalitat. 

 

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 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 19/2/2002, RE 515, 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 primària, que fixa en 14.293,94 € 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 24/1/2002; 

Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2002 al Conveni marc per a la prestació del servei 

social d’atenció primària; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar l’annex per al 2002 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. 
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SEGON.- Disposar que es remeti un certificat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix 

Ebre, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

3- APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS CORRESPONENTS A L’EXERCICI DE 

2000. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat el Sr. Martí diu que el grup de CiU  

votarà en contra ja que com han reiterat en diverses ocasions l’aprovació dels comptes arribem 

massa tard, i no és de rebut que aquests comptes s’aprovin amb un any de retard, i per 

coherència amb les explicacions donades en el seu dia, el seu vot serà negatiu. 

L’alcalde manifesta que en altres legislatures els comptes també s’aprovaven amb molt de 

retard i que això és pràctica habitual en aquest ajuntament. 

El Sr. Martí replica que el fet de ser una pràctica habitual ho manifesta l’alcalde, però el que 

no es pot és justificar que s’aprovin els comptes amb més d’un any de retard, i pensa que això 

no és una bona pràctica ni un bon consell. 

 

 

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, Gómez i senyora Martí. 

 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 2000; 

Vist l'informe emès per la Intervenció General en data 18/2/2002, així com el dictamen 

favorable emès per la Comissió Especial de Comptes en data 21/3/2002; 

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 pel 

compte de l'administració general de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i els comptes de 

cadascun dels organismes autònoms administratius, i en particular, vist que s'hi integren tots els 

estats, annexes i justificants exigits per les Regles 416, 425 i 415 de la Instrucció de 

Comptabilitat per a l’administració local, aprovada per OM de 17/7/1990 (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 
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a l'exercici de 2000. 

 

SEGON.- Manifestar que els Comptes Generals aprovats resten a disposició del Tribunal de 

Cuentas i de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

 

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. 

 

 

4- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE DENOMINACIONS DE NUCLIS DE POBLACIÓ, I 

FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS REFERIDES A LA RELACIÓ DE TOPÒNIMS. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat la Sra. Martí diu que el grup de CiU ha 

estudiat la documentació remesa per la Generalitat i han vist que s’han esmenat les 

mancances, per tant estan totalment d’acord i 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: 

 

 

En data 8/2/2002, RE 376, va tenir entrada al Registre General un escrit de la Direcció 

General d’Administració Local pel qual es tramet, primer, la proposta de topònims elaborada 

per la Comissió de Toponímia, juntament amb un mapa, amb l’objectiu que l’ajuntament doni 

el vist i plau o formuli les observacions pertinents. I segon, la relació de les denominacions 

dels nuclis de població del municipi, amb l’objectiu que sigui aprovada pel ple de la 

corporació. 

Tant pel que fa a la relació de nuclis de població com a la relació de topònims s’han constatat 

determinades incorreccions, inexactituds i omissions. 

Per això, s’ha elaborat un document anomenat “Relació de nuclis de població i de topònims 

municipals” que és el que se sotmet a aprovació. S’ha d’assenyalar, però, la doble naturalesa 

d’aquest document, ja que, si bé pel que es refereix als nuclis de població constitueix una 

aprovació municipal strictu sensu, el que afecta a la relació de topònims geogràfics té la 

categoria, en canvi, de document d’observacions, al·legacions o suggeriments a la proposta 

formulada per la Comissió de Toponímia. 

Per tot això; 

Vist el contingut del document “Relació de nuclis de població i de topònims municipals”; 

Vist el que es disposa a la disposició transitòria primera del Decret 60/2001 de 23/1/2001, pel 

qual es regula el procediment per al canvi de denominació dels nuclis de població i les entitats 

municipals descentralitzades; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la relació de nuclis de població que es conté en el document “Relació de 
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nuclis de població i de topònims municipals”, obrant a l’expedient. 

 

SEGON.- Aprovar, amb el caràcter d’observacions, al·legacions o suggeriments a la proposta 

formulada per la Comissió de Toponímia, la relació de topònims municipals. 

 

TERCER.- Disposar que es trameti un certificat d’aquest acord, juntament amb un exemplar 

diligenciat del document “Relació de nuclis de població i de topònims municipals”, al Servei 

de Demarcacions Territorials de la Direcció General d’Administració Local. 

 

 

5- ACORD PEL QUAL ES DEIXA SENSE EFECTE LA SUSPENSIÓ D’ATORGAMENT 

DE LLICÈNCIES D’EDIFICACIÓ, ENDERROCAMENT I PARCEL·LACIÓ QUE VA SER 

ACORDADA PER ACORD PLENARI DE 28/3/2002 CONJUNTAMENT AMB L’ACORD 

D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA 

GENERAL D’ORDENACIÓ “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, el Sr. Martí diu que aquest tema arriba 

dos mesos després de la proposta de modificació de les alçades, i recorda que el grup de CiU 

ja va manifestar en el seu dia que aquests fets no arribaven a bona hora ja que d’aquí poc 

entrarà en vigor una nova llei d’urbanisme. Recorda seguidament el que va expressar amb 

motiu de l’aprovació inicial de la modificació en relació a que el tema s’havia portat amb 

secretisme i que el que es feia era paralitzar, aturar i/o perjudicar les obres al casc urbà, i 

reitera, per acabar, la seva voluntat de diàleg i consens entre tots els grups en relació a aquest 

tema. 

El Sr. Llaó, opina que aquest tema no s’ha portat d’amagat com ha donat a entendre el grup de 

CiU, sinó que ja han hagut dos debats i està sortint pels mitjans informatius, i en relació al 

consens manifesta que s’està a l’espera d’una proposta alternativa a presentar per CiU, però si 

aquesta proposta no arriba s’haurà de treballar sobre la proposta de l’equip de govern i buscar 

a posteriori un consens i una unanimitat sobre aquest tema. 

L’alcalde explica que la proposta de modificació afectava només dos articles del Pla General, 

i que era una proposta bona i valenta per racionalitzar les alçades del poble, ja que s’estaven 

produint una sèrie de greuges comparatius donada la irregularitat dels carrers, i que 

efectivament s’havia de fer d’amagat per tal que tothom pogués tenir les mateixes 

oportunitats. Pensa l’alcalde que la nova llei d’urbanisme no té perquè repercutir directament 

en aquesta proposta, i expressa la seva predisposició al diàleg i al consens. 

El Sr. Martí manifesta que sobre aquest tema s’hauria d’haver parlat abans, i no fer-ho 

d’amagat, tot i que agraeix que hi hagi voluntat de diàleg encara que sigui ara que ja està tot 

fet. 

El Sr. Llaó explica que sobre aquest tema ja se’n va parlar durant el mes de març de l’any 

passat, i creu que entre tots seran capaços d’arribar aquest consens. 

L’alcalde diu que la paraula amagat és una expressió errònia i que no s’hauria d’utilitzar, ja 

que la feina no l’han fet uns polítics, sinó uns tècnics i personal de l’ajuntament. 

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 
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 Vots a favor: deu. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 28/3/2002 el ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va acordar, 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”, i 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. 

Consta a l’expedient que l’acord d’aprovació inicial es va comunicar als municipis limítrofs, 

en compliment del que es disposa 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, de la següent manera: 

 Ajuntament del Perelló: justificant de recepció de data 8/5/2002. 

 Ajuntament de Tivissa: justificant de recepció de data 9/5/2002. 

 Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant: 8/5/2002. 

L’edicte relatiu a l’aprovació inicial va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 

85/2002, de 12/4/2002, i al diari El Punt de 9/4/2002. Durant el termini d’exposició pública, a 

més, l’edicte ha estat exposat al tauler d’edictes de la corporació. 

No consta, en canvi, que s’hagi rebut l’informe corresponent al Servei Provincial de Costes de 

l’Administració General de l’Estat. 

Per aquest motiu, l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha pres en consideració la possibilitat de 

deixar sense efecte l'acord de suspensió d'atorgament de llicències d’edificació, 

enderrocament i parcel·lació, com a acord autònom, tot posposant l’acord d’aprovació 

provisional de la modificació puntual fins a la rebuda d’aquest informe. 

La possibilitat de deixar sense efecte l’acord de suspensió d’atorgament de llicències 

d’edificació, enderrocament i parcel·lació constitueix una mesura que ha estat sol·licitada, en 

tràmit d’informació pública, per algun dels al·legants a l’aprovació inicial de la modificació 

puntual, i en concret, per Taller d’Arquitectura Rodolfo del Papa - Joan Sirisi i Castellví, RE 

1231, de 29/4/2002. 

L’article 41 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 l'aprovació inicial dels 

instruments de planejament obliga l'administració actuant a acordar la suspensió de 

l'atorgament de llicències de parcellació, d'edificació i d'enderrocament en els àmbits per als 

quals les noves determinacions comportin modificació del règim urbanístic. I especifica, al 

seu apartat 2, que constitueixen modificació del règim urbanístic les determinacions que 

comporten: 

a) Canvi en la classificació del sòl. 

b) Afectació de terrenys per a sistemes. 

c) Modificació dels usos globals admesos en un sector. 

d) Modificació del coeficient d'edificabilitat neta d'una zona. 

La suspensió de l’atorgament de llicències d’edificació, enderrocament i parcel·lació 
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constitueix una mesura cautelar prevista per l’ordenament la finalitat de la qual és la 

d’assegurar la viabilitat del futur planejament tot evitant que aquest es desvirtuï per la 

concessió de llicències contràries a aquest futur planejament. Es tracta, per tant, d’evitar el 

naixement de situacions contràries a la nova ordenació proposada. Constitueix una mesura 

cautelar que comporta una important limitació de les facultats dominicals i, per tant, ha de ser 

interpretada restrictivament. 

En el supòsit que ens ocupa, la modificació proposada no afecta cap de les determinacions de 

l’article 41.2 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 per tant, no constitueix modificació 

de règim urbanístic. La suspensió d’atorgament, en conseqüència, es configura en aquest 

supòsit com una mesura voluntària, i per aquest mateix motiu, pot ésser aixecada en qualsevol 

moment. 

S’ha de fer esment, a més, del fet que deixar sense efecte aquesta suspensió, en els termes que 

es proposa, constitueix una mesura no només ajustada a dret, sinó recomanable des d’un punt 

de vista estratègic, ja que aquest ajuntament ha d’afrontar a curt termini els treballs de revisió 

del Pla General d’Ordenació Urbana, i mantenir la suspensió podria tenir efectes en aquesta 

revisió a la vista de l’article 42.6 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual s'aprova 

la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, que disposa que un cop 

extingits els efectes de la suspensió en qualsevol dels casos previstos per aquest article i pels 

articles precedents no es podran acordar noves suspensions en aquells àmbits per idèntica 

finalitat dins els cinc anys següents. 

Sembla, en qualsevol cas, que mantenir durant uns mesos la normativa que hom pretén 

modificar i que és vigent des de l’any 1992, sense suspensió per tant d’atorgament de 

llicències, no ha de comportar situacions aberrants com les que la suspensió té per finalitat 

evitar. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 41 i 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, esmentats; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Deixar sense efecte la mesura de suspensió de l’atorgament de llicències 

d’edificació, enderrocament i parcel·lació que va ser acordada per acord plenari de 28/3/2002 

conjuntament amb l’acord d’aprovació inicial del projecte de modificació puntual de Pla 

General d’ordenació “Modificació de la regulació d’alçades a l’àmbit de la clau 1 i la clau 2”. 

 

SEGON.- Disposar que es publiqui aquest acord al tauler d’anuncis de la corporació, al 

Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més difusió a la província. 

 

 

6- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE TÈCNIC PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES 

“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 diu que el grup de CiU  

votarà a favor, però prega que quan s’hagin d’executar les obres es tingui en compte deixar 

una via lateral pels vianants i bicicletes. 
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El regidor Llaó, manifesta que el seu grup votarà favorablement i recorda que és un projecte 

enquadrat dins del pla PENTA, i que el tema del carril esmentat es pot discutir, com també el 

tema del finançament. 

 

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 ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, en data 30/5/2001, va acordar, 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 drets afectats 

amb indicació dels seus titulars i domicili, superfície, situació cadastral, naturalesa i 

aprofitament del bé o dret. I segon, sotmetre a informació pública el projecte esmentat. 

L’edicte d’exposició pública va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província número 132, de 

9/6/2001, i va ser exposat al tauler d’edictes de la corporació durant el termini reglamentari. 

Consta a l’expedient que en data 30/5/2001 el Sr. Miquel Roca i Noguera, en representació de 

l’entitat Promociones Turísticas del Mediterráneo SA, va presentar un escrit relatiu al projecte 

de traçat del projecte esmentat. Aquest escrit, tot i haver-se formulat abans de l’obertura del 

període d’exposició pública, s’ha de considerar pel seu contingut una al·legació a l’esmentada 

aprovació inicial. En aquest escrit, en síntesi, s’exposa que un dels accessos de la nova carretera 

ha de ser l’actual accés del càmping de l’al·legant, que serveix el mateix càmping i que el creua 

per donar servei també a altres finques més enllà, s’argumenta el perill d’aquesta situació, i es 

proposa, primer, que l’actual accés quedi reservat al servei exclusiu del càmping, i segon, que 

s’habiliti un nou accés a l’extrem del complex de càmping, amb construcció d’un nou camí que 

voregi el càmping i connecti després novament amb el camí existent, per donar servei als altres 

veïns. 

S’ha desestimar l’al·legació perquè el seu objecte no es refereix al projecte inicialment aprovat 

ni als seus accessos, ja que el que es pretén no és una variació d’aquests accessos, sinó, primer, 

per una banda, que l’accés de l’actual camí i el primer tram d’aquest camí quedi d’ús exclusiu 

del càmping, i segon, per l’altra, es pretén una variació de traçats de camins sense acreditar si 

són públics municipals o privats, sense acreditar la conformitat d’altres veïns afectats, i 

proposant el nou traçat per terrenys privats del propi càmping. És a dir, es planteja una 

sol·licitud que, sense prejutjar en res la seva bondat, excedeix en molt el que és l’objecte de 

l’aprovació del projecte d’obres de referència. 

Consta a l’expedient, també, que en data 18/6/2001 es va remetre un certificat de l’acord 

d’aprovació inicial, juntament amb un exemplar del projecte, 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. 

En data 7/9/2001 , RE 2589, l’Agència Catalana de l’Aigua va trametre resolució del Cap de la 

Unitat del Domini Públic, d’autorització de les obres sol·licitades. Aquesta autorització, però, se 

va sotmetre a determinades condicions particulars. En relació a aquestes condicions el tècnic 
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redactor del projecte, Sr. Antoni Gironès Fargas, va emetre informe en data 23/11/2001 en què 

justificava que les condicions imposades podien complir-se mitjançant petites modificacions 

durant el curs d’execució de l’obra, sense que fos necessari, per tant, modificar el projecte 

inicialment aprovat. 

En data 8/1/2002, RE 65, va tenir entrada al Registre General un escrit de la Delegació de 

Patrimoni a Catalunya i Aragó de Patrimoni RENFE, escrit pel qual es comunicava que els 

terrenys afectats pel projecte, i inclosos en el corresponent annex d’expropiacions, eren terrenys 

de domini públic, sense que, per tant, puguin executar-s’hi obres ni puguin ésser expropiats 

sense una prèvia desafectació. S’ha de mencionar respecte d’aquest punt que aquest ajuntament, 

essent que els terrenys de RENFE afectats pel projecte pertanyen a una via en desús, ha endegat 

negociacions amb la Delegació de Patrimoni RENFE amb la finalitat que, mentre es tramita el 

corresponent expedient de desafectació que permeti l’expropiació d’aquells terrenys, pugui 

establir-se un conveni entre ambdues institucions amb l’objectiu que Patrimoni RENFE autoritzi 

provisionalment l’execució de les obres sobre els esmentats terrenys tot assumint l’ajuntament el 

compromís de tramitar la corresponent expropiació quan això sigui jurídicament viable. Es 

considera, però, que la indisponibilitat formal d’aquests terrenys a data d’avui no pot retardar per 

més temps l’aprovació definitiva del projecte d’obres, sens perjudici que, si en fase d’execució 

es donés el cas de no haver-se arribat a una solució satisfactòria, s’haguessin de deixar sense 

executar les obres en el tram afectat. 

Per tot això; 

Atès que la competència per aprovar el projecte correspon al Ple de la corporació, d’acord amb 

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; 

Vist el que es disposa als articles 122 a 124, i 127 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, 24 a 33, i 36 a 40 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per 

Decret 179/1995, de 13/6/1995, i 124 a 134 del Reglament general de la Llei de contractes de 

les administracions públiques, aprovat per RD 1098/2001, de 12/10/2001; 

Atès que d’acord amb els articles 219 de la Llei 8/1987, de 15/4/1987, Municipal i de Règim 

local de Catalunya, i 40 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per 

Decret 179/1995, de 13/6/1995, l’aprovació definitiva dels projectes d’obres comporta la 

declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys i edificis que hi siguin 

compresos, als efectes d’expropiació forçosa; 

Atès que, d’acord amb l’article 21 de la Llei de 16/12/1954, d'expropiació forçosa, l’acord de 

necessitat concreta d’ocupació inicia l’expedient expropiatori, i que aquest acord s’ha de 

publicar i s’ha de notificar individualment a totes les persones que apareguin com a interessats 

en el procediment; 

Atès que d’acord amb l’article 8.1.d) de la Llei 8/1987, de 15/4/1987, Municipal i de Règim 

local de Catalunya, correspon als ens locals territorials de Catalunya la potestat expropiatòria; 

Atès que correspon al ple de l’ajuntament, d’acord amb l’article 3.4 del Decret de 26/4/1957, pel 

qual s’aprova el Reglament de la Llei d'expropiació forçosa, l’exercici d’aquesta potestat 

expropiatòria; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Desestimar l’al·legació a l’aprovació inicial formulada pel Sr. Miquel Roca i 
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Noguera, en representació de l’entitat Promociones Turísticas del Mediterráneo SA, pels motius 

expressats a la part expositiva del present acord. 

 

SEGON.- Aprovar definitivament el projecte tècnic d’execució d’obres “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. 

 

TERCER.- Aprovar expressament la declaració d’impacte ambiental incorporada al mateix 

projecte aprovat, i sobre la qual la Ponència Ambiental del Departament de Medi Ambient de 

la Generalitat de Catalunya, en sessió de data 10/7/2000, va formular declaració favorable. 

 

QUART.- Constatar que aquesta aprovació definitiva comporta la implícita declaració 

d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i drets que són compresos a la relació. 

 

CINQUÈ.- Disposar l’inici d’expedient d’expropiació forçosa d’aquests béns i drets. 

 

SISÈ.- Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats. 

 

SETÈ.- Disposar, en compliment del que es disposa a l’article 38.2 del Reglament d'Obres, 

Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13/6/1995, que es publiqui 

al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i que 

s’exposi al tauler d’anuncis, l’edicte relatiu a l’aprovació definitiva del projecte. 

 

VUITÈ.- Disposar, en compliment del que es disposa a l’article 21 de la Llei de 16/12/1954, 

d'expropiació forçosa, que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de 

més difusió, i que s’exposi al tauler d’anuncis, l’edicte relatiu a l’inici d’expedient 

d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats, tot fent pública la concreta relació de béns i 

drets a expropiar que s’hi conté al projecte aprovat perquè, durant un període de quinze dies des 

de la publicació del corresponent edicte, puguin els interessats formular al·legacions en relació a 

la procedència de l’ocupació o disposició dels béns, llur situació material o jurídica, o qualsevol 

altre que considerin adient. 

 

NOVÈ.- Disposar que es notifiquin individualment aquests acords als interessats. 

 

DESÈ.- Sol·licitar a l’Excma. Diputació de Tarragona que elabori, per a la seva aprovació i 

formalització, el conveni corresponent relatiu al finançament i l’execució de l’obra, en termes 

similars al que es va signar en data 17/8/1999 per a l’execució de la primera fase de la 

carretera. 

 

ONZÈ.- Disposar que, un cop obtinguts els terrenys necessaris per a l’execució de l’obra, i amb 

caràcter previ a la tramitació de l’expedient de contractació, es replantegi el projecte per part del 

tècnic redactor i s’incorpori acta d’aquest replanteig a l’expedient, en compliment del que es 

disposa als articles 122 i 129 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16/6/2000, pel qual s’aprova 
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el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

 

DOTZÈ.- Disposar que es trameti un certificat del present acord a la Diputació de Tarragona, per 

al seu coneixement i efectes. 

 

 

7- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 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 en fase de debat el Sr. Martí diu que el grup de CiU 

votarà a favor, tot i deixant constància que esperen que sigui la Comissió Provincial 

d’Urbanisme qui tingui l’última paraula. 

 

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 30/11/2001 el ple de la corporació va aprovar inicialment la modificació puntual del 

Pla general municipal d’ordenació “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”. 

Consta a l’expedient que l’acord d’aprovació inicial es va comunicar als municipis limítrofs, 

en compliment del que es disposa 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, de la següent manera: 

 Ajuntament del Perelló: justificant de recepció de data 21/12/2001. 

 Ajuntament de Tivissa: justificant de recepció de data 21/12/2001. 

 Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant: 20/12/2001. 

L’edicte relatiu a l’aprovació inicial va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 

297/2001, de 29/12/2001, i al diari El Punt de 24/12/2001. Durant el termini d’exposició 

pública, a més, l’edicte ha estat exposat al tauler d’edictes de la corporació. 

La proposta de modificació inicialment aprovada ha rebut l’informe favorable del Servei 

Provincial de Costes, de l’Administració General de l’Estat, segons consta en escrit de 

4/2/2002, RE 382 de 8/2/2002, que s’ha incorporat a l’expedient. 

La proposta, igualment, va ser objecte d’informe per part de la Direcció General de Comerç en 

data 5/3/2002, RE 754 de 14/3/2002. L’informe és de caràcter desfavorable mentre no es 

reculli expressament en el text de la modificació la prescripció relativa a que qualsevol 

creixement de l’oferta comercial al detall, en format de mitjà o gran establiment, sigui 

subjecta a allò que determina la normativa del PTSEC 2001-2004. 
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És opinió de l’ajuntament que aquesta prescripció ja es recollia al redactat aprovat 

inicialment, encara que potser de manera no prou clara. A la vista d’això, vist per altra banda 

que recollir aquesta prescripció en la modificació és imperatiu per a l’ajuntament ja que es 

tracta d’una normativa sectorial d’obligat compliment, la d’equipaments comercials, i per tal 

de no complicar en excés el redactat d’una norma urbanística amb referències expresses a 

normes sectorials amb una vocació de permanença temporalment menor que la de la pròpia 

norma urbanística, s’ha optat per donar un redactat alternatiu a tot l’article. Aquest redactat, 

que en essència clarifica allò que ja deia el redactat inicialment aprovat, és el que se sotmet a 

aprovació provisional. 

Durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació o suggeriment. 

D’acord amb 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, 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. 

Per tot això; 

Atès que l’article 59.2 de l’esmentat 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 la comissió 

o organisme que hagi aprovat inicialment el pla, en vista del resultat de la informació pública, 

l’aprovarà provisionalment amb les modificacions que procedeixin i el sotmetrà a l’autoritat o 

òrgan competent que hagi d’atorgar l’aprovació definitiva, a fi que ho examini en tots els seus 

aspectes i ho decideixi en el termini de sis mesos des de l’ingrés de l’expedient en el Registre. 

I que especifica que transcorregut aquest termini sense comunicar la resolució, s’entendrà 

aprovat per silenci administratiu. 

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, igualment, el que es disposa a 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 Llei 11/1999, de 21/4/1999, de 

modificació de la LRBRL i altres mesures de desenvolupament del govern local, pel que 

respecta a l’exigibilitat d’un quòrum qualificat de majoria absoluta per a l’adopció del present 

acord; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment 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”, el qual, respecte de l’inicialment aprovat, conté les modificacions que 

s’han esmentat a la part expositiva del present acord. 

 

SEGON.- Disposar que es trameti a la Comissió d’Urbanisme de Tarragona còpia autentica de 

l’expedient tramitat fins a la data i 3 exemplars, degudament diligenciats, del projecte de 

modificació que ha estat objecte d’aprovació provisional. 

 

 

8- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 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 
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DAURADES (CLAU 5B) DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL DE L’AMETLLA DE 

MAR. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat el Sr. Martí diu que el grup de CiU 

votarà favorablement ja que estan d’acord amb l’enunciat. 

 

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 30/11/2001 el ple de la corporació va aprovar inicialment la modificació puntual del 

Pla general municipal d’ordenació “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”. 

Consta a l’expedient que l’acord d’aprovació inicial es va comunicar als municipis limítrofs, 

en compliment del que es disposa 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, de la següent manera: 

 Ajuntament del Perelló: justificant de recepció de data 21/12/2001. 

 Ajuntament de Tivissa: justificant de recepció de data 21/12/2001. 

 Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant: 20/12/2001. 

L’edicte relatiu a l’aprovació inicial va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 

297/2001, de 29/12/2001, i al diari El Punt de 24/12/2001. Durant el termini d’exposició 

pública, a més, l’edicte ha estat exposat al tauler d’edictes de la corporació. 

La proposta de modificació inicialment aprovada ha rebut l’informe favorable del Servei 

Provincial de Costes, de l’Administració General de l’Estat, segons consta en escrit de 

4/2/2002, RE 380 de 8/2/2002, que s’ha incorporat a l’expedient. 

Durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació o suggeriment. 

D’acord amb 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, 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. 

Per tot això; 

Atès que l’article 59.2 de l’esmentat 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 la comissió 

o organisme que hagi aprovat inicialment el pla, en vista del resultat de la informació pública, 

l’aprovarà provisionalment amb les modificacions que procedeixin i el sotmetrà a l’autoritat o 

òrgan competent que hagi d’atorgar l’aprovació definitiva, a fi que ho examini en tots els seus 

aspectes i ho decideixi en el termini de sis mesos des de l’ingrés de l’expedient en el Registre. 

I que especifica que transcorregut aquest termini sense comunicar la resolució, s’entendrà 

aprovat per silenci administratiu. 
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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, igualment, el que es disposa a 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 Llei 11/1999, de 21/4/1999, de 

modificació de la LRBRL i altres mesures de desenvolupament del govern local, pel que 

respecta a l’exigibilitat d’un quòrum qualificat de majoria absoluta per a l’adopció del present 

acord; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment 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 que es trameti a la Comissió d’Urbanisme de Tarragona còpia autentica de 

l’expedient tramitat fins a la data i 3 exemplars, degudament diligenciats, del projecte de 

modificació que ha estat objecte d’aprovació provisional. 

 

 

9- APROVACIÓ PROVISIONAL 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 redactat i que 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: 

 

 

En data 28/3/2002 el ple de la corporació va aprovar inicialment la modificació puntual del 

Pla general municipal d’ordenació 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, modificació 

puntual requerida per causa de la incorporació parcial d’aquell pla parcial a la revisió del Pla 

General d’Ordenació Urbana, 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. 

Consta a l’expedient que l’acord d’aprovació inicial es va comunicar als municipis limítrofs, 
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en compliment del que es disposa 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, de la següent manera: 

 Ajuntament del Perelló: justificant de recepció de data 8/5/2002. 

 Ajuntament de Tivissa: justificant de recepció de data 9/5/2002. 

 Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant: 8/5/2002. 

L’edicte relatiu a l’aprovació inicial va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 

85/2002, de 12/4/2002, i al diari El Punt de 19/4/2002. Durant el termini d’exposició pública, 

a més, l’edicte ha estat exposat al tauler d’edictes de la corporació. 

No s’han sol·licitat, per estimar-se que el caràcter puntualíssim de la modificació (que és, com 

ha quedat dit, la modificació d’un pla parcial la normativa del qual va ser incorporada a la 

Revisió del Pla General) no era subjecta a cap mena d’afectació sectorial. 

Durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació o suggeriment. 

D’acord amb 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, 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. 

Per tot això; 

Atès que l’article 59.2 de l’esmentat 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 la comissió 

o organisme que hagi aprovat inicialment el pla, en vista del resultat de la informació pública, 

l’aprovarà provisionalment amb les modificacions que procedeixin i el sotmetrà a l’autoritat o 

òrgan competent que hagi d’atorgar l’aprovació definitiva, a fi que ho examini en tots els seus 

aspectes i ho decideixi en el termini de sis mesos des de l’ingrés de l’expedient en el Registre. 

I que especifica que transcorregut aquest termini sense comunicar la resolució, s’entendrà 

aprovat per silenci administratiu. 

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, igualment, el que es disposa a 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 Llei 11/1999, de 21/4/1999, de 

modificació de la LRBRL i altres mesures de desenvolupament del govern local, pel que 

respecta a l’exigibilitat d’un quòrum qualificat de majoria absoluta per a l’adopció del present 

acord; 

Atès que ha estat aprovat provisionalment la modificació del pla parcial del sector D, Ribes 

Altes primera fase, el contingut de la qual modificació és justament, en el que es refereix a la 

normativa que es modifica, el que es constitueix com a objecte de la present modificació 

puntual de Pla General, constituint tots dos expedients una única entitat inseparable; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general municipal 

d’ordenació 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, modificació puntual 

requerida per causa de la incorporació parcial d’aquell pla parcial a la revisió del Pla General 
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d’Ordenació Urbana, 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.- Disposar que es trameti a la Comissió d’Urbanisme de Tarragona còpia autentica de 

l’expedient tramitat fins a la data, i que aquesta remissió es faci conjuntament amb la de 

l’expedient de modificació del pla parcial del sector D, Ribes Altes primera fase, pels motius 

d’inseparabilitat conceptual expressats a la part expositiva del present acord. 

 

 

10- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL 

DEL SECTOR D, RIBES ALTES PRIMERA FASE, QUE AFECTA LES PARCEL·LES 317 

A 331 DEL POLÍGON 1. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat el Sr. Martí pregunta si en aquesta zona 

es pot construir en aquests moments. 

Contesta el secretari que la Comissió de Govern, en aprovar inicialment la modificació, va 

disposar la suspensió de llicències, i especifica que la modificació es tramita justament 

perquè, per causa d’un error tècnic en la redacció original del pla parcial vigent per part de 

INCASÒL, no es pot construir en aquestes parcel·les. 

 

 

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 19/3/2002 la Comissió de Govern Municipal va aprovar inicialment la modificació 

puntual del Pla Parcial del sector D, Ribes Altes primera fase, que afecta les parcel·les 317 a 

331 del polígon 1, continguda en el projecte anomenat “Modificació puntual de les parcel·les 

317 a 331 del polígon 1 del pla parcial Les Ribes Altes”. 

L’edicte relatiu a l’aprovació inicial va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 

85/2002, de 12/4/2002, i al diari El Punt de 10/4/2002. Durant el termini d’exposició pública, 

a més, l’edicte ha estat exposat al tauler d’edictes de la corporació. 

Durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació o suggeriment. 

D’acord amb 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, 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. 

Per tot això; 

Atès que l’article 59.2 de l’esmentat 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 la comissió 
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o organisme que hagi aprovat inicialment el pla, en vista del resultat de la informació pública, 

l’aprovarà provisionalment amb les modificacions que procedeixin i el sotmetrà a l’autoritat o 

òrgan competent que hagi d’atorgar l’aprovació definitiva, a fi que ho examini en tots els seus 

aspectes i ho decideixi en el termini de sis mesos des de l’ingrés de l’expedient en el Registre. 

I que especifica que transcorregut aquest termini sense comunicar la resolució, s’entendrà 

aprovat per silenci administratiu. 

Atès que la competència per aprovar provisionalment 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; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment el projecte de “Modificació puntual de les parcel·les 317 

a 331 del polígon 1 del pla parcial Les Ribes Altes”. 

 

SEGON.- Disposar que es trameti a la Comissió d’Urbanisme de Tarragona còpia autentica de 

l’expedient tramitat fins a la data i 3 exemplars, degudament diligenciats, del projecte de 

modificació que ha estat objecte d’aprovació provisional. 

 

 

11- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

GENERAL DE L’AMETLLA DE MAR, ARTICLE 262: SECTOR E, RIBES ALTES (2ª 

FASE)”. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat el Sr. Martí pregunta si es pot tramitar la 

modificació paral·lelament a l’aprovació del pla parcial. 

Contesta el secretari que es poden tramitar paral·lelament ambdues figures sempre que es 

prengui la precaució de condicionar els acords relatius al pla parcial a la modificació de pla 

general, ja que, altrament, el pla parcial vulneraria el pla general vigent que també es 

modifica. 

 

 

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 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. 
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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 s’ha formalitzat un conveni urbanístic entre l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar i l’INCASÒL, que recull tot el conjunt de compromisos i obligacions 

d’ambdues parts en l’actuació d’execució sistemàtica del sector, i que ja va ser aprovat pel ple 

de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar en sessió de data 28/3/2002. 

La primera de les actuacions que es requereixen per a l’execució del sector, i que es recull en 

el propi conveni, és la de introduir una modificació puntual del pla general, 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 edificatòria dins del 

Títol IV, Capítol II, Secció 2ª, amb la finalitat de regular la tipologia edificatòria que hom 

pretén. 

A aquests efectes, l’Institut Català del Sòl va presentar a aquest ajuntament, en data 

18/2/2002, RE 486, el projecte de modificació puntual. 

Sobre aquest projecte de modificació puntual l’arquitecte municipal Sr. Theilacker va emetre 

informe favorable en data 4/3/2002, que s’ha incorporat a l’expedient. 

En data 22/3/2002 es va suggerir a l’INCASÒL, com a redactor del projecte, la introducció de 

determinades modificacions al projecte. Modificacions que no afecten al seu contingut, sinó a 

la seva sistemàtica. 

En data 29/4/2002, RE 1227, va tenir entrada al Registre General el projecte de modificació 

puntual esmenat, que és el que se sotmet a aprovació inicial. 

Aquest projecte de modificació puntual proposada introdueix els següents canvis en el 

planejament vigent: 

 Modificació de normativa: 

 Es modifica l’article 262. 

 S’introdueix, dins del Títol IV, Capítol II, Secció 2ª, una nova Subsecció 4 bis, 

anomenada Subzona ciutat jardí intensitat 1, clau 20 d’, amb el següent contingut: 

(articles 298 bis a 298 sexties). 

 Modificació de plànols d’ordenació: 

 No es modifica expressament cap plànol, però s’introdueix un nou plànol, de 

detall, a escala 1:2.000, que reflexa el canvi de delimitació del sector. 

 Aquest nou plànol implica que restin sense efecte, en el que es refereix 

específicament al sector E, els plànols 2d i 32a del PGOU. 

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 
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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; 

Atès que la modificació puntual comporta en determinats aspectes modificació de règim 

urbanístic, en els termes de l’article 41.2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual 

s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística; 

Vistos els articles 41 a 42 de l’esmentat text normatiu, 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 de 

l’Ametlla de Mar, article 262: Sector E, Ribes Altes (2ª fase)”. 

 

SEGON.- Disposar, en l’àmbit territorial afectat que es determina al propi projecte (àmbit 

físic delimitat al plànol), 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: 

 Direcció de Patrimoni i Urbanisme RENFE. 

 

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. 

 

 

12- APROVACIÓ INICIAL D’UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 

MUNICIPAL D’ORDENACIÓ “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 

D’ORDENACIÓ URBANA DE L’AMETLLA DE MAR A L’ÀMBIT DEL SECTOR 22B”. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat el Sr. Martí manifesta que el grup de 

CiU ha examinat la documentació i no pot compartir aquesta modificació puntual del pla 
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general ja que pensen que presumptament s’està beneficiant a algú en particular i perjudicant a 

molts, i el vot del seu grup serà negatiu, reservant-se els drets d’actuar en conseqüència. 

El Sr. Llaó manifesta que el vot del seu grup serà favorable, ja que l’originari sector 22b sí 

que semblava estar fet a mida, però l’actual proposta, en canvi, és més coherent, ja que primer 

es faran les zones més properes al poble i després poc a poc s’anirà arribant cap a la carretera 

nacional. 

L’alcalde, per tal d’aclarir el traçat d’aquest sector 22b, explica que el traçat s’ha modificat 

per donar una sortida a unes necessitats comercials ubicades en una franja estreta, limitada pel 

barranc de Pixavaques, que arribaria fins la CN-340, i que serà una zona d’activitats artesanals 

i comercials; i per l’altra banda es dóna sortida a un espai que ja comença a estar utilitzat com 

espai lúdic i comercial. 

 

 

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, Gómez i senyora Martí. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

El 22/2/2002 es va lliurar definitivament a aquest ajuntament el projecte de modificació 

puntual de pla general “Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de l’Ametlla 

de Mar a l’àmbit del sector 22b”, la redacció del qual havia estat encarregada al Sr. Ferran 

Navarro Acebes, arquitecte. 

L’objectiu d’aquesta modificació puntual és modificar, per adaptació, l’àmbit del sector, 

aprofundir en la definició dels elements de l’estructura general del sector, i classificar-ho com 

a sòl urbanitzable programat, en els termes que s’indiquen a la memòria justificativa. 

Per assolir aquest objectiu, la modificació puntual proposada introdueix els següents canvis en 

el planejament vigent: 

Modificació de normativa: 

 Derogació de l’article 324, que regula, dins del capítol 4 (sòl urbanitzable no programat) 

del Títol IV (sòl urbanitzable), el sector 22.b “Sector amb vocació d’ús residencial, 

intensitat 2, clau 22.b”. 

 Introducció de nous dos articles dins del capítol 2 (sòl urbanitzable programat) del 

mateix títol IV, de la següent manera: 

 Article 273 bis. Sector 22b.1 “la Cova del Gendre”. 

 Article 273 ter. Sector 22b.2 “Pixavaques”. 

Contingut gràfic normatiu de la modificació: 

 Plànol 01: estructura territorial vigent. 

 Plànol 02: estructura territorial modificada. 

 Plànol 03: topogràfic, parcel·lari i de superposició de l’actual sector 22.b amb els futurs 

sectors 22b.1 i 22b.2. 

 Plànol 04: nova delimitació de sectors, condicions urbanístiques. 

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 
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mateixes disposicions enunciades per a la seva formació. 

Procedeix, per tant, aprovar inicialment la proposta de modificació puntual esmentada. 

Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal; 

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; 

Atès que la modificació afecta aspectes dels enumerats a l’article 41.2 del Decret Legislatiu 

1/1990, de 12/7/1990, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en 

matèria urbanística; 

Vist per tant, que d’acord amb els 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, l’acord d’aprovació inicial obliga a acordar 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 a l’àmbit del sector 22b”. 

 

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: 

 Diputació de Tarragona, per les zones d’afectació de la via provincial TV 3025. 

 Administració General de l’Estat, Servei de carreteres, per les zones d’afectació de la 

CN-340. 

 Administració General de l’Estat, Ministeri de Foment (Inspecció d’Explotació A-7), per 

les zones d’afectació de l’autopista A-7. 

 Agència Catalana de l’Aigua. 
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 Generalitat de Catalunya, Direcció General de Comerç, Servei d’equipaments 

comercials. 

 Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

 

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. 

 

 

13- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ TRAMITAT PER A 

L’ALIENACIÓ, PELS TRÀMITS DE LA SUBHASTA PÚBLICA OBERTA, DE LES 

FINQUES PATRIMONIALS DE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR 

CORRESPONENTS AL 10% D’APROFITAMENT MIG DEL SECTOR L, “CALA 

CALAFATÓ”. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat el Sr. Martí manifesta que el grup de 

CiU estaria d’acord si els diners d’aquesta subhasta es destinessin a usos d’interès social i en 

els quals hi poguessin participar i aportar les seves idees. 

Seguidament pregunta si aquestes finques es venen totes en bloc o en parcel·les. Contesta 

l’alcalde que tota en bloc. Afirma el Sr. Martí que a ningú li es fàcil desemborsar una xifra de 

1.300.000 €, i pregunta si no seria més d’interès social poder-ho separar i que tothom hi pugui 

tenir accés. 

En referència al plec de clàusules i en concret a la mesa de contractació manifesta que el més 

lògic seria que dels dos regidors nomenats per l’alcalde, fossin un de cada grup polític. 

El Sr. Llaó manifesta que en referència al nomenament dels dos regidors per formar part de la 

mesa de contractació, el seu grup no té cap inconvenient en cedir un lloc als regidors del grup 

de CiU, i vol matisar també que s’està parlant d’una subhasta oberta i que qualsevol persona 

pot participar-hi. 

L’alcalde explica que són tres parcel·les molts grans i que una és una participació en una zona 

hotelera, i segons informe dels tècnics municipals la tipologia aprovada en el pla parcial 

d’aquest sector impedeix que hi puguin anar habitatges d’interès social. 

El Sr. Martí manifesta i demana que consti en acta que el producte de la venda d’aquestes 

parcel·les s’han de destinar a finalitats d’ús social. 

 

 

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, Gómez i senyora Martí. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 26/2/2002 es va incoar expedient per a l’alienació de les finques patrimonials A.2, B.4 
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i H.2 del sector L, corresponents al 10% de l’aprofitament mig de l’esmentat sector i que van 

ser adjudicades en favor d’aquest ajuntament com a conseqüència de l’aprovació per part de la 

Comissió de Govern Municipal, en data 2/10/2001, del projecte de compensació. 

Un cop acreditada la situació física i jurídica de les finques, apreuades per incorporació del 

corresponent peritatge, i elaborat el projecte de plec de clàusules, i atenent que el valor dels 

béns a alienar supera el 25% dels recursos ordinaris del pressupost consolidat, es va sol·licitar 

l’informe preceptiu del Servei de Règim Econòmic de les Corporacions Locals del 

Departament de Governació i Relacions Institucionals. 

Consta a l’expedient que en data 21/5/2002, cinc dies després d’esgotar-se el termini per 

evacuar l’informe esmentat, va tenir entrada al Registre General, amb el número 1483 de la 

mateixa data, requeriment de documentació complementària relativa a l’expedient de 

referència. És procedent, per tant, aplicar el que es determina a l’article 83.4 de la Llei 

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

procediment administratiu comú, i a la Resolució d’11/5/1999, de publicació de les relacions 

de procediments administratius regulats per la Generalitat de Catalunya, això és, prosseguir 

les actuacions sens perjudici que, mentre tant, es complimenti el requeriment per a l’emissió 

de l’informe. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa, en relació a l’alienació de béns immobles, als articles 193 de la Llei 

8/1987, de 15/4/1987, Municipal i de Règim local de Catalunya, i 40 a 42 del Decret 336/1988, 

de 17/10/1988, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya; 

Atès que es tracta d’un contracte privat de l’administració, a la vista de l’article 5.3 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; 

Atès que l’òrgan de contractació competent és el ple de la corporació, segons es desprèn dels 

articles 21.1.p) i 22.2.o) 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; 

Vistos també els articles 47.3.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, i 40.1.c) del Decret 336/1988, de 

17/10/1988, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya; 

Atès que s’ha redactat el plec de clàusules que ha de regir el contracte, en particular pel que es 

refereix a l’expedient de licitació i adjudicació; 

Vistos els informes preceptius de Secretaria i d’Intervenció, de dates 8/4/2002 i 27/5/2002; 

Atès que s’ha acreditat a l’expedient que com a conseqüència de la tipologia dels habitatges a 

construir i el sostre edificable útil de cada habitatge, aquestes parcel·les són incompatibles 

amb la construcció d’habitatges de protecció pública; 

Atès que s’ha acreditat la conveniència i oportunitat de l’alienació, així com el fet que el 

producte de l’esmentada alienació es destinarà a altres usos d’interès social, de conformitat 

amb el que disposa l’article 280.1 del Reial decret legislatiu 1/1992, de 26/6/1992, pel qual 

s'aprova el Text Refós de la Llei sobre el règim del sòl i ordenació urbana; 

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 a l'article 69 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; 
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El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar en la seva totalitat l'expedient de contractació tal i com s'ha tramitat fins a la 

data. 

 

SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 

contractació. 

 

TERCER.- Sotmetre el plec de clàusules particulars aprovat a exposició pública, mitjançant 

anunci al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per 

termini de 15 dies. 

 

QUART.- Disposar, si bé condicionat resolutòriament al resultat del tràmit d’informació 

pública del plec, l'obertura simultània de l'expedient de licitació i adjudicació, que haurà de 

verificar-se pel procediment de la subhasta oberta. 

 

 

14- APROVACIÓ INICIAL DE LA SUSPENSIÓ DELS EFECTES DEL PLANEJAMENT AL 

SECTOR J, “CASTELL DE SANT JORDI”, D’AQUEST TERME MUNICIPAL. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat el Sr. Martí pregunta si els informes de 

l’ACA i Medi Ambient, a què s’ha fet referència, els ha fet arribar la promotora a 

l’ajuntament, i si han estat favorables o desfavorables. 

Contesta el secretari que, en efecte, consta a l’expedient que el promotor ha presentat un escrit 

aportant còpia d’aquests informes, però que això s’ha fet amb posterioritat a la convocatòria 

del ple i un cop ja redactada la proposta d’acord i a disposició dels regidors, i que per això no 

se’n fa esment a la proposta. Puntualitza, però, que si és el cas, l’escrit hauria de ser analitzat 

en fase d’aprovació provisional, abans de la remissió a la Comissió d’Urbanisme. 

El Sr. Martí manifesta que el grup de CiU s’abstindrà ja que no han estat partícips en 

l’elaboració d’aquest expedient, tot i que suposa que els informes deuen ser favorables. 

El Sr. Llaó expressa que el seu grup votarà favorablement per tots els raonaments que 

s’exposen a la proposta d’acord. 

L’alcalde diu que el seu vot també serà favorable donat que és necessària la modificació de 

l’actuació que es pretenia fer en aquest sector que afecta la llera del barranc de Sant Jordi, on 

hi ha una llacuna, i creu que és el moment de començar a preservar al màxim tot aquell entorn 

i petits espais naturals que encara resten a la nostra costa, i pensa que aquesta és la millor 

solució. 

 

 

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, Gómez i senyora Martí. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 
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En data 14/3/1990 la Comissió d’Urbanisme de Tarragona va aprovar definitivament el pla 

parcial corresponent al sector J, anomenat “Castell de Sant Jordi”, formulat de conformitat 

amb el que establia el Pla General d’Ordenació Urbana original del municipi, aprovat 

definitivament en data 2/6/1988. 

La mateixa Comissió d’Urbanisme de Tarragona, en data 5/2/1992, va aprovar definitivament 

la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de l’Ametlla de Mar. D’acord amb aquesta 

revisió del pla, que és la vigent en l’actualitat, el sector J es configura com un dels sectors de sòl 

urbanitzable programat a executar dins del primer quadrienni, tal i com s’estableix a l’article 254 

de la normativa del pla. Per la seva banda, l’article 268 d’aquesta mateixa normativa especifica 

que aquest sector es regula específicament pel pla parcial d’ordenació al qual abans s’ha fet 

referència, les determinacions del qual es recullen a l’annex del propi pla general. 

En data 17/12/1993 el ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va aprovar definitivament el 

projecte d’urbanització corresponent a l’esmentat sector. 

Tot i aquest conjunt d’antecedents, i per motius aliens a l’administració municipal, el 

desenvolupament del sector va restar aturat des d’aleshores. 

No ha estat fins l’any 2001, un cop superat amb escreix el termini d’execució fixat pel pla 

general, que pel que sembla s’ha tornat a reemprendre el camí per a la seva execució. En 

concret, consten a l’ajuntament el següent conjunt d’antecedents: 

En data 2/8/2001, RE 2194, el Sr. Joan Pujol i Querol, en nom i representació de Grupo 

Empresarial Magenta SA, va presentar un projecte anomenat “Projecte de parcel·lació del 

sector J: Urbanització Castell de Sant Jordi”, amb el prec que es procedís a la seva tramitació i 

aprovació. Un cop examinat el projecte esmentat, però, en particular el literal de la seva 

memòria i les finalitats que s’hi exposaven, es va constatar que es tractava en realitat del 

projecte de compensació del sector. Un cop examinat l’esmentat projecte com a tal projecte de 

compensació es va constatar l’existència de tota una sèrie de defectes inesmenables, d’entre 

tots els quals, en particular, la vulneració de les zonificacions establertes al pla parcial. Per 

això, en data 2/10/2001 la Comissió de Govern Municipal va acordar denegar la tramitació i 

aprovació del projecte presentat. Aquesta acord fou notificat al Sr. Joan Pujol i Querol en data 

8/10/2001, i ha esdevingut ferm. 

En data 7/8/2001, RE 2245, el mateix Sr. Joan Pujol i Querol, en nom i representació de 

Grupo Empresarial Magenta SA, va presentar un projecte anomenat “Annex al projecte 

d’urbanització del pla parcial Castell de Sant Jordi” (sector J), amb el prec que es procedís a la 

seva tramitació. Un cop examinat el projecte, es va constatar que es tractava d’un projecte de 

modificació del projecte d’urbanització aprovat definitivament en data 17/12/1993 al qual 

abans s’ha fet referència. Així ho explicitava la memòria del propi projecte, que concretava 

que la finalitat del projecte era adaptar el projecte d’urbanització aprovat a la nova normativa 

vigent en l’actualitat en matèria d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. Tot i 

això l’ajuntament, en consideració al llarg temps transcorregut des de l’aprovació definitiva 

del projecte d’urbanització original i la possible incidència de normatives sectorials que 

poguessin ser d’aplicació, va considerar adient que se sotmetés a informe previ no només 

l’annex que ara era objecte d’aprovació inicial, sinó aquest annex conjuntament amb la 

totalitat del projecte d’urbanització aprovat definitivament en data 17/12/1993. Per això, en 

data 2/10/2001 la Comissió de Govern Municipal va prendre un acord del següent literal: 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’instrument de gestió d’iniciativa particular “Annex 

al projecte d’urbanització del pla parcial Castell de Sant Jordi” (sector J), que 

constitueix una modificació del projecte d’urbanització aprovat definitivament en data 

17/12/1993. 
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SEGON.- Sotmetre el projecte aprovat a exposició pública per termini de 20 dies 

comptadors des de l’endemà de la publicació del corresponent edicte al Butlletí 

Oficial de la Província. 

TERCER.- Requerir a Grupo Empresarial Magenta SA perquè presenti a aquest 

ajuntament, als efectes de sol·licitud d’informe als organismes competents: 

 3 còpies addicionals del projecte presentat “Annex al projecte d’urbanització 

del pla parcial Castell de Sant Jordi” (sector J). 

 5 còpies del projecte d’urbanització del sector, que fou aprovat definitivament 

pel ple de l’ajuntament en data 17/12/1993. 

QUART.- Sol·licitar dels organismes que s’esmenten que emetin informe sobre el 

projecte presentat, tot manifestant-los que, a judici d’aquesta administració, i atès el 

llarg temps transcorregut des de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització 

vigent, aquest informe hauria d’emetre’s conjuntament en relació al projecte original 

i a la modificació que ara és objecte d’aprovació inicial: 

 Direcció General d’Urbanisme. 

 Departament de Medi Ambient. 

 Agència Catalana de l’Aigua, per l’afectació de la zona de domini públic i 

servitud del barranc de Sant Jordi. 

 Direcció General de Costes, per les obres a realitzar en zona de servitud i 

domini públic maritimoterrestre. 

 Ministeri de Foment - RENFE, per les obres a realitzar en zona de servitud 

ferroviària. 

CINQUÈ.- Manifestar a Grupo Empresarial Magenta SA, atès el temps transcorregut 

des de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització ja que el projecte 

d’urbanització aprovat fou redactat al gener del 1990, que un cop rebuts els informes 

sol·licitats, i amb caràcter previ a l’aprovació definitiva, haurà d’actualitzar el 

pressupost d’execució material de la totalitat del projecte, als efectes previstos a 

l’article 81 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual s'aprova la refosa 

dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 

Aquest acord de la Comissió de Govern Municipal fou notificat al senyor Joan Pujol i Querol 

en data 8/10/2001. L’edicte d’exposició pública es va publicar al Butlletí Oficial de la 

Província núm. 242/2001, de 20/10/2001. Tot i això, i pels motius que s’explicaran més 

endavant, el sol·licitant va formular en data 8/1/2002, RE 77 de 9/1/2002, desistiment de la 

seva sol·licitud, la qual cosa ha provocat l’arxiu definitiu de l’expedient. 

En data 8/11/2001, RE 3166, va tenir entrada al Registre General un recurs de reposició 

interposat pel Sr. Antonio de la Calle Sánchez, en nom de Grupo Empresarial Magenta SA, 

contra l’acord de la Comissió de Govern Municipal de data 2/10/2001 que abans s’ha transcrit, 

d’aprovació inicial de la modificació del projecte d’urbanització. 

En data 4/12/2001 la Comissió de Govern Municipal va prendre l’acord relatiu a la resolució 

del recurs de reposició esmentat, el qual se transcriu íntegrament en la seva part dispositiva: 

PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició interposat per Grupo Empresarial 

Magenta, RE 3166 de 8/11/2001, contra l’acord de la Comissió de Govern Municipal 

de data 2/10/2001, per improcedent, ja que l’esmentat recurs s’adreça contra un acte 

administratiu de tràmit no qualificat, ja que no posa fi al procediment ni impedeix la 

seva continuació. I, en virtut d’aquest desestimació, confirmar en la seva integritat 

l’esmentat acord de la Comissió de Govern Municipal. 

SEGON.- Suggerir al promotor que, per tal de donar solució a la problemàtica 
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plantejada, ajusti les seves actuacions al que tot seguit s’especifica: 

 Renunciar expressament a la tramitació i aprovació del projecte de modificació 

del projecte d’urbanització anomenat “Annex al projecte d’urbanització del pla 

parcial Castell de Sant Jordi” (sector J). 

 Presentar un projecte de modificació del pla parcial aprovat, per a la seva 

tramitació. 

 Presentar un projecte de compensació i un nou projecte d’urbanització, 

completament actualitzat. Els quals projectes, si és el cas, i d’acord amb el que 

es disposa a l’article 69 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual 

s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, 

podrien ésser objecte de tramitació simultània amb el de modificació del pla 

parcial. 

TERCER.- Notificar aquest acord en forma a l’interessat. 

Aquest acord fou notificat a Grupo Empresarial Magenta SA en data 20/12/2001, tal i com 

consta a l’expedient. 

En data 9/1/2002, RE 77, Grupo Empresarial Magenta SA va presentar en aquest ajuntament 

un projecte de “Text modificat del projecte d’urbanització del pla parcial Castell de Sant 

Jordi”, acompanyat d’un escrit pel qual, primer, sol·licitava que es tramités l’esmentat 

projecte, i segon, formulava el desistiment a què abans s’ha fet esment, referent al 

procediment d’aprovació del projecte “Annex al projecte d’urbanització del pla parcial Castell 

de Sant Jordi”, aprovat inicialment en data 2/10/2001. 

En resulta, per tant, que Grupo Empresarial Magenta SA, com a promotor i propietari únic 

dels terrenys del sector J (Castell de Sant Jordi) d’aquest terme municipal, tot desatenent el 

suggeriment de l’ajuntament expressat manta vegades relatiu a la conveniència de procedir a 

una prèvia modificació del pla parcial aprovat en data 14/3/1990, ha optat per la via de 

refondre i actualitzar únicament el projecte d’urbanització del sector (que va ser aprovat 

definitivament per acord plenari de 17/12/1993) amb la presentació del projecte 

d’urbanització presentat en data 9/1/2002, RE 77, a que tot just s’ha fet referència. 

Aquest ajuntament considera que la simple actualització del projecte d’urbanització, que al 

cap i a la fi no és més que un projecte d’obres, no és el mitjà adequat per resoldre totes les 

problemàtiques que l’extemporània execució del planejament que hom pretén planteja en data 

d’avui. I no ho és perquè aquestes problemàtiques tenen el seu origen no només en una simple 

actualització de la normativa sectorial que afecta a la pròpia execució de les obres 

urbanitzadores, sinó que arrenquen de la pròpia concepció del pla parcial aprovat en data 

2/6/1988. 

És per aquest motiu que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va considerar adient, primer, i per 

provisió de l’Alcaldia de data 11/3/2002, incoar expedient en ordre a la suspensió dels efectes 

del planejament en el sector afectat, expedient que és el que se sotmet ara a decisió plenària. I 

segon, suspendre la tramitació del projecte d’urbanització anomenat “Text modificat del 

projecte d’urbanització del pla parcial Castell de Sant Jordi” amb caràcter temporal fins a la 

resolució definitiva de l’expedient de suspensió dels efectes del planejament, acord que va ser 

adoptat per la Comissió de Govern Municipal en data 19/3/2002. 

L’article 80.3 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 l’incompliment per part 

del promotor de les obligacions concretes i de la realització de la urbanització amb subjecció 

al pla d’etapes del pla parcial faculta l’administració, en funció de l’entitat i transcendència 

d’aquest incompliment, per adoptar alguna de les mesures següents: 
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a) Imposició de sancions pecuniàries. 

b) Realització de les garanties. 

c) Suspensió dels efectes del pla. 

d) Subrogació de l’administració en l’execució. 

En el mateix sentit, l’article 9 del Decret 308/1982, de 26/8/1982, pel qual es desplegava la 

refosa Llei 9/1981, de protecció de la legalitat urbanística. 

En resulta, per tant, que la suspensió dels efectes del planejament al sector ve emparada per la 

normativa vigent i es fonamenta en el pur i simple incompliment del pla d’etapes. Tot i això, 

considera aquest ajuntament que és necessari motivar i concretar els motius específics pels 

quals la mesura de suspensió d’efectes del pla es considera com la més adient al present cas, 

tot descartant les altres, menys restrictives, que es preveuen. 

S’ha de dir, en primer lloc, que existeix una clara separació conceptual entre la imposició de 

sancions pecuniàries, la realització de les garanties i la subrogació de l’administració en 

l’execució, per una banda, i la suspensió dels efectes del pla per una altra, ja que les tres 

primeres mesures tenen per finalitat forçar o assegurar l’execució del pla que no ha estat 

executat dins del termini previst, mentre que la de la suspensió té un objectiu contrari, que és, 

justament, el de paralitzar cautelarment aquesta execució amb la finalitat que, en tràmit d’una 

futura revisió del planejament, l’administració pugui decidir de nou lliurement sobre la 

qualificació o la regulació concreta del sector. Dit d’una altra manera: un cop incomplerta 

temporalment l’obligació d’execució d’un sector determinat decauen els drets dels promotors 

a la seva execució, o si més no, decau el seu dret a ésser indemnitzats per una canvi de 

qualificació o regulació, ja que la llei faculta en aquests supòsits a l’administració municipal 

per, un cop suspesos els efectes del pla, decidir lliurement en els termes que preveu l’article 

10 del Decret 308/1982, de 26/8/1982, pel qual es desplegava la refosa Llei 9/1981, de 

protecció de la legalitat urbanística. 

Per aquest motiu es fonamenta jurídicament la procedència de la mesura de suspensió dels 

efectes del pla: perquè, si com ha quedat dit, l’execució extemporània del sector (amb la 

simple actualització del projecte d’urbanització) no resol les problemàtiques que el propi 

sector planteja, seria absurd que la mesura a adoptar per l’incompliment del pla d’etapes fos 

una mesura adreçada, justament, a assegurar aquesta execució. 

I quines són, doncs, les problemàtiques que planteja actualment l’execució d’un pla parcial 

aprovat definitivament l’any 1990?. Això és quelcom que es troba exposat en gran mesura en 

la part expositiva de l’acord de la Comissió de Govern Municipal de data 4/12/2001, pel qual 

es resol el recurs de reposició a què abans s’ha fet referència. Tot i això, les concretes 

problemàtiques s’exposen i sistematitzen de la següent manera: 

 La que es deriva de la protecció del domini públic hidràulic i de la seguretat de les 

construccions. El pla parcial del sector J, anomenat “Castell de Sant Jordi”, preveu 

zones constructives que afecten de ple la llera del “barranc de Sant Jordi” en el seu tram 

final, just abans de desembocar en la Cala de Sant Jordi. 

 La que es deriva de la protecció del medi ambient: al final de l’esmentada llera del 

barranc de Sant Jordi, i afectada plenament pel propi pla parcial, s’hi troba un espai 

humit anomenat “llacuna de Sant Jordi”, la transcendència ecològica de la qual, atesa la 

seva pròpia singularitat a la zona, s’adiu malament amb la urbanització del sector tal i 

com es preveu al pla parcial aprovat. L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar considera que 

aquest espai natural hauria de ser objecte d’especial atenció en ordre a la seva 

preservació i en ordre a assegurar que la pressió immediata de llocs de convivència 

humana tan propers no acabin per malbaratar aquest indret únic. 
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 La que es deriva de la preservació de monuments històrics i artístics: a seixanta metres 

del límit del sector J, just a la banda sud del barranc de Sant Jordi, s’hi troben les ruïnes 

del Castell fortalesa de Sant Jordi d’Alfama. La importància d’aquest monument la 

determina no només el seu propi valor intrínsec, sinó el fet que sigui una de les escasses 

restes arqueològiques del terme municipal. Per això és essencial la seva preservació, 

perquè a banda del seu valor inherent, la seva potencialitat com a actiu turístic podria 

quedar greument afectada per la presència dins del seu àmbit d’influència del conjunt de 

potencialitats del sector. 

És per tots aquests motius que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha manifestat en reiterades 

ocasions als promotors de l’esmentat sector J la conveniència de procedir a una prèvia 

modificació del pla parcial aprovat l’any 1990 com a pas previ per iniciar l’execució 

sistemàtica del sector. Així, per exemple, en el punt segon de l’acord de la Comissió de 

Govern Municipal de 4/12/2001, abans transcrit. Però també, en nombroses reunions 

mantingudes personalment amb els representants legals de Grupo Empresarial Magenta SA i 

del seu representant IMSA SA. 

Doncs bé, Grupo Empresarial Magenta SA ha fet cas omís d’aquestes recomanacions i ha 

optat, com a quedat dit al començament, per presentar un simple projecte d’urbanització 

actualitzat del sector, tot pretenent fer valer el seu dret a executar el pla parcial del 1990 i 

sense mostrar cap mena de predisposició a negociar els termes d’una possible modificació del 

pla parcial que pugui donar una solució coherent a aquestes problemàtiques i que, alhora, sigui 

satisfactòria per a totes les parts. 

Per tot això, i com ha quedat dit amb anterioritat, per provisió de l’Alcaldia de data 11/3/2002, 

i per tot el seguit de motius, antecedents i argumentacions exposats, es va disposar, primer, 

incoar expedient en ordre a la suspensió dels efectes del planejament al sector J, “Castell de 

Sant Jordi”, d’aquest terme municipal, i segon, obrir tràmit d’audiència per termini de deu 

dies al promotor i propietari únic, Grupo Empresarial Magenta SA, perquè durant aquest 

termini pogués al·legar i presentar els documents i justificacions que estimi pertinents a la 

defensa dels seus drets. 

Consta a l’expedient que l’esmentada provisió fou comunicada a Grupo Empresarial Magenta 

SA, com a propietari únic del sector, en data 18/3/2002, i també a la mercantil Iniciatives 

Mediterrànies SA, IMSA, com a representant de MAGENTA a la població, en data 13/3/2002. 

En data 8/4/2002 va tenir entrada al Registre General l’escrit d’al·legacions de Magenta SA, 

presentat en oficina de correus en data 27/3/2002. 

L’escrit presentat formula les consideracions que tot seguit, en síntesi, es diran, i s’estructura 

de la següent manera: 

 Primer, un apartat d’antecedents en què l’al·legant disposa, de la manera que convé a la 

defensa dels seus interessos, els següents antecedents del fet: 

 El sector J disposa de pla parcial i de projecte d’urbanització aprovats i vigents. 

 La compra per part de MAGENTA dels terrenys del sector es va fer en funció de 

les possibilitats i les expectatives derivades de la situació de confiança generada 

per l’existència dels documents annexos a l’escrit d’al·legacions números 1, 2 i 4. 

En base a aquesta situació es van presentar el projecte de compensació i l’annex al 

projecte d’urbanització. 

 La resolució del recurs de reposició contra l’acord de 2/11/2001 suposa un canvi de 

criteri de la corporació municipal que trenca la situació de confiança generada. 

 Amb el text refós del projecte d’urbanització es donava compliment a les 

exigències municipals. 
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 La provisió d’incoació d’expedient en ordre a la suspensió dels efectes del pla 

mostra la veritable voluntat de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. 

 Segon, uns fonaments jurídics pels quals l’al·legant fonamenta, de la manera que es 

dirà, que la provisió és inconsistent i sense base legal i que la mesura de suspensió 

suposaria provocar una lesió indemnitzable perquè va contra la bona fe en les relacions 

entre administració i ciutadans, constitueix un abús de dret, i amaga la veritable intenció 

de l’ajuntament, que era fer suportar a MAGENTA, per la via del suggeriment d’una 

modificació del pla parcial, l’esmena d’un defecte d’ordenació del pla parcial en el que 

es refereix al barranc de Sant Jordi. Tot el què, en base als següents arguments: 

 Improcedència de la mesura de suspensió perquè existeix una reobertura o pròrroga 

del termini d’execució, perquè no es té en compte la Incidència de la Llei 6/1998, 

de 13/4/1998, sobre règim del sòl i valoracions, i perquè es trenca el principi de 

proporcionalitat. 

 Procedència d’un rescabalament per frustració de l’expectativa legítima 

d’urbanització del sector. L’abast de la lesió indemnitzable, segons l’al·legant, 

seria el cost dels projectes i els estudis, les obligacions contretes i fins i tot el valor 

urbanístic. Es recorda, a més, el principi de responsabilitat solidària de les 

administracions per l’aprovació d’un pla parcial defectuós. 

 Tercer, una proposició de pràctica de prova consistent en què s’obtinguin els informes 

de l’Agència Catalana de l’Aigua i del Departament de Medi Ambient relatius al Text 

refós del projecte d’urbanització del sector, amb l’objectiu de demostrar que aquest 

refós complia els objectius de protecció pretesos. 

Correspon, en conseqüència, analitzar seguidament els arguments esgrimits per l’al·legant. 

És cert, com ha quedat dit al començament, que el sector J disposa de pla parcial i de projecte 

d’urbanització aprovats i vigents. També és certa, però, la inadequació objectiva d’aquests 

instruments aprovats al 1988 i al 1993 respectivament, per executar la urbanització en data 

d’avui. Inadequació que es deriva del propi transcurs del temps, o dit d’una altra manera, de 

l’incompliment del deure d’urbanitzar en temps, i que el promotor reconeix aquesta 

inadequació objectiva com ho demostra la seva pròpia actuació en la presentació d’un projecte 

de compensació que pretenia variar zonificacions (cosa que només pot fer-se mitjançant una 

modificació del pla parcial, que és el que l’ajuntament ha volgut pactar raonablement amb el 

promotor) i per la presentació de l’annex al projecte d’urbanització, primer, i del text refós del 

projecte d’urbanització després. 

Pel que fa als documents annexos a l’escrit d’al·legacions números 1, 2 i 4, que segons 

l’al·legant van provocar-li una situació de confiança legítima, s’ha de dir que no es veu en ells 

cap mena d’incorrecció o engany ja que es tracta de certificats del contingut literal d’informes 

emesos pel tècnic municipal a sol·licitud de part, documents als quals no només no es pot 

atribuir que expressin la voluntat d’una corporació, sinó que, a més, són essencialment 

correctes en el seu contingut en relació en la data en què es formulen, com ho demostra el fet 

que en ells el tècnic ja adverteix que, atès el temps transcorregut des de la seva aprovació, es 

necessari actualitzar el projecte d’urbanització. 

Fonamenta l’al·legant, seguidament, que la resolució del recurs de reposició contra l’acord de 

2/11/2001 suposa un canvi de criteri de la corporació municipal, canvi que trenca la situació 

de confiança generada i que deriva finalment en la provisió d’incoació d’expedient en ordre a 

la suspensió dels efectes del pla, la qual mostra la veritable voluntat de l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar. S’ha de negar virtualitat a aquesta afirmació, ja que fins a la data de 

resolució del recurs, com s’ha dit, només hi constaven informes del tècnic municipal. L’opinió 
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de la corporació sobre la problemàtica del sector, o el criteri, si es vol dir així, es manifesta 

formalment, això és, sense tenir en compte anteriors manifestacions mantingudes en reunions 

personals i que no consten per escrit, en els acords de la Comissió de Govern Municipal 

relatius a l’annex al projecte d’urbanització i al projecte de compensació, i en la resolució del 

recurs de reposició contra l’acord d’aprovació inicial de l’annex al projecte d’urbanització, en 

què se suggereix expressament la modificació de pla parcial. 

En relació als fonaments jurídics de l’escrit d’al·legacions, aquest ajuntament nega que la 

incoació del present expedient de suspensió vagi contra la bona fe en les relacions entre 

administració i ciutadans, constitueixi un abús de dret, o amagui una suposada veritable 

intenció de l’ajuntament consistent en fer suportar a MAGENTA, per la via del suggeriment 

d’una modificació del pla parcial, l’esmena d’un defecte d’ordenació del pla parcial en el que 

es refereix al barranc de Sant Jordi. I ho nega no només perquè l’al·legant pretengui 

fonamentar aquesta presumpta transgressió de la bona fe en els informes tècnics a què abans 

s’ha fet referència, sinó perquè si realment hi ha hagut una transgressió de la bona fe, aquesta 

transgressió, a judici de l’ajuntament, és imputable al propi promotor, el qual, conscient de la 

necessitat objectiva de modificar el pla parcial per possibilitar la seva execució, pretén eludir 

aquest tràmit, amb la defraudació de la normativa que això suposa, tot pretenent assolir els 

mateixos objectius amb la presentació d’un projecte de compensació que varia zonificacions i 

que per tant vulnera el planejament i la normativa urbanística vigent. Dit d’una altra manera, 

és el propi promotor el que, coneixedor de la impossibilitat sobrevinguda pel transcurs del 

temps, d’executar extemporàniament el pla parcial, amb la presentació d’un projecte de 

compensació que vulnera el planejament i la normativa revela la seva autèntica voluntat 

d’eludir la necessitat de modificar un pla desfasat pel transcurs del temps (que no incorrecte 

en el seu origen, com hàbilment pretén l’al·legant). 

Explicades així les coses, resulta paradoxal que l’al·legant argumenti que la suposada 

transgressió de la bona fe per part de l’ajuntament hagi provocat una reobertura o pròrroga del 

termini d’execució que faria inaplicable la mesura de suspensió per incompliment del deure 

d'urbanitzar dins de termini. 

En relació a la incidència en el cas de la Llei 6/1998, de 13/4/1998, sobre règim del sòl i 

valoracions, l’al·legant fa una argumentació de difícil comprensió, que es desenvolupa de la 

següent manera: “la DT 1ª de la Llei 6/1998, de 13/4/1998, sobre règim del sòl i valoracions, 

disposa que al sòl urbanitzable programat se li aplicarà el règim del sòl urbanitzable establert 

en la pròpia Llei. Amb aquesta equiparació entre els tipus de sòl trenca el principi de la 

programació. En la nova Llei només existeix el deure d’edificar en aquells àmbits en que el 

planejament ho prevegi expressament, mentre que el deure d’urbanitzar apareix afeblit i de 

difícil exigibilitat per l’Administració. Per això, com que MAGENTA, com a propietària dels 

terrenys, pot exercitar en qualsevol moment el seu dret de transformació del sòl, aleshores 

l’ajuntament no pot declarar l’incompliment i no pot adoptar la mesura de suspensió que es 

proposa”. Doncs bé, a judici d’aquesta corporació l’argument no mereix més comentari que el 

que es refereix a la desaparició i expulsió de l’ordenament jurídic de l’article 16.1 de la Llei 

6/1998, de 13/4/1998, sobre règim del sòl i valoracions, article que a l’esmentada llei estatal es 

constituïa com el veritable puntal de l’anomenat “dret dels propietaris a promoure la 

transformació del sòl urbanitzable”, i que és el que a l’al·legant li hauria agradat esgrimir però 

que no esmenta perquè aquest article, justament, va ser declarat inconstitucional i nul per la 

STC 164/2001, d’11/7/2001. Com raona el fonament jurídic 27è de l’esmentada sentència, “el 

art. 16.1 de la Llei 6/1998, de 13/4/1998, sobre règim del sòl i valoracions... ...no se ha limitado 

a trazar las líneas normativas fundamentales que definen la propiedad urbana. Estamos, en 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 33 

 

suma, ante una regulación que excede de las «condiciones básicas» para asegurar la igualdad 

de los españoles en el ejercicio de la propiedad urbana (art. 149.1.1 CE) e invade las 

competencias urbanísticas propias de las Comunidades Autónomas. En consecuencia, 

debemos declarar la inconstitucionalidad y nulidad del art. 16.1 LRSV”. No s’oculten a 

aquesta corporació les múltiples connexions normatives d’aquest article amb d’altres que 

regulen el dret dels propietaris a promoure la transformació del sòl urbanitzable. El fet cert, 

però, és que l’article 80.3 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual s'aprova la 

refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, una normativa 

autonòmica dictada en exercici de la competència exclusiva de la comunitat autònoma en 

matèria urbanística, estableix i regula la mesura de suspensió dels efectes del planejament en 

els casos d’incompliment de la realització de la urbanització amb subjecció al pla d’etapes, 

incompliment que ha quedat plenament acreditat en el present cas i que justifica en dret, per 

tant, i en base a tots els antecedents expressats, la seva vàlida adopció. 

Argumenta l’al·legant, seguidament, que la mesura trenca el principi de proporcionalitat ja que 

l’administració ha de fer servir els mitjans menys restrictius per als particulars afectats, i que 

la justificació de l’ajuntament del perquè de l’adopció d’aquesta mesura (que l’al·legant 

afirma que és resoldre els problemes del pla parcial), també se pot aconseguir amb el Text 

refós del projecte d’urbanització. En relació a aquesta afirmació s’ha de dir que els problemes 

de concepció del pla parcial deriven justament de la pretensió d’executar-lo 

extemporàniament, i que la manera d’arreglar-los no pot ser una altra que la modificació del 

propi pla en què aquests problemes es manifesten, o sigui, el pla parcial. La justificació de la 

incoació de l’expedient, per tant, no és com afirma l’al·legant resoldre els problemes del pla 

parcial, sinó posar en pràctica, precisament davant de la negativa del promotor a encarar 

aquesta modificació, i com a últim recurs en defensa dels interessos públics, un instrument 

jurídic, la suspensió, que l’ordenament posa en mans de l’administració urbanística. 

L’ajuntament de l’Ametlla de Mar ha suggerit reiteradament i ha procurat fer veure al promotor 

la necessitat de modificar el pla. Assolir aquesta modificació de manera pactada ha constituït un 

objectiu prioritari d’aquest ajuntament. Ara bé, és arran de l’entossudiment del propi promotor 

en negar-se a aquesta modificació que l’ajuntament, en benefici de la preservació de l’interès 

públic inherent a la conservació d’espais naturals i monuments històrics, i en compliment del 

seu deure com a administració pública de vetllar per la utilització dels recursos naturals, 

protegir i millorar la qualitat de vida i defensar i millorar el medi ambient (article 45.2 CE), es 

veu obligat a incoar aquest expedient. Amb això es vol significar que no és cert que 

l’ajuntament pretengui adoptar una mesura desproporcionada (la suspensió) per assolir un 

objectiu (la protecció que es derivaria d’una modificació del pla) que pot aconseguir-se amb 

d’altres mitjans. Ben al contrari, un cop constatada no només la negativa del promotor a 

consensuar una modificació del pla parcial satisfactòria, sinó constatada també la seva 

bel·ligerància envers qualsevol suggeriment sobre el tema, la suspensió ha de comportar, en 

funció dels esdeveniments propers, qualsevol de les conseqüències previstes a l’article 10 del 

Decret 308/1982, de 26/8/1982, pel qual es desplegava la refosa Llei 9/1981, de protecció de 

la legalitat urbanística. Això és, tot un ventall de possibilitats que va des del propi aixecament 

de la suspensió, si es considera adient, a la requalificació i protecció del sector en una propera 

revisió del pla general municipal. I això, perquè a l’administració no se li ha deixat una altra 

sortida des del moment en què el promotor s’ha negat reiteradament a pactar i suportar la 

tramitació d’una modificació que és necessària des d’un punt de vista objectiu, com ho 

reconeix ell mateix amb els seus propis actes (el projecte de compensació que pretenia variar 

zonificacions). Dit d’una altra manera: si és lícit i ajustat a dret que el promotor, per defensar 
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la maximització d’unes perspectives de negoci immobiliari immediat que hipotèticament 

podrien disminuir (que no desaparèixer) pel retard temporal de pocs mesos que comportaria 

una modificació del pla parcial, també ho és que l’administració, valorant no només aquest 

aspecte sinó també l’interès públic en la preservació adequada d’un entorn únic al municipi, 

en benefici de la comunitat a la que té obligació de servir, utilitzi davant de la intransigència a 

pactar una modificació raonable del planejament tots els instruments que l’ordenament jurídic 

posa al seu abast. 

En relació a les argumentacions referides a la procedència d’un rescabalament per frustració 

de l’expectativa legítima d’urbanització del sector, la postura de l’ajuntament es deriva de tot 

el que s’ha exposat fins ara. Si no hi ha hagut transgressió de la confiança legítima ni de la 

bona fe per part de l’ajuntament, ans al contrari, havent-hi hagut una voluntat negociadora que 

ha xocat amb la postura d’un promotor que a la vista només d’un benefici econòmic a curt 

termini (legítim per suposat), ha intentar eludir la modificació d’un pla per la via d’un projecte 

de compensació, malament pot fonamentar-se la procedència de rescabalament, i menys 

encara amb l’amplitud en què es planteja, per l’adopció de la mesura de suspensió. Ben al 

contrari, considera aquest ajuntament que ha de ser de plena aplicació el que es disposa a 

l’article 10 Decret 308/1982, de 26/8/1982, pel qual es desplegava la refosa Llei 9/1981, de 

protecció de la legalitat urbanística. 

En relació, per últim, a la proposició de prova formulada en l’escrit, es considera innecessària, ja 

que ja que no es tracta ja, en aquest tràmit procedimental del present expedient, de la bondat o 

no del projecte d’urbanització refós per assolir els objectius de protecció que el promotor no 

va voler tramitar com corresponia, això és modificant el pla parcial, sinó de la pròpia mesura 

de suspensió dels efectes del pla que, com a conseqüència de tot el que s’ha exposat fins ara, 

es planteja. 

En resum: l’execució extemporània de la urbanització del sector requereix objectivament la 

modificació del seu pla parcial perquè requereix la variació de zonificacions si es vol plantejar 

d’una manera coherent la coexistència pacífica dels interessos del promotor a la urbanització i 

dels interessos col·lectius relatius a la preservació del medi, el patrimoni públic hidràulic, i el 

patrimoni històric i monumental. Per això l’ajuntament ha suggerit al promotor en diverses 

vegades aquesta modificació i ha intentat pactar els seus termes perquè aquesta modificació 

fos assumible i satisfactòria per a totes les parts. Essent, però, que el promotor, tot i haver 

detectat aquesta necessitat com ho demostra la seva actuació en la presentació del projecte de 

compensació, pretén desconèixer aquesta realitat i burlar-la per la via de la modificació d’un 

instrument inadequat per a la finalitat que es pretén, com és ara un projecte d’urbanització, 

l’ajuntament s’ha vist en la necessitat d’incoar el present expedient de suspensió dels efectes 

del pla, tot atenent a la realitat objectiva de l’incompliment del deure d’urbanitzar en temps. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 80.3 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 del Decret 

308/1982, de 26/8/1982, pel qual es desplegava la refosa Llei 9/1981, de protecció de la 

legalitat urbanística; 

Atès que s’han ultrapassat amb escreix els terminis fixats per a l’execució del sector; 

Vist el que es disposa a l’article 10.4 de l’esmentat Decret 308/1982, de 26/8/1982, pel qual es 

desplegava la refosa Llei 9/1981, de protecció de la legalitat urbanística, i a l’article 84 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: 
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PRIMER.- Declarar formalment l’incompliment del deure d’urbanitzar en termini el sector J 

de sòl urbanitzable, conegut com a “Castell de Sant Jordi”. 

 

SEGON.- Aprovar inicialment la mesura de suspensió dels efectes del planejament a 

l’esmentat sector. 

 

TERCER.- Sotmetre el present acord, juntament amb l’expedient de què porta causa, a 

exposició pública en els termes dels articles 10.5 del Decret 308/1982, de 26/8/1982, pel qual 

es desplegava la refosa Llei 9/1981, de protecció de la legalitat urbanística, i 128 del 

Reglament de Planejament aprovat per Reial decret 2159/1978, de 23/6/1978, i disposar que 

un cop verificat això passi l’expedient a coneixement de la Comissió d’Urbanisme de 

Tarragona perquè resolgui definitivament el que sigui procedent en dret. 

 

 

15- RATIFICACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALDIA ADOPTATS PER MOTIU 

D’URGÈNCIA. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat cap dels membres assistents fa ús del 

seu torn de paraules. 

 

 

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, Gómez i senyora Martí. 

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. 137/2002, de 29/4/2002, pel qual se sol·licita a l’Agència 

Catalana de l’Aigua l’acolliment a la subvenció destinada a finançar les despeses 

derivades de la neteja de platges, aprovada per Resolució de 5/4/2002 (DOGC núm. 

3615 de 15/4/2002). 

 Decret de l’Alcaldia 138/2002, de 29/4/2002, pel qual s’accepta la subvenció per al 

sosteniment de la Llar d’infants municipal Xerinola, atorgada a l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar per Resolució de 8/4/2002, per la qual s’atorguen subvencions a les 

corporacions locals titulars de centres d’educació infantil, pel curs 2001-2002. 

 Decret de l’Alcaldia 139/2002, de 29/4/2002, pel qual l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
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s’adhereix als convenis subscrits per Localret amb Telefònica España i Retevisión, 

respectivament, relatius a les infraestructures canalitzades subterrànies de 

telecomunicacions a les noves urbanitzacions i als polígons industrials de nova creació. 

 Decret de l’Alcaldia 140/2002, de 29/4/2002, pel qual s’accepten les ajudes incloses en 

el Programa específic d’actuacions en zones d’emergència nuclear, PENTA 2001, 

integrat al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya. 

 

SEGON.- Disposar que un certificat del present acord sigui remés als organismes davant dels 

quals resulti necessari acreditar aquesta ratificació. 

 

 

16- PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ, RE 1414 DE 23/5/2002, RELATIVA AL SISTEMA DE 

FINANÇAMENT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. 

17- PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ, RE 1413 DE 23/5/2002, RELATIVA A L’ADMINISTRACIÓ 

ÚNICA. 

 

 

En aquest moment el Sr. Gómez, en atenció a l’hora i en previsió que no es pugui acabar la 

sessió abans de les 24:00 hores, proposa retirar de l’ordre del dia els punts 16 i 17 per tractar-

los en el proper ple. 

L’alcalde manifesta que per la seva part no hi ha cap inconvenient en deixar pel proper ple les 

dues propostes de CiU, i passar a la resta de punts de l’ordre del dia. 

El Sr. Llaó manifesta també la seva voluntat d’acceptar la proposta efectuada pel grup de CiU. 

Vist el què el ple, a l’empara del que es disposa a l’article 92 del Reglament d'organització 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, 

per assentiment unànime acorda posposar fins a la següent sessió el debat i la votació 

d’aquests dos punts. 

 

 

18- 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 108/2002, de data 27/03/2002, al 173/2002 de data 28/05/2002, i de les 

actes de la Comissió de Govern corresponents a les sessions 2/2002, de 27/2/2002, 3/2002 de 

19/3/2002, i 4/2002, de 9/4/2002, 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. 

 

 

19- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 
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L’alcalde respon la pregunta efectuada en l’anterior ple relativa als motius pels quals no es 

van sol·licitar subvencions destinades als espais naturals. Explica, en relació a la llacuna de 

Sant Jordi, que no es podia demanar ajut ja que és un espai privat i l’ajuntament en aquell 

indret no podia actuar lliurement. En relació a l’espai que va des del barranc de Santes Creus 

al barranc de l’Àliga, exposa que s’està elaborant un projecte de passeig peatonal al llarg de la 

costa i que la resta d’espai natural està ubicat dins de finques privades i per tant no s’hi pot 

accedir; i en relació al tercer espai, que és la llacuna del barranc de Santes Creus, manifesta 

que ja hi ha una actuació, però que donada la vulnerabilitat i petita superfície de l’indret, seria 

contradictori fer-hi més actuacions per poder accedir-hi ja que es posaria en perill la seva 

pròpia existència. 

Afegeix l’alcalde que, a banda d’aquests tres espais catalogats, hi han possibilitats de 

qualificació com a espai natural d’un altre espai, molt gran i en el qual, si es confirma, sí que 

s’hi haurà d’actuar. 

Seguidament el Sr. Martí prega a l’alcalde que es desplaci a veure la llacuna de Santes Creus, 

ja que en l’actualitat es troba en molt males condicions. 

 

La regidora Martí, en relació a la pancarta que està penjada en diversos llocs del poble sobre 

el turisme, opina que al turisme se l’ha de cuidar sempre i no només aquest any, i demana a 

l’equip de govern que siguin ells també els qui cuidin al turisme i no només el poble, ja que hi 

han moltes mancances que es poden solucionar des de l’ajuntament. 

 

El Sr. Boquera prega a l’equip de govern que atès que les obres del carrer Andreu Llambrich 

s’han aturat durant l’estiu, es retirin tots els materials que hi han al començament del carrer i 

també prega que es faci una planificació de neteja de les platges i dels carrers durant els 

dissabtes i diumenges, així com la neteja dels voltants dels contenidors. 

 

El regidor Llaó explica que les pancartes turístiques es confeccionen des del Patronat de 

Turisme, i confirma que el turisme, per suposat, s’ha de cuidar tots els anys i entre tots. 

 

L’alcalde explica que les obres del carrer Andreu Llambrich s’han paralitzat fins la segona 

quinzena del mes de setembre, però que hi ha un tram del carrer del Sol que connecta amb 

l’Andreu Llambrich que s’ha de renovar degut als anys que té la canonada actual, i que porta 

les aigües residuals al col·lector de la Plaça del Canó. 

 

En relació a la neteja de platges diu l’alcalde que estaven netes, però degut a les inclemències 

del temps durant aquests últims dies s’han tornat a embrutar i posa com exemple la platja de 

Cala Vidre, que l’últim temporal ha fet desaparèixer, Explica però que ja s’han demanat les 

ajudes pertinents a Costes, i que s’espera la visita del Sr. Montoya, el qual va manifestar la 

voluntat del MOPU de finançar la regeneració de les platges més afectades. 

 

El Sr. Martí demana que s’acceleri l’aprovació del pressupost de l’any 2002, ja que encara no 

s’ha aprovat ni se’n sap res. 

 

En relació a les urbanitzacions de Roques Daurades i Tres Cales, el Sr. Martí manifesta la 

perillositat dels socs i herbes que hi han als carrers. L’alcalde contesta que es va realitzar una 

reparació dels socs als carrers de Tres Cales, però que degut a les últimes pluges s’han tornar a 
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deteriorar molts carrers. 

 

El Sr. Martí demana que tinguin en consideració el barranc de Calaforn per on passa 

l’autopista i la línia del tren, ja que degut a les últimes pluges va quedar tallada en els dos 

sentis i per tant demana es preguin les mesures oportunes per evitar aquest fet. 

 

El Sr. Gómez pregunta sobre l’estat de la comissió que ha de fer el seguiment de la limitació 

dels sorolls de les obres majors durant l’època estiuenca, ja que a ells ningú els ha convocat ni 

els ha dit res. Pregunta també sobre l’adjudicació del bar del polisportiu i també quina és la 

previsió per netejar les platges, ja que hi han platges que es troben en un estat molt 

lamentable. 

 

El Sr. Martí demana informació sobre l’última comissió de seguiment de la Central de 

Vandellòs i sobre la Central de Cicle Combinat. Pregunta també si s’ha fet alguna cosa sobre 

els problemes que es poden derivar de les antenes de telefonia mòbil. Seguidament pregunta 

també a l’alcalde sobre la discoteca que s’havia de construir al polígon. I finalment, inquireix  

sobre els motius pels quals es va apartar a tota una sèrie de gent de les proves administratives 

convocades per l’ajuntament si totes elles tenien la titulació exigida, i per què se’ls envià una 

carta dient-los-hi que no tenen el perfil per després cridar uns quants per fer una altra prova. 

 

El Sr. Labòria, en relació als desperfectes de les platges, explica que el tècnic municipal va 

elaborar un informe valorat dels danys ocasionats pels temporals així com de les tones d’arena 

que s’han de dipositar en totes elles, amb un pressupost d’uns 50.000 €, però que degut als 

últims temporals aquest pressupost s’haurà d’incrementar. 

 

En relació a la comissió de seguiment de Vandellòs I, contesta l’alcalde que el proper dia 4 hi 

haurà una reunió, però el que s’està fent en l’actualitat és desmantellar l’estructura exterior, i 

s’espera que abans de l’estiu només quedi el nucli central, ja que els treballs van sobre el 

calendari previst. 

 

En relació a la telefonia mòbil, i en particular a l’antena al costat de l’escola, contesta el 

secretari a petició de l’alcalde que es va constatar que l’esmentada antena no disposava de 

llicència i que, per això, l’alcalde va dictar ordre de clausura que va ser recorreguda per 

l’empresa, la qual, paral·lelament, va presentar projecte de llicència ambiental que ha estat 

denegada per incompatibilitat urbanística, essent aquesta denegació encara susceptible de 

recurs. 

 

En relació a la discoteca l’alcalde explica que l’any passat es va presentar a l’ajuntament un 

projecte a instal·lar al polígon industrial, i que l’ajuntament va tramitar els permisos 

sol·licitats pels promotors. 

 

En relació a les proves d’auxiliar, explica l’alcalde que es van presentar unes seixanta 

persones amb currículums que anaven des d’estudis primaris fins a universitaris, i que per 

això es va fer una preselecció i es van escollir vint persones les quals tenien els estudis 

sol·licitats. Després es va comprovar que hi havien unes persones que no van especificar que 

tenien formació professional de segon grau i se’ls va avisar per tal de realitzar la prova 

psicotècnica, prova que van fer el dilluns passat. 
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El Sr. Gaseni contesta, en relació al bar del polisportiu, que quan va entrar a governar el Partit 

Popular es va treure a subhasta el bar, i la família que el portava es va retirar, i aleshores es va 

adjudicar a l’altra família interessada, i que en l’actualitat s’està a l’espera de que una vegada 

confeccionades les bases per part de Secretaria es pugui treure a subhasta. 

 

El Sr. Martí pregunta a l’alcalde sobre el que es va debatre a l’última comissió de seguiment 

de Vandellòs. 

Contesta l’alcalde que primerament es va fer un avanç sobre l’estudi d’impacte ambiental de 

la central de cicle combinat, i en els propers dies es farà lliurament a tots els ajuntaments 

afectats d’aquest estudi ambiental, així mateix afirma l’alcalde que hi ha convocada una 

reunió amb Gas Natural amb la finalitat de parlar sobre aquest tema. 

 

En quan a les obres majors, manifesta l’alcalde que l’ajuntament està valorant l’aplicació de la 

normativa de sorolls actualment existent abans de decidir si és necessari aprovar una de nova, 

més restrictiva. 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 01:08 hores del dia primer de juny, 

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 38 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 2 a 39 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 12/08/2002 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 5/2002, DE 27/06/2002, 

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 Labòria Mayoral 

Sr. José E. Vilanova Batiste 

Sr. Andreu Martí Garcia 

Sr. Vicent Boquera Alcalde 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

 

Excusen la seva assistència els senyors Antoni Pallarès Rebull i Joan–Pere Gómez Comes. 

 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:30 hores del dia 27/06/2002, 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 

extraordinària en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

ÚNIC.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’APLICACIÓ, AL MUNICIPI DE 

L’AMETLLA DE MAR, DEL DECRET 148/2001, DE 29/5/2001, D’ORDENACIÓ 

AMBIENTAL DE LES INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA MÒBIL I ALTRES 

INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ. 

 

 

El regidor Sr. Martí dóna lectura a la proposta d’acord presentada pel grup municipal de CiU. 

 

En fase de debat, el propi Sr. Martí explica que donat que hi ha un decret que regula i 

determina tot el que fa referència a les instal·lacions d’antenes de telecomunicació, i atès que 
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algunes d’elles han portat molta polèmica, com per exemple l’existent davant l’escola pública, 

el seu grup, amb aquesta proposta d’acord, persegueix una triple objectiu: primer, clarificar els 

llocs del municipi a on es poden instal·lar antenes d’aquest tipus, segon, impulsar la redacció 

d’un informe tècnic en relació a les ja antenes instal·lades abans de l’entrada en vigor del 

decret per verificar si compleixen o no la normativa, i tercer, promoure la redacció d’una 

ordenança municipal per exercitar en plenitud les atribucions que corresponen a l’ajuntament. 

 

El Sr. Llaó manifesta que el vot del seu grup serà favorable ja que no tenen cap inconvenient 

en encarregar un estudi tècnic sobre aquesta tema i amb la finalitat d’elaborar una ordenança 

posterior que complementi el decret de la Generalitat, ja que pensa que tot serà en benefici del 

municipi. 

 

L’alcalde manifesta que el seu vot també serà favorable ja que pensa que és una proposta 

positiva i creu que en un tema tant sensible com és el de la telefonia mòbil és important la 

implicació de tots. Afegeix que des de que va entrar en vigor aquest decret l’ajuntament ja va 

posar-se en contacte amb les diferents empreses per tal que aportessin la documentació tècnica 

corresponent. En concret, respecte de l’antena de davant de les escoles, explica que es va 

dictar el decret núm. 16/2002, pel qual es va decretar la clausura de l’activitat per manca de 

llicència, i que contra aquest decret l’empresa va presentar recurs en data 27/2/2002 tot i que 

paral·lelament es tramitava la sol·licitud de llicència, que va ser denegada per acord de la 

Comissió de Govern per ser incompatible l’ús de la instal·lació amb la ubicació concreta en el 

PGOU. Especifica també que contra aquesta denegació va presentar l’empresa recurs de 

reposició en data 18/4/2002, recurs que va ser desestimat per la Comissió de Govern de 

7/5/2002, restant oberta no més, per tant, la via contenciosoadministrativa. En relació a 

l’antena del carrer Mar núm. 20, explica l’alcalde que també se’ls ha requerit una sèrie de 

documentació que encara no han aportat. En relació a l’antena existent a la urbanització Tres 

Cales, informe els serveis tècnics estan estudiant el lloc idoni on instal·lar-la, encara que cal 

recordar que els permisos per a la instal·lació de les antenes fora del casc urbà els dóna la 

Comissió d’Urbanisme de Tarragona tot i que el permís d’activitat sigui competència de 

l’ajuntament. 

No obstant, diu, segons informació recollida per l’ajuntament les antenes de telefonia 

instal·lades a la localitat tenen un nivell de radiacions molt baix que en cap moment pot ser 

perjudicial per a la salut de les persones, ja que, segons manifesten els tècnics, és preferible 

que hi hagi un major nombre d’antenes de telefonia mòbil amb emissions baixes que una sola 

de gran amb una emissió molt potent. 

 

 

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: 

 

 

PRIMER.- Crear una comissió formada per tots els grups municipals que porti  a terme un 

estudi minuciós dels programes d’implantació que pretenguin desenvolupar els operadors de 

telefonia mòbil al nostre municipi i elabori un informe que estableixi una estratègia concreta 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 42 

 

d’ordenació de l’emplaçament de les instal·lacions a la demarcació urbana, on es contempli la 

idoneïtat o no de complementar la normativa reglamentària amb un sistema d’ordenació 

urbanística de la implantació de les instal·lacions sobre el territori, mitjançant la figura del pla 

especial, si es creu convenient. 

 

SEGON. Elaborar un informe sobre totes les instal·lacions d’antenes de telefonia mòbil 

existents en tot el terme municipal, tant de les ja existents abans de l’entrada en vigor del 

Decret 148/2001, de 29 de maig, com de les instal·lades amb posterioritat a la seva entrada en 

vigor, als efectes de determinar si les primeres ja s’han adequat a la normativa dins el termini 

de 6 mesos fixats en el Decret, i les segones compleixen totes les prescripcions tècniques i els 

límits de referència i les distàncies de protecció fixades en els annexos del Decret. 

 

TERCER. Elaborar una Ordenança municipal que desenvolupi un sistema d’intervenció 

administrativa de les obres i activitats en qüestió fixat pel Decret 148/2001, de 29 de maig, 

d’ordenació ambiental de les instal·lacions de radiocomunicació, pel que respecta a les 

potestats i atribucions pròpies dels ens locals. 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 14:00 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 3 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 40 a 42 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 12/08/2002 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 6/2002, DE 24/07/2002, 

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 Labòria Mayoral 

Sr. Andreu Martí Garcia 

Sr. Vicent Boquera Alcalde 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

 

Excusen la seva assistència els senyors Josep Emili Vilanova Batiste i Antoni Pallarès Rebull. 

 

 

Secretària accidental 

Sra. Maria Teresa Moliné i Castellnou 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 12:10 hores del dia 24/07/2002, 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 

extraordinària sol·licitada per cinc regidors per escrit de data 28/6/2002, RE 2051 de 

9/7/2002. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

ÚNIC.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA SEGURETAT CIUTADANA. 

 

 

El Sr. Martí dóna lectura a la moció presentada pel grup de CiU, i manifesta que aquesta 

moció es una conseqüència del que ha succeït a molts municipis i en concret al de l’Ametlla; 

es tracta de fer arribar als diferents partits i grups polítics la inquietud referent a la sensació 

d’inseguretat ciutadana que existeix com a conseqüència d’un Codi Penal que no està a 

l’alçada de les circumstàncies ja que molts delinqüents el coneixen i se’n aprofiten ja que 

segons el tipus de delicte que cometen no hi ha presó ni judici ràpid. Vol fer notar que el grup 
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parlamentari català ha estat un dels que més que ha demanat que les reformes puguin ser 

efectives el més aviat possible i la gent pugui notar que aquesta inseguretat ciutadana cada 

vegada sigui menys. Per acabar afirma que amb aquesta moció es vol donar recolzament a 

aquesta reforma i aportar la preocupació de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar pels fets 

esdevinguts en el poble durant els darrers anys. 

 

El Sr. Llaó manifesta que el seu grup donarà suport a aquesta moció. Recorda que a finals de 

l’any passat una delegació del poble va anar a Madrid per parlar del tema, que el Ministre de 

Justícia va mostrar-se d’acord en fer una reforma profunda de tot el sistema de penes del Codi 

Penal, dels tractaments de la reincidència i del tema d’aplicació de judicis ràpids, i que es va 

comprometre que abans de l’estiu entraria al Congrés de Diputats la primera reforma, com 

així ha estat. 

 

L’alcalde manifesta que el PSC-IC recolzarà aquesta moció ja que la problemàtica de la 

inseguretat ciutadana és un tema que afecta a tothom. Diu que la responsabilitat bàsicament 

correspon al govern central i al de la Generalitat encara que, essent l’ajuntament 

l’administració més propera al ciutadà, és a aquesta administració a la que la gent demana 

solucions quan hi ha algun tipus de problema. L’ajuntament, manifesta, fa tot el que pot però 

els seus recursos són limitats, i recolza l’increment de mesures i d’efectius. 

També demana l’alcalde que totes aquestes actuacions es tractin conjuntament i s’aprovin 

sense mirar el color del partit que les presenta ja que ens afecta a tothom, és un tema molt 

sensible i es congratula de la unitat política vers aquest tema. 

 

El Sr. Martí, per acabar, manifesta que el grup de CiU el que ha fet és aportar el seu petit 

recolzament en aquest tema que creu és responsabilitat de tots, i demana fer un esforç per 

aconseguir el consens entre totes les parts ja que és un tema molt sensible i que afecta a 

tothom. 

 

 

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: 

 

 

PRIMER. Donar suport a la moció sobre seguretat ciutadana aprovada pel Congrés de 

Diputats el passat 21 de maig, doncs el compliment dels acords aprovats contribuirà d’una 

manera eficaç a lluitar contra la inseguretat ciutadana. 

 

SEGON. Donar suport a l’acord adoptat entre el Govern de l’Estat i la Generalitat de 

Catalunya en el marc d’una reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya, que preveu, entre 

d’altres punts, un augment d’efectius policials basat en una redistribució de policies nacionals 

i guàrdies civils provinents dels territoris de nou desplegament dels Mossos d’Esquadra, que 

revertiran en la seguretat de les comarques pendents de desplegament, i per tant en la seguretat 

de la nostra comarca. 
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TERCER. Donar trasllat d’aquests acords al Congrés de Diputats, al vicepresident primer del 

Govern de l’Estat i Ministre d’Interior Mariano Rajoy, al Ministre de Justícia Angel Acebe i al 

Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya Xavier Pomés. 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 12:30 hores del dia abans esmentat, 

s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signen tots els assistents que ho desitgen 

amb mi la secretària accidental, 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 3 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 43 a 45 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 08/10/2002 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 7/2002, DE 24/07/2002, 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 Labòria Mayoral 

Sr. José E. Vilanova Batiste 

Sr. Andreu Martí Garcia 

Sr. Vicent Boquera Alcalde 

 

Excusen la seva assistència el senyor Antoni Pallarès Rebull i la senyora Mª Carme Martí 

Buenaventura. 

 

 

Secretària accidental 

Sra. Maria Teresa Moliné i Castellnou 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 21:45 hores del dia 24/07/2002, 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 LES ACTES DE LES SESSIONS 4/2002, DE 31/5/2002, I 

5/2002, DE 27/6/2002. 

 

 

Es procedeix a llegir les actes de les sessions 4/2002, de 31/05/2002 i 5/2002, de 27/06/2002. 

En relació a l’acta 4/2002, el regidor Martí manifesta dues objeccions relacionades amb el 

punt de precs i preguntes: 

 Precs i preguntes, novè paràgraf, relatiu als efectes del temporal al barranc de Calaforn: 

manifesta que no va quedar ben recollit el que va expressar. 

 Precs i preguntes, onzè paràgraf, relatiu a la Comissió de seguiment de la Central de 

Vandellòs: manifesta que va formular dues preguntes, una que demanava informació 
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sobre l’última Comissió de seguiment de la Central de Vandellòs, i l’altra sobre la 

Comissió de seguiment de la Central de Cicle Combinat, ja que sinó sembla que 

s’estigui parlant de la mateixa en les dues vegades. 

Previ debat, es procedeix a la lectura del redactat alternatiu que reculli les objeccions 

formulades. Trobant-se conforme, s'acorda per UNANIMITAT: 

 

PRIMER.- Aprovar l'acta corresponent a la sessió 4/2002, de 31/05/2002, amb les següents 

modificacions: 

 Precs i preguntes, novè paràgraf, relatiu als efectes del temporal al barranc de Calaforn: 

A on diu “El Sr. Martí sol·licita que es prenguin les mesures pertinents en el barranc de 

Calaforn, ja que degut a les últimes pluges aquella zona va quedar incomunicada”, ha de 

dir: “El Sr. Martí demana que tinguin en consideració el barranc de Calaforn per 

on passa l’autopista i la línia del tren, ja que degut a les últimes pluges va quedar 

tallada en els dos sentis i per tant demana es preguin les mesures oportunes per 

evitar aquest fet”. 

 Precs i preguntes, onzè paràgraf, relatiu a la Comissió de seguiment de la Central de 

Vandellòs: A on diu “I després en relació a la pregunta sobre si l’alcalde els pot 

informar sobre la comissió de seguiment de la Central de Vandellòs”, ha de dir: “El Sr. 

Martí demana informació sobre l’última comissió de seguiment de la Central de 

Vandellòs i sobre la Central de Cicle Combinat”  

 

SEGON.- Aprovar l’acta corresponent a la sessió 5/2002, de 27/06/2002. 

 

 

2- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE 

L’AMETLLA DE MAR, I DE LA PLANTILLA ORGÀNICA, PER A L’EXERCICI 2002. 

 

 

En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Joan Pere Gómez Comes. 

 

 

L’alcalde manifesta que, amb una quantitat total de 11.768.565 €, es tracta d’un pressupost 

ambiciós que dóna sortida a una sèrie de necessitats de tots tipus generades pel creixement 

que s’està produint a la localitat, ja que es contemplen una sèrie d’obres com ara la 

finalització de la carretera d’accés sud, la residència per a la gent gran, places d’aparcament, 

l’abocador municipal de runes, l’ampliació de la llar d’infants, etc. 

El Sr. Martí manifesta que el seu grup va tenir coneixement d’aquestes dades fa molts pocs 

dies tot i que l’any passat l’alcalde els hi va prometre que el pressupost del 2002 el tindrien el 

mes de gener, i afirma que d’aquest pressupost, que pràcticament dobla el del passat any, 

poden compartir el tema d’inversions, però no el del seu finançament, i posa com exemple 

l’ampliació del Cementiri Municipal. 

En relació a la despesa corrent diu el Sr. Martí que segueix augmentant sense control, en més 

de 620.000 € respecte del de l’any passat; fa menció també a la venda del patrimoni i posa 

com exemple el 10% de Cala Calafató. Fa esment de l’increment dels ingressos de les 

llicències urbanístiques, i opina que hi han altres formules per gestionar els ingressos. 

Per tot això, anuncia que el vot del seu grup serà negatiu. 

Tot seguit el Sr. Llaó diu que el seu grup recolza aquest pressupost, equivalent a uns dos mil 
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milions de pessetes, de les quals 865 milions destinats a inversions, ja que ve a complir en 

gran mesura els compromisos electorals del seu dia, com ara són la pista poliesportiva, la 

residència, l’abocador, l’ampliació del Cementiri i la urbanització del carrer Goya, i que per 

tant el vot del seu grup serà favorable. 

L’alcalde expressa que el vot del seu grup també serà favorable ja que a més de les obres 

esmentades anteriorment també contempla la finalització de la primera fase del polígon 

industrial i l’inici del projecte d’urbanització del sector 22b, que ha de donar alternatives a 

l’habitatge per la gent jove i al creixement constant de la població. 

En el segon torn d’intervencions el Sr. Martí manifesta expressament que el vot negatiu del 

seu grup és degut a raons formals i de contingut. Formals per la manera com es fan les coses, i 

posa com exemple que el pressupost del 2002 el Consell Comarcal del Baix Ebre el va 

aprovar en el mes de desembre de 2001. I de contingut perquè, com ha dit abans en relació 

amb el tema d’inversions, no estan d’acord amb el seu finançament, que s’ha de fer a base 

d’hipoteques i de rascar la butxaca a la gent quan per altra banda es produeixen una gran 

quantitat d’ingressos deguts a la gran demanda urbanística existent. Tot el què, sense tenir en 

compte que les inversions de l’any passat, que ja van estar qualificades de minses, han tingut 

un grau molt baix d’execució. Demana als dos grups de l’equip de govern diàleg i punts 

d’unió entre tots els grups del consistori, i fa una especial menció sobre la comissió de 

seguiment d’aigua, la comissió de seguiment de les antenes i la comissió de sorolls de les 

obres, que encara no s’han reunit. 

El Sr. Llaó manifesta que dels vuit-cents milions destinats a inversions, cinc-cents han vingut 

de les diferents administracions; i està d’acord amb el manifestat per CiU en quan al gran 

augment de llicències urbanístiques ja que s’està en un període d’expansió i reitera la voluntat 

del seu grup de crear una comissió d’urbanisme integrada per tots els grups, ja que pensa que 

pot ser una eina útil pel municipi. 

L’alcalde manifesta que hi ha un increment de la despesa corrent deguda a l’IPC, però que 

aquest increment també ha estat degut a la necessitat d’assumir serveis a altres llocs del terme. 

En relació a la venda del 10% d’aprofitament mig, expressa que el producte d’aquesta venda 

s’aplica també en patrimoni, i posa com exemple les obres d’ampliació de la llar d’infants, 

places d’aparcament, casal d’avis, etc. 

En relació al finançament de l’ampliació del Cementiri explica l’alcalde que s’ha fet un càlcul 

aproximatiu del cost del nínxol, que estarà sobre les 150.000 pessetes, i exposa que és 

intenció de l’ajuntament que el producte de les concessions vagi destinat íntegrament a 

l’amortització del crèdit. En quan a la data d’aprovació del pressupost, diu l’alcalde que és 

habitual que molts ajuntaments de la província de Tarragona l’aprovin durant els mesos de 

juny i juliol. En relació a les obres del carrer A. Llambrich i de la pista poliesportiva, explica 

l’alcalde que la primera es va retardar per raons d’oportunitat i d’acord amb tots els veïns, i 

que a partir del 15/9/2002 es reemprendran les obres, i que la inexecució de la segona va ser 

per causa, com ja s’ha explicat en diverses ocasions, que segons el projecte de pla parcial del 

sector E pel lloc d’ubicació del sector és previst que passi un carrer que serà el perllongament 

de l’actual carrer Camarles. Per finalitzar, manifesta l’alcalde que li agradaria que tots es 

poguessin asseure i analitzar fredament el pressupost i poder descobrir entre tots les 

mancances que hi han, i plantejar les reformes necessàries per tal de sufragar la despesa 

corrent. 

El Sr. Martí afirma que a l’oposició per ganes no hi està, i que el seu grup també té la il·lusió i 

les ganes de portar al poble on faci falta i que si realment volen crear un pont de diàleg, doncs 

que es porti a la pràctica i que se’ls convoqui. 
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L’alcalde reitera la seva proposta anterior i diu al Sr. Martí que quan vulguin poden parlar. 

 

 

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 Gómez. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Vist el projecte de pressupost general per a l’exercici 2002, 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 

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 2002, 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. 

 

 

3- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR I 

L’ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 

SALVAMENT I SEGURETAT DE LES VIDES HUMANES A LES PLATGES DEL TERME 

MUNICIPAL DURANT LA TEMPORADA 2002. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Boquera diu que el grup de CiU, 

un cop llegit l’esmentat conveni, vol fer les següents observacions: primera, la data del 

conveni, que és d’11/6/2002, i que per tant es presenta per a la seva aprovació amb més d’un 
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mes de retard; segona, que el conveni, que va acompanyat d’una anàlisi del servei preventiu 

de platges i que diu que entrarà en vigor un cop aprovat pel ple de l’Ajuntament, en el segon 

acord diu que el servei començarà el 15/6/2002 i finalitzarà el 15/9/2002 de les 11:00 fins les 

19:00 hores, de què es desprèn una manca de coordinació. Tercera, que l’esmentat conveni va 

acompanyat d’un pressupost de 69.699,58 € que cobreix les dates i les platges esmentades, 

però que la platja de l’Estany només fa una setmana que s’ha obert. Quarta, que el pressupost 

de l’any passat va ser de 9.600.000 pessetes, és a dir que el d’aquest any ha sofert un 

considerable augment. Continua el Sr. Boquera manifestant que el grup de CiU considera que 

aquest conveni és molt important i se li ha de donar la importància i l’atenció que es mereix, i 

que per això, s’hauria de signar durant el primer trimestre de l’any. Reclama també que la 

comissió paritària porti a terme les seves funcions de seguiment, coordinació i control, i que 

es presenti en un ple un informe valorat sobre el resultat de la temporada. Per acabar vol 

deixar clar que tant el servei que ofereix la Creu Roja, així com el seu pressupost, són molt 

importants i l’ajuntament ha de prestar l’atenció adequada, però que per tots els motius abans 

esgrimits el vot del seu grup serà d’abstenció. 

Seguidament intervé el Sr. Llaó per manifestar que, a l’igual que en el punt anterior, es parla 

d’una mancança d’aspecte formal, però que el pressupost municipal no s’ha aprovat fins avui, 

i afegeix que si per ser seriosos s’han de tenir les platges malament a l’espera de l’aprovació 

del pressupost, prefereix no ser-ho i tenir les platges amb els serveis que es mereixen. 

L’alcalde explica que des de principis d’any es va prorrogar el pressupost precisament per a 

que en casos com aquest es pugui treballar. Explica que i tal com es reflexa al conveni, s’ha 

creat una comissió paritària de seguiment per tal de controlar el bon funcionament i proposar 

millores en el servei, però que el servei en cap moment s’ha vist paralitzat per aquesta demora 

d’aprovació del conveni. Respecte del retard en l’obertura de la caseta de la platja de l’Estany, 

explica que  va ser degut a problemes de connexió elèctrica. 

En el segon torn d’intervencions el Sr. Boquera manifesta que tant aquest conveni com el seu 

pressupost s’hagués pogut aprovar en un dels dos plens anteriors realitzats durant el mes de 

maig i juny, i que no calia esperar l’aprovació definitiva del pressupost general, ja que hi ha 

un període de nou mesos per poder preparar-lo. 

La Sra. Borràs manifesta que el servei a les platges es va donar des del dia 15/6/2002 encara 

que el pressupost no estava aprovat, i que això, que quan arriba la temporada es pugui donar el 

servei, és el que interessa. 

L’alcalde manifesta que el servei de Creu Roja funciona amb voluntaris que estan estudiant i 

alguns d’aquests joves, en la data indicada, encara no han acabat el curs i que això explica que 

la posada en marxa del servei es pugui retardar uns dies, però creu que s’ha de ser comprensiu 

amb aquest jovent que durant l’estiu treballa i que per suposat només cobra els dies que 

treballa. 

 

 

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 i Gómez. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Els articles 115 de la Llei 22/1988, de 28/7/1988, de Costes, i 208 del RD 1471/1989, de 
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desenvolupament i execució de la Llei de Costes, disposen que correspon als ajuntaments, per 

una banda mantenir les platges i llocs públics de banys en condicions de neteja, higiene i 

salubritat, i per una altra, vigilar l’observança de les normes i instruccions dictades per 

l’Administració de l’Estat sobre salvament i seguretat de les vides humanes. 

Per garantir les funcions de salvament i seguretat de les vides humanes a les platges aquesta 

juntament ha comptat amb la col·laboració de l’Assemblea Local de la Creu Roja, la qual ha 

destinat els seus recursos humans i materials a garantir la prestació d’aquest servei. 

Per tot això; 

Vista la proposta de conveni entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i l’Assemblea Local de 

la Creu Roja, per a la prestació del servei de salvament i seguretat de les vides humanes a les 

platges del terme municipal durant la temporada 2002; 

Atès que el conveni esmentat preveu l’establiment d’estacions de vigilància a les platges de 

l’Alguer, Pixavaques, l’Estany, Calaforn, Sant Jordi i Calafató, amb un cost avaluat de 

69.699,58 €; 

Atès que l’assumpció d’aquesta despesa és prevista al projecte pressupost per a l’exercici 

2002; 

El ple acorda: 

 

ÚNIC.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i l’Assemblea Local de la 

Creu Roja, per a la prestació del servei de salvament i seguretat de les vides humanes a les 

platges del terme municipal durant la temporada 2002. 

 

 

4- MODIFICACIÓ DE L’ACORD PLENARI DE 28/3/2002, PEL QUAL S'APROVÀ 

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 de 

CiU votarà afirmativament. 

 

 

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 28/3/2002 el ple de l’ajuntament va acordar 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. 

Un cop revisat l’acord esmentat s’ha detectat l’existència de dos errors, derivat el primer de la 

quantitat prevista per al 2002, que s’esmenta a la part expositiva de l’acord, i el segon de 

l’omissió de l’aprovació de la liquidació del mateix conveni corresponent a l’exercici de 2001. 

Per tot això; 
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El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la liquidació del servei d’atenció domiciliària de l’exercici 2001, per un 

import addicional, respecte al del conveni original, de 2.778,65 €. 

 

SEGON.- Ratificar l’aprovació de 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, en el benentès que la quantitat consignada al conveni és de 8.699,24 €, i no 

8.582,94 com incorrectament es feia constar a l’acord de 28/3/2002, esmentat. 

 

TERCER.- Disposar que es trameti un certificat del present acord al Consell Comarcal del 

Baix Ebre, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

5- PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA 

I UNIÓ, RE 1414 DE 23/5/2002, RELATIVA AL SISTEMA DE FINANÇAMENT DE 

L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, el Sr. Gómez explica que el motiu principal d’aquesta 

moció és demanar una millora del finançament de l’administració local i posa com exemple el 

problema de la inseguretat ciutadana existent a la localitat, i que per tal de poder combatre’l 

s’ha de dotar de més mitjans humans i això comporta més despesa, essent l’Estat l’organisme 

que ha de donar i facilitar aquests recursos als ens locals, ja que finalment, a la pràctica, són 

aquests els que han de donar solució al problema. 

El Sr. Llaó manifesta que aquesta responsabilitat no només recau en el govern central, sinó 

també en el govern de la Generalitat. Explica, però, que en aquests moments hi ha a nivell de 

l’Estat un debat per tal de resoldre aquest finançament i que això s’està intentant fer des del 

consens entre tots els partits per assolir un acord d’àmplia transcendència per l’àmbit 

municipal. Per això, manifesta, el vot del seu grup en aquesta moció serà negatiu.  

L’alcalde explica que l’aportació actual del govern de la Generalitat al municipi és 

vergonyosa, i posa com a exemple el centre d’assistència primària, equipament competència 

de la Generalitat de Catalunya i que gestiona la pròpia Generalitat, la qual hauria d’assumir 

íntegrament el seu cost. Succeeix en canvi, explica, que el manteniment del CAP, que s’ubica 

en un edifici municipal, costa a uns nou milions de pessetes anuals l’ajuntament, el qual, per 

la seva banda, rep de la Generalitat tres milions de pessetes per a aquesta finalitat. Exposa 

que, com aquest, hi han molts exemples de casos en què els ajuntaments han de suplir les 

deficiències dels serveis d’altres administracions, la qual cosa detreu recursos per a les 

finalitats pròpies dels municipis. Afegeix que la Generalitat distribueix malament els recursos 

que rep des de Madrid, i finalitza exposant que el seu vot serà negatiu. 

El Sr. Gómez, en el segon torn d’intervencions, diu que els impostos que es paguen tots van 

cap a Madrid i creu que només tenint un bon finançament local es poden donar solucions al 

ciutadà del carrer, i que el vot del seu grup serà afirmatiu. 

El Sr. Vilanova reafirma les paraules de l’alcalde tot exposant l’exemple de la inseguretat 

ciutadana, sobre la qual el municipi té limitadíssimes competències i que, malgrat tot, 

consumeix una part important dels recursos de l’ajuntament. Exposa que s’està fent un gran 

esforç a nivell local en aquest tema sense intervenció de les administracions que se n’haurien 
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d’ocupar, i que en comparació amb la inseguretat que pateixen molts dels pobles veïns, 

l’Ametlla no la pateix en el mateix grau gràcies als grans esforços que s’estan realitzant des de 

l’ajuntament. 

El Sr. Gómez reitera que el tema principal de la moció és la proposta d’un millor finançament 

dels ens locals, i que cal solucionar el tema dels diners que van cap a Madrid i que no 

reverteixen de la manera que ho haurien de fer. 

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tres. 

 Vots en contra: els dels senyors Espuny, Llaó, Gaseni, Labòria, Vilanova i el de la 

senyora Borràs. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara rebutjada l’adopció de la proposta d’acord. 

 

 

6- PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA 

I UNIÓ, RE 1413 DE 23/5/2002, RELATIVA A L’ADMINISTRACIÓ ÚNICA. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, el Sr. Gómez explica que aquesta moció està molt lligada 

a l’anterior, ja que molts dels conceptes ja s’han tractat en l’anterior punt. 

El Sr. Llaó expressa que al seu parer, el que es proposa és demanar o instar l’Estat per a 

l’aprovació d’una llei orgànica, i opina que per a això no cal aquesta moció ja que el mateix 

pot fer CiU al Congrés de Diputats, a on té un grup parlamentari propi. 

El Sr. Gómez expressa que en la Constitució es parla de l’existència de comunitats autònomes 

i de nacionalitats, però que en el dia d’avui encara hi han moltes competències que no han 

estat traspassades, sobre tot en relació a la capacitat financera que ha de permetre que el 

govern de la Generalitat pugui executar una bona política i donar beneficis a la gent de tot 

Catalunya. La realitat actual, però, és que un ciutadà de Catalunya rep molt menys que 

qualsevol altre ciutadà d’Espanya i això és senyal que s’ha de descentralitzar l’estat Espanyol i 

complir el que diu la Constitució i l’Estatut de Catalunya. 

L’alcalde manifesta que el partit dels socialistes està a favor d’una assumpció de les 

competències determinades en la Constitució espanyola i en l’Estatut d’Autonomia, però que 

la realitat és que la vida política catalana encara té bastants temes pendents de desenvolupar 

els quals ja han estat pactats amb el govern central i posa com exemple el tema de 

desplegament dels Mossos d’Esquadra. 

Per acabar el Sr. Gómez diu que un govern com el de la Generalitat té l’obligació d’assumir 

les competències que li pertoquen, però que el finançament que cal per desenvolupar-les no 

arriba des de Madrid i que això comporta endeutaments, i el que cal és intentar fer complir 

l’Estatut d’Autonomia per tal d’aconseguir un millor finançament local i d’aquesta manera 

l’actual despesa corrent existent a l’ajuntament no seria tant elevada. 

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tres. 

 Vots en contra: els dels senyors Espuny, Llaó, Gaseni, Labòria, Vilanova i el de la 
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senyora Borràs. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara rebutjada l’adopció de la proposta d’acord. 

 

 

7- 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 la secretària, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 

l’Alcaldia números 174/2002, de data 31/05/2002, al 240/2002 de data 12/07/2002, i de l’acta 

de la Comissió de Govern corresponent a la sessió 5/2002, de 7/05/2002, 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. 

 

El Sr. Martí demana que les actes de la Comissió de Govern els hi siguin lliurades amb els 

terminis que marca la llei. 

 

 

8- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El Sr. Boquera vol deixar constància que la seva col·laboració amb la Creu Roja es remunta 

als anys seixanta, ja que ell va ser un dels socis fundadors d’aquesta institució, i creu que en el 

debat anterior l’alcalde ha intentat desviar l’atenció, ja que ell en cap moment no ha volgut 

anar en contra de ningú, i menys encara dels nois col·laboradors d’aquesta entitat. 

 

El Sr. Martí prega, en relació a unes invitacions efectuades a tots els regidors del Consistori 

per una entitat local, les quals no se’ls hi van fer arribar, que es prenguin les mesures 

pertinents per a què aquests fets no es tornin a repetir. 

 

El Sr. Boquera pregunta a l’alcalde qui és el regidor o persona responsable de l’ajuntament en 

la comissió paritària, segons l’apartat vuitè del conveni de la Creu Roja anteriorment aprovat. 

I en relació al pressupost municipal, pregunta per què el plantejament efectuat en el d’aquest 

any no l’ha fet en els anterior exercicis. 

 

El Sr. Martí demana a l’alcalde que els informi sobre l’assistència a les dos últimes reunions 

de les comissions de seguiment de la central de cicle combinat si és que hi va assistir, i si no 

ho va fer, que expliqui per quin motiu. 

Pregunta també per quina raó no es fan actes de la universitat d’estiu de les Terres de l’Ebre al 

nostre municipi, ja que n’hi han d’altres com Camarles, Perelló i Deltebre qui sí els realitzen. 

 

El Sr. Gómez manifesta al Sr. Vilanova que mai ha posat en dubte la seva dedicació i vàlua 

per la tasca efectuada a la regidoria de Governació i li pregunta si en el proper ple se li podrà 

contestar sobre el nombre de robatoris efectuats durant els mesos d’estiu al casc urbà i a la 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 55 

 

urbanització Les Tres Cales. 

Contesta el Sr. Vilanova que en aquests moments li pot avançar que són molts menys que 

l’any passat, i que fins i tot abans del proper ple li podrà donar dades concretes. 

El Sr. Gómez creu que s’hauria de fer una campanya per tal de tranquil·litzar als ciutadans del 

poble, ja que pensa que degut a l’existència de certs individus dels països de l’est es respira 

una certa inseguretat ciutadana. 

El Sr. Vilanova aclareix que no es pot confondre la inseguretat ciutadana amb els aldarulls 

d’ordre públic. Manifesta que l’Ametlla és un poble turístic amb molts establiments i una gran 

afluència de jovent, i que des de la regidoria s’està treballant també en el tema, i posa com a 

exemple el tancament d’un local que per diverses circumstàncies va ser clausurat fa unes 

setmanes. 

 

El Sr. Gómez pregunta a l’alcalde per les bases del concurs del bar del polisportiu, i contesta 

el Sr. Gaseni que es faran el proper mes de setembre. 

 

En relació al compliment del conveni de la Creu Roja, contesta l’alcalde que l’ajuntament no 

pot demanar el compliment estricte d’aquest conveni ja que com tothom sap la prestació del 

servei la realitzen estudiants i molt d’ells no estan disponibles el dia 15 de juny. 

En relació a les invitacions a què al·ludia el Sr. Martí, manifesta que s’intentarà que es porti 

una altra dinàmica i poc a poc es mirarà d’assolir. 

En relació la comissió paritària del conveni de la Creu Roja, contesta que el delegat és el Dr. 

Alejo. 

En relació a la pregunta dels pressupostos, contesta l’alcalde que no hi ha la mateixa població 

en aquest moments que quan va entrar fa tres anys, que hi han molts més habitants i que la 

dinàmica de l’ajuntament es reflexa en els pressupostos, per la qual cosa demana l’aportació i 

la responsabilitat de tothom. 

En relació a la pregunta de les comissions de seguiment de la central de cicle combinat, 

contesta l’alcalde que el fax estava avariat i va rebre la convocatòria tard, però que va trucar a 

l’alcalde de Vandellòs i aquest li va fer remissió de les conclusions de l’estudi d’impacte 

ambiental realitzat, i explica que properament hi haurà una reunió de tots els alcaldes afectats 

per aquesta instal·lació per tal d’analitzar aquest estudi ambiental. 

Respecte dels actes de la Universitat d’Estiu de les Terres de l’Ebre, contesta que els 

municipis que han acollit actes no són equiparables des del punt de vista turístic, i que la 

realització d’aquest actes a l’Ametlla crearia molts problemes degut a la gran afluència de 

gent i a l’època en que es realitzen. 

En relació amb els temes de la inseguretat, demana l’alcalde que es tracti amb molta cura i 

responsabilitat i que es mesurin les paraules i expressions, ja que si no es poden generar 

episodis infundats d’alarma social. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 00:20 hores del dia 24/7/2002, 

s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signen tots els assistents que ho desitgen 

amb mi la secretària accidental, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
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queda estesa en 11 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 46 a 56 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 08/10/2002 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 8/2002, DE 18/09/2002, 

EXTRAORDINÀRIA I 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. Joaquín Labòria 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 assistència el senyor Antoni Pallarès Rebull. 

 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 21:00 hores del dia 18/9/2002, 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 sol·licitada per cinc regidors per escrit de data 13/9/2002, RE 2773. 

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 en la necessitat de debatre i tractar els punts proposats pels regidors 

sol·licitants de la reunió. 

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 de ratificació de la urgència, amb el següent 

resultat: 

 Vots a favor: nou 

 Vots en contra: cap 
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 Abstencions: s’absté el senyor Espuny. 

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- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER 

L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, RS 2447 DE 4/9/2002, DAVANT 

L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA, EN RELACIÓ AL PROJECTE 

D’INTERCONNEXIÓ ENTRE LES XARXES DEL CONSORCI D’AIGÜES DE 

TARRAGONA I LES DEL TER-LLOBREGAT. 

 

 

El Sr. Llaó, un cop llegida la proposta d’acord presentada pels cinc regidors sol·licitants de la 

celebració, explica que el fet d’haver presentat aquesta moció es deu al no entendre ni 

compartir els fons i la forma com s’han presentat aquestes al·legacions, diu que la forma ha 

estat poc ortodoxa i deixa el fons en un aspecte secundari. Les al·legacions s’han presentat, 

continua, de manera unilateral, sense haver estat parlades ni en la Comissió de Govern ni en el 

Ple. Manifesta que deu dels onze membres de la Corporació s’han assabentat per la premsa, i 

que això requereix una explicació al ple, que és el lloc adient per fer-ho. Exigeix el Sr. Llaó 

que es doni una explicació convincent dels motius que van portar a l’alcalde a presentar 

aquestes al·legacions sense convocar un ple i sense convocar la Comissió de Govern. 

L’alcalde explica que aquesta proposta feta per l’Agència Catalana de l’Aigua, consistent en 

intentar portar aigua cap a les conques interiors de Catalunya, es va fer pública el dia 

5/08/2002, i que el termini per presentar al·legacions acabava el dia 7/09/2002, en ple període 

de vacances. Manifesta també que l’elaboració de les al·legacions presentades es va fer a final 

del mes d’agost, i que ell mateix va donar còpia de la proposta d’escrit d’al·legacions al Sr. 

Llaó per tal que emetés la seva opinió, el qual, en ésser preguntat sobre el que s’havia de fer al 

respecte, va contestar que com que n’hi havien hagut deu mil, d’al·legacions, ja no vindria 

d’una més. Afirma l’alcalde que davant d’aquesta resposta va entendre que no hi havia una 

oposició radical a la presentació d’aquestes al·legacions, i donat que l’ajuntament, en el ple 

del 30/11/2000, havia aprovat per unanimitat dels deu membres presents en aquella sessió una 

moció relativa al Pla Hidrològic Nacional en la qual es va rebutjar aquell esborrany del PHN 

que preveia el transvasament de 1.050 Hm
3
 a l’any d’aigua de l’Ebre no només cap a les 

conques del País Valencià i Almeria sinó també cap a les conques internes de Catalunya, i 

donada també la circumstància que encara que el poble de l’Ametlla no està integrat en el 

delta la seva activitat principal, la pesca, que està lligada directament al cabal del riu, es 

desenvolupa justament gràcies al riu, explica l’alcalde que davant aquests tres raonaments va 

prendre la decisió de presentar al·legacions a la proposta de l’ACA per tal d’intentar mantenir 

l’aigua al territori ja que això vol dir recursos i futur. 

El Sr. Llaó pren la paraula per al·lusions i manifesta que el termini s’acabava el 4/09/2002 i 

no el 7/9/2002, i explica que de la conversa que va mantenir amb l’alcalde quan li va ensenyar 
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les al·legacions es desprenia que li deixava per llegir-les i que si les trobava bé es passarien 

pel ple, i que la contesta que va donar a l’alcalde un cop llegides va ser que ja n’hi havien 

hagut prou amb deu mil i que no en calia presentar una més. Continua el Sr. Llaó tot 

manifestant que davant les explicacions tant poc convincents de l’alcalde creu que seria molt 

més fàcil reconèixer que al menys en la forma es va equivocar, perquè es pot demostrar que 

les informacions donades a la premsa no són certes ja que va dir que no hi havia hagut temps 

de convocar un ple quan amb dos dies es poden convocar tant un ple com una comissió de 

govern, i que això no es va voler fer perquè, explica, sembla que l’alcalde dóna per acabada 

una metodologia de treball en conjunt basada sempre en el consens i la col·laboració. 

Continua el Sr. Llaó i diu que el 12/11/2001 el Consorci d’Aigües de Tarragona ja va parlar 

d’aquesta interconnexió, i que l’alcalde, que és el representant de l’ajuntament, no en va dir 

res; que el 27/6/2002, es va tornar a parlar, fins i tot dels beneficis que això podia comportar, i 

l’alcalde va aprovar l’acta anterior i tampoc no en va dir res. En relació a la presentació de les 

al·legacions pregunta a l’alcalde qui les va encarregar, si les va redactar ell o els tècnics 

municipals, qui li va donar l’escrit i la instrucció de presentar-les en nom de l’ajuntament. 

També li pregunta si un cop presentat, aprovat i debatut el projecte d’interconnexió CAT del 

Consorci Ter-Llobregat, davant d’ell, sense que digués res, encara pretén continuar o no de 

representant municipal en el Consorci. 

Contesta l’alcalde que les al·legacions van arribar el mateix dia que les hi va ensenyar, i que 

han estat elaborades per la Plataforma per a la defensa de l’Ebre, que té com a principal motiu 

la defensa de l’aigua del riu i del territori i que demanava l’adhesió dels organismes a la 

presentació d’aquestes al·legacions, Afirma que va ser després de parlar l’alcalde amb el Sr. 

Llaó que es va prendre la decisió de presentar-les. Manifesta que tota reducció del cabal del 

riu té per suposat incidència directa en la quantitat de peix que s’agafa a l’Ametlla i per tant en 

la font d’ingressos dels pescadors, i per tant, que amb l’oposició al projecte que es deriva de la 

presentació de les al·legacions es defensaven tant l’una cosa com l’altra. 

En relació a l’afirmació feta pel Sr. Llaó relativa a que l’alcalde dóna per acabada una 

metodologia de treball, contesta que és una afirmació d’ell, ja que per part de l’Alcaldia en 

cap moment s’ha canviat d’actitud i es continua treballant de la mateixa manera que s’ha fet 

fins ara. Finalitza manifestant la seva ferma convicció que, davant la realitat del poble, la 

presentació de les al·legacions no ha suposat actuar en contra dels interessos del poble ni de la 

gent, sinó tot el contrari, en benefici i defensa del poble i de la gent pescadora. 

El Sr. Llaó reitera l’esmentat en la seva primera intervenció i diu que la decisió va ser de no 

presentar al·legacions tot i la urgència manifestada per part de la plataforma, que va ser qui va 

donar les al·legacions. Continua el Sr. Llaó per aclarir que aquesta aigua que hom pretén 

transvasar no surt del riu ja que està dipositada en els canals, i tant si es fa la interconnexió 

com si no continuarà en els canals, per la qual cosa no afecta en cap moment a la reducció del 

cabal riu. Creu que no es pot parlar de transvasament quan es parla d’interconnexió. Per 

acabar, expressa que el que no pot ser és que les al·legacions presentades per l’ajuntament de 

l’Ametlla, en lloc de debatre’s en un ple o en una comissió de govern, es formulin per la 

urgència que puguin donar al cas certes persones alienes a l’ajuntament, que no han estat 

sotmeses al veredicte dels autèntics representants del poble. 

El Sr. Martí manifesta que de l’esborrany de les al·legacions només en van parlar els dos socis 

de govern, però que a ells, com a oposició, ningú els va dir res. Afirma que quan es governa 

s’ha de tenir una mica de prudència. En relació al que el ple havia acordat dos anys enrera, diu 

que es va fer oposició al tema del gran transvasament, però que res té a veure amb el tema que 

ara debaten. En l’aspecte del contingut vol recordar que l’ajuntament de l’Ametlla de Mar, 
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representat per l’alcalde, forma part del Consorci d’Aigües de Tarragona, i que aquest 

Consorci va fer front al 90% de totes les inversions realitzades al poble per tal que tothom 

pogués tenir aigua. En relació a l’assemblea del Consorci realitzada pel tema Ter-Llobregat 

vol manifestar que l’alcalde, com a representant municipal, va votar per unanimitat 

l’aprovació d’aquesta interconnexió i creu que no s’ha de barrejar aquest tema amb el PHN, ja 

que són dos coses diferents; vol deixar clar el Sr. Martí que la posició del seu grup és de no 

tirar endavant amb aquestes al·legacions. Per finalitzar reitera que el seu grup votarà a favor 

de la proposta d’acord de retirar les al·legacions. 

L’alcalde manifesta, en relació al tema que l’aigua s’agafa dels canals, que aquests canals 

també van a morir a les badies, i que per tant és aigua del riu. Recorda que en el seu moment 

es va dir que l’aigua que es transvasaria al camp de Tarragona i a les conques internes de 

Catalunya seria l’aigua que es recuperaria de folrar els canals i que per tant es deixaria de 

perdre, però que de tots és sabut que encara no s’han fet les obres en aquests canals i que 

molts d’ells tenen grans pèrdues d’aigua. Manifesta que això suposa un greu incompliment de 

compromisos per part del Consorci, de l’ACA i de la resta d’organismes implicats, i que a 

més a més d’aquests incompliments, ara se’ls demana que no es presentin al·legacions i que 

s’estigui d’acord amb l’extracció d’aigua del riu. Continua explicant que tothom sap els 

problemes que tenen les empreses piscícoles instal·lades a la badia del delta per la manca 

d’aigua que baixa pels canals, i la repercussió negativa d’aquest fet en aquests sectors. Creu 

que abans de dir que sí a aquest increment de cabal a transvasar s’haguessin hagut de fer totes 

les obres de reparació necessàries i deixar els canals en les condicions que es va dir que 

estarien en el moment de fer el transvasament. Reitera que les al·legacions les va confeccionar 

la plataforma, però que és la seva ferma convicció que els interessos que defensen la gent de 

la plataforma són els mateixos que els de la gent del poble i de la resta de la gent de les Terres 

de l’Ebre. Recorda, a més, que els interessos del PSC al poble en aquest tema han estat 

sempre molt discrets i en cap moment s’ha volgut fer bandera, prenent-se les decisions que 

calien sempre sense afany de protagonisme. Afirma ésser convençut que la decisió que es va 

prendre de presenta les al·legacions reflectia també l’opinió del grup de CiU, ja que va ser 

CiU qui va presentar l’any 2000 al ple la moció contra el PHN. En relació a les inversions que 

es van treure a canvi de deixar passar la canonada del CAT, diu l’alcalde que són normals ja 

que el municipi de l’Ametlla forma part del Baix Ebre i és normal que pugui gaudir de l’aigua 

del riu, i que això res te a veure amb el fet que en presentar les al·legacions el que es pretenia 

era garantir el futur del poble ja que l’aigua és garantia de futur. Afirma, per últim, que amb el 

seu posicionament actual tant el grup de CiU com el del PP estan seguin els interessos dels 

seus partits, i no els del seu poble. 

El Sr. Llaó manifesta que està d’acord amb els posicionaments que ha seguit l’alcalde en el 

Consorci, com ara votar juntament amb la majoria quan es va parlar d’aquesta interconnexió, 

així com de demanar l’ampliació dels 4 Hm
3
, però no entén com és que després de fer això ara 

es presenten aquestes al·legacions molt de pressa, sense haver-ho parlat en un ple o en una 

comissió de govern, i pensa que per ser coherents i no contradictoris amb la posició 

representada per l’alcalde davant el Consorci s’han de retirar les al·legacions presentades. 

El Sr. Martí replica a l’alcalde la desviació del tema del punt de l’ordre del dia cap al PHN en 

general, i li recorda que el grup de CiU va donar suport a la demanda de l’ampliació del cabal 

de l’aigua ja que s’estan creant noves infrastructures i urbanitzacions i serà necessari aquest 

augment de cabal, però que va ser l’equip de govern i en particular l’alcalde qui va realitzar la 

proposta al Consorci. Reitera la contra del seu grup vers aquestes al·legacions i demana que 

algú li contesti per què no se’ls va informar de la seva presentació. 
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Contesta l’alcalde que pels estudis realitzats i canonades existents, el poble de l’Ametlla de 

Mar té garantida l’aigua per molt de temps, però que si es deixa marxar aigua cap a altres 

conques, ja siguin de Catalunya o d’altres llocs d’Espanya, la gent d’aquestes terres ja no té 

garantit el seu futur. Es pregunta per quin motiu no es desenvolupa en el propi territori tot el 

que es vol desenvolupar en d’altres amb l’aigua de l’Ebre, i reitera que la presentació 

d’aquestes al·legacions es va fer únicament per defensar els interessos del poble, especialment 

els de la gent dedicada a la pesca que seran els principals afectats. Explica que quan va ser al 

Consell Comarcal es va realitzar un estudi relatiu a les captures de pesca realitzades en el Baix 

Ebre durant els últims deu anys, de conformitat amb les dades facilitades pel Departament 

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, i es va detectar que totes les 

espècies comercials havien tingut una important reducció durant els anys 1996-1997, però que 

no ho van relacionar amb el cabal del riu, fins que una notícia apareguda en el diari La veu de 

l’Ebre de data 11/01/2001 els va permetre lligar aquesta disminució de captures amb el cabal 

fluvial anual, molt baix aquells anys. Afirma que amb la decisió de presentar les al·legacions 

recollia el pensament de la majoria de la gent del poble. Per acabar, i no essent conforme amb 

el redactat de la proposta d’acord presentada pel grup del PP, presenta, a l’empara de l’article 

97.5 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 

per RD 2568/1986, de 28/11/1986, una esmena a la proposta, que llegeix íntegrament: 

 “Atès que el problema de PHN no estava contemplat als programes dels partits 

representats a l’actual corporació municipal. 

Atès que en la sessió del ple de l’ajuntament 30/11/2000, es va aprovar de forma 

unànime pels deu membres assistents la moció relativa al PHN, en els qual es van 

prendre els següents acord:  

Primer. Rebutjar l’actual esborrany del PHN, que preveu el transvasament de 1050 

Hm3., a l’any d’aigua de l’Ebre cap a les conques internes de Catalunya, País 

Valencià, Múrcia i Almeria. 

Segon. Manifestar que qualsevol PHN hauria de contemplar una millor gestió de 

l’aigua a les zones receptores; les necessitats hídriques de les quatre comarques de les 

Terres de l’Ebre, la gestió de sediments i també les garanties suficients per la 

supervivència del Delta, evitant la salinització i la regressió. 

Tercer. Donades les repercussions negatives a les Comarques de l’Ebre d’aquest 

esborrany de PHN, proposar al Ministeri de Medi Ambient consensuar amb els agents 

polítics i socials del nostre territori, o bé un nou contingut o bé una nova proposta. 

Atesa la discrepància que hi pogués haver actualment entre els plantejaments referits al 

PHN pels partits que constituïm l’actual corporació, proposem afegir com a primer 

punt presentat pel PP, el següent: 

La realització d’una consulta popular per tal de determinar la veritable voluntat de la 

gent del nostre poble envers del PHN i condicionar l’execució de la resta de punts de 

la proposta d’acord presentada pel PP, al resultat de la consulta popular.” 

Explica l’alcalde que la intenció és que una vegada efectuada la consulta popular, es passaria 

al ple el seu resultat i aquest prendria l’acord, que seria aquest sí un veritable reflex de la 

voluntat del poble. 

El Sr. Llaó opina que l’alcalde està barrejant la proposta d’acord que es tracta avui amb el 

PHN en general, i afirma que si aquest tema s’està debatent avui al ple és perquè el PP ha 

presentat la moció, ja que l’alcalde no ho ha fet i ningú hagués tingut l’oportunitat de parlar-

ne. En relació a l’esmena a la proposta d’acord i la consulta popular, contesta el Sr. Llaó que 

d’aquí a sis mesos n’hi haurà una, de consulta popular. Suggereix a l’alcalde que presenti 
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aquesta proposta en el seu programa electoral, que la gent decideixi i aleshores tothom acatarà 

el resultat. Expressa, per acabar, i a l’empara de l’article 94.1.e) del Reglament d'organització 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, 

no acceptar l’esmena proposada i ratificar, per contra, la proposta d’acord original. 

El Sr. Martí, en relació a la proposta presentada per l’alcalde, pregunta i demana que consti en 

acta el motiu pel qual l’alcalde no va contestar quan en el punt sisè de les actes del Consorci 

que va acatar, el Director Gerent de l’ACA va proposar la signatura d’un conveni i al final el 

president va demanar la seva aprovació en els termes exposats i l’assemblea va demanar 

l’aprovació per unanimitat. En relació al tema de la consulta popular, manifesta que el seu 

grup també podria fer altres tipus de consultes populars però que no van lligades amb l’ordre 

del dia, i demana a l’alcalde que contesti a la moció presentada relativa a la interconnexió. 

Contesta l’alcalde que aquesta acta va ser l’última, que era un esborrany, que encara no està 

aprovada, i que a l’assemblea no es va presentar cap text, sinó que es va dir que es faria aquest 

esborrany, i no es va fer cap proposta. 

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord original, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou. 

 Vots en contra: Sr. Antonio Espuny. 

 Abstencions: cap. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Atès que ha aparegut per diferents mitjans de comunicació la presentació, per part de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, d’al·legacions contra el projecte d’interconnexió entre les 

xarxes del Consorci d’Aigües de Tarragona i les del Ter-Llobregat; 

Atès que la presentació d’aquestes al·legacions es pot entendre com l’inici d’un acte 

administratiu per part de l’Ajuntament de l'Ametlla de Mar; 

Atès que l’article 50.17 del Real Decret 2568/1986 de 28 de novembre atribueix al Ple de la 

Corporació l’exercici d’accions administratives; 

Atès que l’article 53.1 del mateix Real Decret diu que la Comissió de Govern estarà 

informada de totes les decisions del Alcalde i que aquesta informació tindrà caràcter previ a 

l’adopció de la decisió sempre que la importància  del assumpte ho requereixi; 

Atès que cap membre de la Corporació ha tingut coneixement de la presentació d’aquestes 

al·legacions fins veureu publicat als mitjans de comunicació; 

Atès que el projecte d’interconnexió entre les xarxes del Consorci d’Aigües de Tarragona i les 

del Ter-Llobregat ha estat aprovat pel Consorci del qual l’Ametlla de Mar i forma part; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Retirar les al·legacions presentades per l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, amb 

registre de sortida d’aquest Ajuntament numero 2447, i no adherir-se a les al·legacions 

presentades a l’Agencia Catalana de l’Aigua contra el projecte d’interconnexió entre les 

xarxes del Consorci d’Aigües de Tarragona i les del Ter-Llobregat. 

 

SEGON.- Que es tinguin aquestes al·legacions per no presentades. 

 

TERCER.- Donar compte d’aquest acord a l’Agencia Catalana de l’Aigua. 
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2- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ 

INFORMATIVA D’URBANISME. 

 

 

El Sr. Llaó un cop llegida la proposta d’acord presentada pels cinc regidors sol·licitants de la 

celebració de ple, explica que el seu grup ja va presentat aquesta moció l’any 1988 i que va ser 

rebutjada. Afirma, però, que la creació d’aquesta comissió d’urbanisme formada per tots els 

grups amb representació municipal i amb l’objectiu de tractar els temes relacionats amb 

l’urbanisme pot ser molt beneficiosa pel municipi tot tenint en compte el desenvolupament 

urbanístic que s’està vivint en l’actualitat. 

El Sr. Martí manifesta que la proposta es presenta una mica tard però que el grup de CiU està 

disposat a formar-ne part, amb l'afegit que si abans d’un mes aquesta comissió no funciona ho 

denunciaran. Apel·la al sentit de la responsabilitat perquè aquest acord es porti a la pràctica, 

demana a l’equip de govern que aquesta comissió tingui un àgil resultat i no passi com en 

altres comissions a les quals encara no se’ls ha convocat cap vegada, i anuncia que el seu grup 

votarà afirmativament. 

L’alcalde manifesta que davant la revisió del pla general ja va demanar la participació de tots 

els grups polítics i de la societat en general, i que aquesta moció ho ve a reforçar, Tot i això, a 

l’empara de l’article 97.5 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les 

entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, formula en nom del grup del PSC 

una esmena consistent en aclarir que l’òrgan que es pretén crear no és una comissió 

informativa, sinó un òrgan de participació sectorial d’urbanisme. 

El Sr. Llaó expressa que la finalitat de la comissió es la de poder participar tots plegats en els 

temes urbanístics i serveis bàsics de la població i poder buscar la col·laboració i el consens 

per part de tots, i que el seu grup no té inconvenient en efectuar aquest canvi de comissió 

informativa per òrgan de participació sectorial, per la qual cosa, a l’empara de l’article 94.1.e) 

del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per 

RD 2568/1986, de 28/11/1986, accepta l’esmena formulada. 

El Sr. Martí manifesta que els termes li són iguals, el que volen és que sigui operativa, àgil i 

que tingui resultats. 

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord esmenada, 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: 

 

 

Atès que el municipi de l’Ametlla de Mar es troba davant d’una expansió urbanística 

important, davant d’una propera revisió del Pla General, d’un pròxim procés urbanitzador del 

sol, qualificat a l’ultima revisió del PGOU; i donat l’extraordinari interès de que tot hom i 

pugui participar; 

Atès que considerem important una planificació seriosa del nostre futur urbanístic, la 

participació, el consens i la creació dels elements de participació activa necessaris per 
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aconseguir aunar criteris i posicions comunes en una matèria tant important; 

Atès que considerem també important que tot aquest procés no es desenvolupi de forma 

improvisada i amb decisions unilaterals només del equip de govern; 

El ple acorda: 

 

ÚNIC.- La creació en el plaç d’un mes com a màxim d’un òrgan de participació sectorial en 

matèria d’urbanisme, format per tots els grups municipals amb l’objectiu de tractar tots els 

temes relacionats amb l’urbanisme i els serveis bàsics de la població, per tal de garantir el 

màxim consens i suport en les iniciatives a prendre en l’àmbit d’aquestes matèries. 

 

 

3- PROPOSA D’ACORD RELATIVA A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 

L’AMETLLA DE MAR AL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ INTEGRAL DEL DELTA 

DE L’EBRE. 

 

 

El Sr. Llaó, un cop llegida la proposta d’acord presentada pels cinc regidors sol·licitants de la 

celebració de ple, manifesta que aquesta invitació va ser realitzada per la Comissió Executiva 

del Consorci per a la Protecció Integral del Delta de l’Ebre durant el passat mes de febrer, i 

que per tant ha estat una invitació molt meditada; diu que donat que és un instrument de 

planificació del territori l’ajuntament hauria de formar-hi part per tal d’incidir en aquesta 

planificació, i que tant si hi ha PHN com si no, l’Ametlla no pot quedar al marge d’aquesta 

planificació territorial. 

L’alcalde manifesta que tal com està la moció votarà en contra, ja que creu que és un parany 

del PHN a les terres de l’Ebre i no creu que pel fet d’estar-hi integrats es solucionin totes les 

mancances existents. Així mateix, explica que en cap punt dels seus estatuts hi figura 

l’existència d’una capacitat per reaccionar contra la pròpia extracció d’aigua del riu cas que 

s’acredités la seva perniciositat. Reitera que el transvasament d’aigua a les conques internes 

forma part integrant del PHN i per tant dels moviments especulatius per a què determinades 

persones se’n puguin beneficiar, que és justament el que vol facilitar el CPIDE. Explica que 

només cal mirar les notícies aparegudes a la premsa, relatives a que a les costes del sud del 

litoral espanyol no es preocupen de cuidar els seus recursos naturals, ni els seus rius, ni de 

reciclar l’aigua de les ciutats. Van a buscar, continua, els recursos fàcils i l’expoliació de 

l’aigua de l’Ebre, que representa el futur d’un territori. Afirma que, per tot això, la seva 

postura és dir no a l’adhesió de l’ajuntament al CPIDE. Aposta en canvi perquè tot el que es 

pretén instal·lar a la zona nord de Catalunya i a la perifèria de Barcelona es desenvolupi a les 

terres de l’Ebre, que és on està l’aigua. Explica, per acabar, que aquest any s’ha finalitzat 

l’elaboració del pla de desenvolupament de les terres de l’Ebre, que contempla la necessitat de 

realització d’una sèrie d’obres en aquestes terres, i creu que això s’ha portar a la pràctica 

perquè fa falta, no a canvi de res. 

El Sr. Llaó manifesta que el pla territorial contempla molt poques coses per a l’Ametlla, en 

canvi el CPIDE en podria contemplar alguna, i explica que aquest Consorci està estructurat en 

tres àmbits que són el coneixement i diagnosi de la situació actual, la previsió de la incidència 

del PHN, i la planificació d’actuacions a incloure en el pla integral, i fa una explicació de totes 

les finalitats que inclouen cadascun d’aquests àmbits. Afirma que des del CPIDE es té clar que 

si no es garanteixen totes aquestes actuacions el PHN no es portarà a terme. Opina que 

l’Ametlla ha de formar part d’aquest Consorci per poder explicar el problemes que té i 
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demanar que es facin les actuacions que es creuen convenients, per poder estar d’alguna 

manera connectats a les terres de l’Ebre i al menys ser escoltats. 

L’alcalde contesta que tota aquesta sèrie d’estudis que ha anomenat el Sr. Llaó ja estan fets i 

que la feina a fer per part del CPIDE ja està feta, únicament resta escoltar i executar, ja que a 

les terres de l’Ebre ja fa anys que existeix l’Institut per al Desenvolupament de les Terres de 

l’Ebre, que és el que ha elaborat tots aquests estudis, i per això, pregunta per quin motiu el 

govern central i el de la Generalitat no recullen aquests suggeriments sobre el que cal fer a les 

terres de l’Ebre per assegurar el seu desenvolupament, essent la resposta que aquest CPIDE 

s’ha creat a l’ombra del PHN. Per aquest motiu, a l’empara de l’article 97.5, formula una 

esmena a la proposta d’acord, que literalment diu: 

“Atès que el problema del PHN no estava contemplat en els programes electorals dels 

partits representats en l’actual corporació. 

Atès que en la sessió del ple de l’ajuntament del 30/11/2000, es va aprovar de forma 

unànime pels deu membres assistents a la sessió, la moció relativa al PHN en el qual 

es van prendre els següents acords: 

Primer. Rebutjar l’actual esborrany del PHN, que preveu el transvasament de 1050 

Hm3., a l’any d’aigua de l’Ebre cap a les conques internes de Catalunya, País 

Valencià, Múrcia i Almeria. 

Segon. Creiem que qualsevol PHN hauria de contemplar una millor gestió de l’aigua a 

les zones receptores; les necessitats hídriques de les quatre comarques de les Terres de 

l’Ebre, la gestió de sediments i també les garanties suficients per la supervivència del 

Delta, evitant la salinització i la regressió. 

Tercer. Donades les repercussions negatives a les Comarques de l’Ebre d’aquest 

esborrany de PHN, proposar al Ministeri de Medi Ambient consensuar amb els agents 

polítics i socials del nostre territori, o bé un nou contingut o bé una nova proposta. 

Atès la discrepància que hi pogués haver actualment entre els plantejaments referits al 

PHN pels partits que constituïm l’actual corporació. 

Atès que la pertenència al CPIDE és l’acceptació implícita de totes les conseqüències 

negatives que comporta el PHN, proposem afegir com a primer punt a l’acord de la 

tercera moció presentada pel PP, el següent: 

La realització d’una consulta popular per tal de determinar la veritable voluntat de la 

gent del nostre poble envers del PHN i condicionar l’execució de la resta de punt de la 

proposta d’acord presentada pel PP, al resultat de la consulta popular. 

I proposar com a penúltim punt: que l’ordre de les hipotètiques actuacions que es 

derivin de l’adhesió al CPIDE, estiguin aprovades pel ple municipal.” 

El Sr. Llaó, en relació al tema de consulta popular es remet a l’esmentat en el primer punt en 

el sentit que el proper any ja hi haurà una consulta important, i afirma que evidentment totes 

les propostes que s’hagin de traslladar al CPIDE passaran prèviament pel ple, sense cap mena 

de dubte. Per tot això, i a l’empara de l’article 94.1.e) del Reglament d'organització 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, 

manifesta no acceptar l’esmena i ratificar la proposta d’acord original. 

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou. 

 Vots en contra: Sr. Antonio Espuny. 

 Abstencions: cap. 
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Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat acord que es transcriu. 

El Sr. Martí, a l’empara de l’article 103 del Reglament d'organització funcionament i règim 

jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, explica el seu vot 

afirmatiu degut al fet que pensa que no es pot deixar passar cap possibilitat d’inversió al poble 

i que el seu grup té preparades sis propostes que les traslladarà a la comissió per tal que 

després siguin debatudes en el ple. 

 

 

Atesa la invitació feta per la Comissió Executiva del Consorci per a la Protecció Integral del 

Delta de l’Ebre, per formar part del mateix, a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. 

Atès el que preveuen els estatuts del mateix, publicats com a annex al Decret 290/2001 de 6 

de novembre d’aprovació de la constitució de l’esmentat Consorci i la modificació dels 

mateixos publicats mitjançant DOGC numero 3660 de 19/06/2002; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- La adhesió de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar al Consorci per a la Protecció 

Integral del Delta de l’Ebre i la acceptació dels seus estatuts. 

 

SEGON.- Designar com a representant de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar al Consorci per a 

la Protecció Integral del Delta de l’Ebre al Sr. Ricardo Llaó i Llaó, 1er. Tinent d’Alcalde de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, qui ha acceptat la proposta. 

 

TERCER.- Donar compte de l’anterior al Consorci per a la Protecció Integral del Delta de 

l’Ebre, als efectes oportuns. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 23:28 hores del dia 18/09/2002, 

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 10 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 57 a 66 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 20/11/2002 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 9/2002, DE 30/09/2002, 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 Labòria Mayoral 

Sr. Andreu Martí Garcia 

Sr. Vicent 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 21:30 hores del dia 30/09/2002, 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 LES ACTES DE LES SESSIONS 6/2002, DE 24/7/2002, I 

7/2002, DE 24/7/2002. 

 

 

Es procedeix a llegir les actes de les sessions 6/2002 i 7/2002 de 24/07/2002. Un cop conclosa 

la seva lectura s’acorda per UNANIMITAT: 

 

ÚNIC.- Aprovar les actes de les sessions 6/2002 i 7/2002 de 24/07/2002. 

 

 

2- FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS AL MUNICIPI DE L’AMETLLA DE MAR 

PER AL 2003. 
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Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí diu que el seu grup està 

d’acord amb la proposta efectuada. 

 

 

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 6/8/2002, RE 2378, ha tingut entrada un escrit de la Delegació Territorial a les Terres 

de l’Ebre del Departament de Treball, pel qual s’insta la proposta de fixació per al 2003 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 2003; 

El ple acorda: 

 

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 2003, les que s’esmenten: 

 3 de febrer. 

 30 de juny. 

 

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

3- RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’AJUNTAMENT 

PELS PERJUDICIS CAUSATS AL SR. ANTONI BRULL GASENI. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat el Sr. Martí recorda que s’està davant 

d’un error comès pel tècnic municipal però que d’alguna manera es traspassa a l’equip de 

govern, que la responsabilitat econòmica ascendeix a 17.719 €, i que és evident que es va 

causar un perjudici important als interessats, però recorda que en l’últim ple on es va tractar 

aquest tema l’alcalde va afirmar que la responsabilitat es derivaria contra la tècnic municipal, i 

pregunta si efectivament es derivarà aquesta responsabilitat contra aquesta persona, per evitar 

que l’ajuntament pagui aquesta quantitat. 

Contesta l’alcalde que l’equip de govern ja va dir que aquest error es derivaria contra el tècnic 

municipal responsable i que actualment continua tenint aquest criteri, i que per tant s’iniciarà 
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el procediment per derivar aquesta responsabilitat vers el tècnic responsable. 

 

Seguidament el Sr. Martí demana que consti en acta que si és així votaran afirmativament, 

perquè estan d’acord. Pensen que s’ha d’actuar d’aquesta manera i vetllaran perquè es 

compleixi el que avui s’acorda. 

 

 

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 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 Carles 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 demandar davant de la jurisdicció contenciosoadministrativa l’anul·lació 

de l’acte declarat lesiu. 

En data 31/1/2002 el ple va acordar, primer, prendre coneixement de l’escrit presentat 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, i segon, constatar, com a conseqüència 

d’aquesta renúncia, la innecessarietat sobrevinguda de demandar davant de la jurisdicció 

contenciosoadministrativa l’anul·lació de l’acte declarat lesiu. 

En data 9/4/2002, RE 979, el Sr. Antoni Brull Gaseni va formular una sol·licitud de 

responsabilitat patrimonial contra l’ajuntament pels perjudicis causats, perjudicis que 

consisteixen bàsicament en l’enderrocament de la part d’obra executada afectada per la 

il·legalitat de la llicència i la conseqüent reforma del projecte. 

Per provisió de l’Alcaldia de data 17/6/2002 es va admetre a tràmit la sol·licitud de 

responsabilitat, la qual va ser tramitada en forma amb la incorporació dels corresponents 

informes i l’obertura de tràmit d’audiència a l’interessat. 

Per tot això; 

Atès que s’ha acreditat que el Sr. Antoni Brull Gaseni ha patit una lesió patrimonial i efectiva, 

individualitzada i econòmicament avaluable, que no tenia obligació de suportar; que aquesta 

lesió és conseqüència del funcionament anormal de l’ajuntament, i en concret, de l’error patit 

en atorgar una llicència d’obres il·legal; i que no concorre força major; 

Vist que de l’informe d’avaluació econòmica del dany patit, emès per l’arquitecte municipal 

Sr. Joan Carles Theilacker en data 18/6/2002, es dedueix que l’avaluació econòmica 

presentada per l’interessat és correcta i ajustada als preus de mercat vigents en el sector de la 

construcció; 

Vist el que es disposa als articles 54 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de 
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règim local, 159 de la Llei 8/1987, de 15/4/1987, municipal i de règim local de Catalunya, 139 

a 144 de la Llei 30/1992, de 26/11/1992, reguladora del règim jurídic de les Administracions 

públiques i del procediment administratiu comú, en versió donada per la Llei 4/1999, de 

13/1/1999, 223 a 225 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 

locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28/11/1986, i que es disposa al Reglament dels 

procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial 

aprovat per Reial Decret 429/1993, de 26/3/1993; 

Atès que existeix consignació pressupostària suficient; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. Antoni 

Brull Gaseni en data 9/4/2002, i en conseqüència, autoritzar, disposar i reconèixer la obligació 

de satisfer al seu favor, en concepte d’indemnització pels danys causats, la quantitat de 

17.719,29 €. 

 

SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat. 

 

 

4- APROVACIÓ DE LA CLÀUSULA ADDICIONAL SEGONA AL CONVENI ENTRE 

L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR I EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT, DE 

17/10/2001, PEL QUAL S’ESTABLEIX LA FÓRMULA DE FINANÇAMENT PEL 

MANTENIMENT DEL CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA DEL MUNICIPI, 

RELATIVA AL FINANÇAMENT PER A L’EXERCICI 2002. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord cap dels regidors assistents fa ús de la paraula. 

 

 

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 17/10/2001 es va signar el Conveni entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i el 

Servei Català de la Salut, de 17/10/2001,  pel qual s’estableix la fórmula de finançament pel 

manteniment del Centre d’Assistència Primària del municipi. La clàusula tercera d’aquest 

conveni preveu que la contraprestació econòmica que ha de rebre l’ajuntament pel 

manteniment del centre s’especificarà en les clàusules addicionals. Per altra banda, la clàusula 

desena estableix el règim de pròrroga tàcita per als exercicis posteriors. 

En data 2/8/2002, RE 2359, s’ha rebut de la Regió Sanitària de Tortosa del Servei Català de la 

Salut escrit pel qual es proposa l’aprovació de la clàusula addicional segona al conveni, 

clàusula que recull la pròrroga del conveni per al 2002 i el concret finançament per a aquest 

exercici que ha de rebre l’ajuntament com a contraprestació. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa a les clàusules 3 i 10 del conveni signat en data 17/10/2001, 
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esmentades; 

Atès que la proposta de clàusula addicional segona preveu una contraprestació en favor de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar per import de 15.025,30 €; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la clàusula addicional segona al Conveni entre l’Ajuntament de l’Ametlla 

de Mar i el Servei Català de la Salut, de 17/10/2001, pel qual s’estableix la fórmula de 

finançament pel manteniment del Centre d’Assistència Primària del municipi, relativa al 

finançament per a l’exercici 2002. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord a la Regió Sanitària de 

Tortosa del Servei Català de la Salut. 

 

 

5- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR AL PLA COMARCAL 

D’INTEGRACIÓ DELS IMMIGRANTS DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord cap dels regidors assistents fa ús de la paraula.  

 

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: 

 

 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha elaborat el Pla Comarcal d’Integració dels 

Immigrants de la Comarca del Baix Ebre, que te com a finalitat contribuir a la plena 

incorporació d’aquests col·lectius en la vida social de la comarca tot potenciant la convivència 

i la cohesió comunitàries, la igualtat d’oportunitats, la lluita contra l’exclusió i la igualtat 

d’accés als recursos col·lectius; 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre promou l’adhesió a aquest pla dels municipis que 

en formen part; 

Vist l’esmentat Pla Comarcal d’Integració dels Immigrants de la Comarca del Baix Ebre, en 

concret en el que es refereix a les propostes d’actuació, i considerant que l’adhesió de 

l’ajuntament ha de comportar una millora en relació a la prestació dels serveis socials 

relacionats amb la immigració al municipi; 

El ple acorda: 

 

PRIMER. Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar al Pla Comarcal 

d’Integració dels Immigrants de la Comarca del Baix Ebre. 

 

SEGON.- Remetre un certificat del present acord al Consell Comarcal del Baix Ebre, per al 

seu coneixement i efectes. 
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6- ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS IMPOSADES PER PORTS DE LA 

GENERALITAT PER AUTORITZAR L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE ACTUALITZAT DEL 

PASSEIG MARÍTIM A PONENT DEL PORT DE L’AMETLLA DE MAR ENTRE LES 

FITES M-90 I M-95. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord cap dels regidors assistents fa ús de la paraula. 

 

 

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 25/2/2002 l’Alcaldia de l’Ajuntament va sol·licitar a Ports de la Generalitat 

autorització per a l’execució del projecte actualitzat del Passeig Marítim a ponent del Port de 

l’Ametlla de Mar, entre les fites M-90 i M-95, ja que, com es desprèn de l’esmentat projecte, 

en resulten afectats 657,47 metres quadrats de domini públic portuari. 

En data 31/7/2002, RE 2319, s’ha rebut en aquest ajuntament escrit de la Gerència de Ports de 

la Generalitat per la qual es comunica l’acord del Comitè Executiu d’aquest organisme de data 

14/6/2002, que resol la sol·licitud de l’Alcaldia esmentada. Aquest acord autoritza l’execució 

del projecte esmentat, si bé sotmet suspensivament aquesta autorització a l’acceptació 

expressa de tot un seguit de condicions. 

Per tot això; 

Vist el conjunt de condicions imposades; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Manifestar l’acceptació expressa, per part de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, de 

les condicions suspensives imposades per l’acord del Comitè Executiu de Ports de la 

Generalitat de data 14/6/2002 d’autorització de l’execució del projecte actualitzat del Passeig 

Marítim a ponent del Port de l’Ametlla de Mar, entre les fites M-90 i M-95. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord a Ports de la Generalitat, per 

al seu coneixement i efectes. 

 

 

7- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA SUSPENSIÓ DELS EFECTES DEL 

PLANEJAMENT AL SECTOR J, “CASTELL DE SANT JORDI”, D’AQUEST TERME 

MUNICIPAL. 

 

 

Amb caràcter previ a la lectura de la proposta d’acord l’Alcaldia, a l’empara de l’article 91 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, proposa retirar aquest punt de l’ordre del dia amb l’objectiu de 

completar l’expedient. 
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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 es retira el punt de l’ordre del dia, sense votació sobre el fons de l’assumpte. 

 

 

8- ADJUDICACIÓ DE L’ALIENACIÓ DE LES FINQUES PATRIMONIALS DE 

L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR CORRESPONENTS AL 10% 

D’APROFITAMENT MIG DEL SECTOR L, “CALA CALAFATÓ”. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, el Sr. Martí recorda que en el ple de 

31/05/2002 va manifestar que vendre patrimoni no era la millor solució, i que en aquest cas 

s’haguessin pogut treure més diners si en lloc de vendre tot l’aprofitament en bloc s’hagués fet 

en parcel·les més petites. Recorda que en aquell ple van abstenir-se i que evidentment 

seguiran en aquesta línia d’abstenció. 

 

 

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 Andreu Martí, Vicenç Boquera, Antoni Pallarès i Joan 

Pere Gómez. 

 

Vist tot el què, i atès que no s’ha assolit el quòrum de majoria absoluta requerit per l’article 

47.3.i) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, es declara com a 

no adoptat l’acord. 

 

 

9- ORDRE DE RESTAURACIÓ DE LA REALITAT FÍSICA ALTERADA COM A 

CONSEQÜÈNCIA DE LA REALITZACIÓ D’OBRES IL·LEGALS. SR. ANDREU GARCIA 

PIÑOL, PISCINA AL CARRER ARCO IRIS DE LA URBANITZACIÓ LES TRES CALES, 

PARCEL·LA 199. 

 

 

En aquest moment s’incorpora a la reunió el Sr. Josep Emili Vilanova i Batiste. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, el Sr. Martí manifesta que estan d’acord 

en que tothom que vulgui realitzar obres hagi de demanar la preceptiva llicència municipal, 

però creu que aquesta ordre de restauració hauria de ser per a tothom que infringeix la legalitat 

i per això pensa que haurien de tenir una relació dels informes efectuats pel vigilant d’obres 

referits a qualsevol irregularitat que s’hagi produït des de que funciona aquest servei de 

vigilància d’obres en l’actual legislatura. 
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Diu el Sr. Martí que concretament en aquest punt s’està parlant d’un fet de fa dos anys i que ja 

s’hagués pogut restablir la situació per part de l’interessat, però creu que hi ha molta més gent 

que ha infringit la legalitat i que encara no s’ha esmenat, i expressa que quan tindran tota la 

relació en podran parlar però ara, encara que comparteixen que tothom ha de ser igual davant 

la llei, el seu vot serà d’abstenció ja que no han estat partícips directes en aquest assumpte. 

El Sr. Espuny contesta que efectivament són uns fets esdevinguts l’any dos mil. Afirma que 

són uns expedients llargs fins que no s’arriba a aquest tràmit, que el vigilant d’obres està 

realitzant la seva feina, i molts promotors als que se’ls ha fet el requeriment han regularitzat la 

situació, però que en aquests tres casos concrets als quals durant dos anys se’ls han practicat 

tots els requeriments legals i no han reaccionat, està convençut que quan els hi arribarà l’ordre 

d’enderrocament ho faran, ja que són obres legalitzables però que encara avui no han demanat 

la preceptiva llicència municipal després de dos anys d’haver-los insistit, i evidentment això 

és una mesura de força. 

El Sr. Martí demana a l’equip de govern que li faci arribar una relació de totes les obres 

pendents de legalitzar a la localitat i pregunta, en relació amb aquests tres punts de l’ordre del 

dia, si l’ajuntament procedirà a l’enderrocament de la construcció cas que els interessats no 

legalitzin les obres, i el termini en que ho farà. 

L’alcalde, en relació a la petició efectuada del llistat d’obres il·legals, manifesta que en el 

passat ple es va aprovar la creació d’una comissió d’urbanisme, i que en aquesta ja es donarà 

compte de totes les denúncies efectuades per part de l’ajuntament en relació a les obres que en 

l’actualitat tenen un expedient obert. 

 

 

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 Andreu Martí, Vicenç Boquera, Antoni Pallarès i Joan 

Pere Gómez. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Com a conseqüència de la corresponent denúncia efectuada pel Servei d’Inspecció Urbanística 

Municipal, l’Alcaldia de l’Ajuntament, per escrit de data 16/8/2000, RS 2646/2000, rebut per 

l’interessat en data 17/8/2000, va requerir al Sr. Andreu Garcia Piñol perquè en el termini de 

30 dies procedís a la legalització d’unes obres que s’estaven executant sense llicència, i en 

concret, per la construcció d’una piscina al carrer Arco Iris de la Urbanització Les Tres Cales, 

parcel·la 199. 

Com sigui que no es va instar la legalització esmentada, per escrit de l’Alcaldia de data 

23/10/2000, RS 3377/2000, rebut per l’interessat en data 24/10/2000, es va requerir novament 

al Sr. Andreu Garcia Piñol perquè en el termini de 15 dies procedís a la legalització de les 

obres. 

Per escrit de l’Alcaldia de data 16/2/2001, RS 512/2001, rebut per l’interessat en data 

20/2/2001, es va requerir per última vegada al Sr. Andreu Garcia Piñol perquè en el termini de 

30 dies procedís a la legalització de les obres. 

No consta que l’interessat hagi sol·licitat la legalització de les obres de referència. 

En data 20/5/2002 l’Alcaldia va ordenar que s’obrís tràmit d’audiència previ a la redacció de 

la proposta de resolució, el qual tràmit, RS 1194 de 20/5/2002, va ser rebut per l’interessat, 
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segons consta a l’expedient, en data 21/5/2002. 

No consta que l’interessat hagi presentat al·legacions o justificants de cap mena. 

El règim aplicable és el de la normativa anterior a la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme, 

segons es desprèn de la Disposició Transitòria setena d’aquesta mateixa Llei. 

L’article 255 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual s'aprova la refosa dels 

textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, estableix respecte de les obres en curs 

d’execució que un cop transcorregut el termini de dos mesos establert per l'article 254.2 sense 

haver instat l’atorgament de la llicència o sense haver-se ajustat les obres a les condicions 

assenyalades, o si la llicència fos denegada per ser el seu atorgament contrari a les 

prescripcions del Pla o de les ordenances, l'ajuntament acordarà l'enderrocament de les obres a 

càrrec de l'interessat i procedirà a impedir definitivament els usos a què donés lloc. 

En el mateix sentit, respecte de les obres finalitzades, l’article 256 del mateix Decret 

Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a 

Catalunya en matèria urbanística. 

Per tot això; 

Atès que ha transcorregut amb escreix el termini de legalització sense que s’hagi instat 

l’atorgament de la llicència corresponent; 

Atès que no han transcorregut més de quatre anys des del total acabament de les obres, segons 

es desprèn de l’informe tècnic incorporat a l’expedient; 

Vist el que es disposa als articles 254 a 256 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 29 a 33 

del Reglament de disciplina urbanística aprovat per Reial decret 2187/1978, de 23/6/1978; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Ordenar la restauració de la realitat física alterada com a conseqüència de la 

realització de les obres il·legals referenciades, i en virtut d’això, requerir al Sr. Andreu Garcia 

Piñol perquè, en el termini d’un mes, procedeixi a l’enderrocament i la demolició de la piscina 

ubicada al carrer Arco Iris de la Urbanització Les Tres Cales, parcel·la 199. 

 

SEGON.- Apercebre expressament l’interessat d’execució subsidiària, de forma que, en 

supòsit de cas omís, la demolició l’executarà l’ajuntament al seu càrrec, tot impedint 

definitivament els usos de l’obra. 

 

 

10- ORDRE DE RESTAURACIÓ DE LA REALITAT FÍSICA ALTERADA COM A 

CONSEQÜÈNCIA DE LA REALITZACIÓ D’OBRES IL·LEGALS. SR. PEDRO GARRIDO 

GARCÍA, BARBACOA AL CARRER ROVELLÓ DE LA URBANITZACIÓ LES TRES 

CALES, PARCEL·LA 732. 

 

 

Els Sr. Martí manifesta que el vot del seu grup serà d’abstenció pels mateixos raonaments 

esgrimits en el punt anterior. 

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: sis. 

 Vots en contra: cap. 
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 Abstencions: les dels senyors Andreu Martí, Vicenç Boquera, Antoni Pallarès i Joan 

Pere Gómez. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Com a conseqüència de la corresponent denúncia efectuada pel Servei d’Inspecció Urbanística 

Municipal, l’Alcaldia de l’Ajuntament, per escrit de data 8/5/2000, RS 1459/2000, rebut per 

l’interessat en data 10/5/2000, va requerir al Sr. Pedro Garrido García perquè en el termini de 

30 dies procedís a la legalització d’unes obres que s’estaven executant sense llicència, i en 

concret, per la construcció d’una barbacoa al carrer Rovelló de la Urbanització Les Tres 

Cales, parcel·la 732. 

Com sigui que no es va instar la legalització esmentada, per escrit de l’Alcaldia de data 

15/2/2001, RS 516/2001, rebut per l’interessat en data 20/2/2001, es va requerir novament al 

Sr. Pedro Garrido García perquè en el termini de 30 dies procedís a la legalització de les 

obres. 

No consta que l’interessat hagi sol·licitat la legalització de les obres de referència. 

En data 20/5/2002 l’Alcaldia va ordenar que s’obrís tràmit d’audiència previ a la redacció de 

la proposta de resolució, el qual tràmit, RS 1196 de 20/5/2002, va ser rebut per l’interessat, 

segons consta a l’expedient, en data 21/5/2002. 

No consta que l’interessat hagi presentat al·legacions o justificants de cap mena. 

El règim aplicable és el de la normativa anterior a la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme, 

segons es desprèn de la Disposició Transitòria setena d’aquesta mateixa Llei. 

L’article 255 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual s'aprova la refosa dels 

textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, estableix respecte de les obres en curs 

d’execució que un cop transcorregut el termini de dos mesos establert per l'article 254.2 sense 

haver instat l’atorgament de la llicència o sense haver-se ajustat les obres a les condicions 

assenyalades, o si la llicència fos denegada per ser el seu atorgament contrari a les 

prescripcions del Pla o de les ordenances, l'ajuntament acordarà l'enderrocament de les obres a 

càrrec de l'interessat i procedirà a impedir definitivament els usos a què donés lloc. 

En el mateix sentit, respecte de les obres finalitzades, l’article 256 del mateix Decret 

Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a 

Catalunya en matèria urbanística. 

Per tot això; 

Atès que ha transcorregut amb escreix el termini de legalització sense que s’hagi instat 

l’atorgament de la llicència corresponent; 

Atès que no han transcorregut més de quatre anys des del total acabament de les obres, segons 

es desprèn de l’informe tècnic incorporat a l’expedient; 

Vist el que es disposa als articles 254 a 256 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 29 a 33 

del Reglament de disciplina urbanística aprovat per Reial decret 2187/1978, de 23/6/1978; 

Vist el que es disposa als articles 93 a 101 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.- Ordenar la restauració de la realitat física alterada com a conseqüència de la 

realització de les obres il·legals referenciades, i en virtut d’això, requerir al Sr. Pedro Garrido 

García perquè, en el termini d’un mes, procedeixi a l’enderrocament i la demolició de la 
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barbacoa al carrer Rovelló de la Urbanització Les Tres Cales, parcel·la 732. 

 

SEGON.- Apercebre expressament l’interessat d’execució subsidiària, de forma que, en 

supòsit de cas omís, la demolició l’executarà l’ajuntament sense cap més tràmit i al seu càrrec, 

tot impedint definitivament els usos de l’obra. 

 

 

11- ORDRE DE RESTAURACIÓ DE LA REALITAT FÍSICA ALTERADA COM A 

CONSEQÜÈNCIA DE LA REALITZACIÓ D’OBRES IL·LEGALS. INCOLA SA, 

HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A LA PARCEL·LA 49A DEL POLÍGON 11 DEL 

CADASTRE DE RÚSTICA. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat el Sr. Martí manifesta que el seu grup 

comparteix totalment el contingut de la proposta i reitera la sol·licitud que se li lliuri abans 

d’un mes la relació de totes les obres il·legals existents en el terme de l’Ametlla de Mar, amb 

l’objectiu que tothom sigui tractat per igual, i que el vot del grup de CiU serà a l’igual que en 

els dos punts anteriors, d’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 Andreu Martí, Vicenç Boquera, Antoni Pallarès i Joan 

Pere Gómez. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 8/2/2002, el Servei d’Inspecció Urbanística Municipal va emetre informe pel qual 

posava en coneixement de l’Alcaldia que a la parcel·la 49a del polígon 11 del cadastre de 

rústica s’estaven executant obres sense ajustar-se a la llicència concedida, essent el promotor 

d’aquestes obres la mercantil INCOLA SA. 

Consta a les oficines municipals que la Comissió de Govern Municipal, en data 2/10/2001, 

havia atorgat a INCOLA SA llicència per a la construcció a la parcel·la esmentada d’un 

magatzem de 55 m
2
. De l’informe del Servei d’Inspecció es deduïa en canvi que l’obra en curs 

d’execució era en realitat un habitatge unifamiliar aïllat amb una superfície que superava en 

més del doble la del magatzem sol·licitat. 

Per decret de l’Alcaldia número 44/2002, de 8/2/2002, notificat el mateix 8/2/2002, RS 236, 

es va disposar la immediata suspensió de les obres i es va requerir a l’interessat perquè en el 

termini de dos mesos ajustés les obres a la llicència atorgada. 

No consta que l’interessat hagi ajustat les obres a la llicència atorgada o hagi sol·licitat la 

legalització de les obres de referència. Ben al contrari, en data 18/6/2002 s’incorpora a 

l’expedient nou informe del Servei d’Inspecció Urbanística Municipal del qual es desprèn que 

les obres paralitzades continuaven el seu curs, i en concret, que des del decret de paralització 

s’havien enguixat les parets interiors i s’havien col·locat els marcs i la fusteria exterior. 

En data 9/8/2002 l’Alcaldia va ordenar que s’obrís tràmit d’audiència previ a la redacció de la 

proposta de resolució, el qual tràmit, RS 2116 de 9/8/2002, va ser rebut per l’interessat, 
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segons consta a l’expedient, en data 13/8/2002. 

No consta que l’interessat hagi presentat al·legacions o justificants de cap mena. 

El règim aplicable és el de la normativa anterior a la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme, 

segons es desprèn de la Disposició Transitòria setena d’aquesta mateixa Llei. 

L’article 255 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual s'aprova la refosa dels 

textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, estableix respecte de les obres en curs 

d’execució que un cop transcorregut el termini de dos mesos establert per l'article 254.2 sense 

haver instat l’atorgament de la llicència o sense haver-se ajustat les obres a les condicions 

assenyalades, o si la llicència fos denegada per ser el seu atorgament contrari a les 

prescripcions del Pla o de les ordenances, l'ajuntament acordarà l'enderrocament de les obres a 

càrrec de l'interessat i procedirà a impedir definitivament els usos a què donés lloc. 

Per tot això; 

Atès que ha transcorregut amb escreix el termini de legalització sense que s’hagi instat 

l’atorgament de la llicència corresponent; 

Atès que no han transcorregut més de quatre anys des del total acabament de les obres, les 

quals es troben encara en curs d’execució; 

Vist el que es disposa als articles 254 a 256 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 29 a 33 

del Reglament de disciplina urbanística aprovat per Reial decret 2187/1978, de 23/6/1978; 

Vist el que es disposa als articles 93 a 101 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.- Ordenar la restauració de la realitat física alterada com a conseqüència de la 

realització de les obres il·legals referenciades, i en virtut d’això, requerir a la mercantil 

INCOLA SA perquè, en el termini d’un mes, procedeixi a l’enderrocament i la demolició de 

la construcció ubicada a la parcel·la 49a del polígon 11 del cadastre de rústica. 

 

SEGON.- Apercebre expressament l’interessat d’execució subsidiària, de forma que, en 

supòsit de cas omís, la demolició l’executarà l’ajuntament sense cap més tràmit i al seu càrrec, 

tot impedint definitivament els usos de l’obra. 

 

 

12- APROVACIÓ DE L’ANNEX, DE DETERMINACIÓ DE COSTOS PER AL 2002, 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, cap dels regidors assistents fa ús de la paraula. 

 

 

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. 
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Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 17/7/2002, RE 2131, 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 28/6/2002, que, 

primer, aprova per a l’exercici 2002 el cost mensual per a cada ajuntament 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, 

formalitzat en data 8/6/2000, i que va ser objecte te d’una modificació aprovada pels plens 

comarcal i municipal en dates 16/7/2001 i 30/11/2001 respectivament. 

Vista la proposta d’annex al Conveni, de determinació de costos per al 2002; 

Vist el que es disposa a les clàusules modificades 4.e), 5, 7, i 8 del Conveni esmentat; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la proposta d’annex, de determinació de costos per al 2002, 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 

2002, que és la que s’especifica: 

 Fracció orgànica 1ª fase: 1.003,65 €. 

Costos de tractament: els que facturin els gestors autoritzats. 

 Fracció orgànica 2ª fase: 1.185,05 €. 

Costos de tractament: els que facturin els gestors autoritzats. 

 Gestió deixalleries: 2.977,87 €. 

Costos de retirada i tractament: els que facturin els gestors autoritzats. 

 

TERCER.- Disposar que es remeti un certificat del present acord al Consell Comarcal del Baix 

Ebre, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

13- RATIFICACIÓ D’UN DECRET DE L’ALCALDIA ADOPTAT PER MOTIU 

D’URGÈNCIA. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, cap dels regidors assistents fa ús de la paraula. 

 

 

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: 
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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 el decret de l’Alcaldia núm. 241/2002, de 15/7/2002, 

pel qual l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar s’adhereix al conveni de cooperació en activitats de 

promoció turística a les Terres de l’Ebre i per a la utilització de la marca “Terres de l’Ebre–

Catalunya Sud”,  

 

SEGON.- Disposar que un certificat del present acord sigui remés als organismes davant dels 

quals resulti necessari acreditar aquesta ratificació. 

 

 

14- 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 241/2002, de data 15/07/2002, al 350/2002 de data 26/09/2002, i de les 

actes de la Comissió de Govern corresponents a les sessions 7/2002, de 18/06/2002, 8/2002 de 

9/07/2002, i la 9/2002, d’1/08/2002, 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. 

 

 

15- 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. ADJUDICACIÓ DE L’ALIENACIÓ DE LES 

FINQUES PATRIMONIALS DE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR 

CORRESPONENTS AL 10% D’APROFITAMENT MIG DEL SECTOR L, “CALA 

CALAFATÓ”. 

 

 

Tot seguit es posa de manifest la necessitat de prendre l’acord d’adjudicació de les finques 

patrimonials de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar corresponents al 10% d’aprofitament mig 

del sector L, “Cala Calafató”. El Sr. Espuny justifica la necessitat d’incloure aquest punt a 

l’Ordre del dia per tractar-se d’un punt que no s’ha pogut adoptar amb anterioritat per manca 

del quòrum qualificat requerit. 

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, es procedeix a la votació de la proposta d’inclusió, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: deu. 
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 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist que concorre 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, s'inclou el punt 

referent a la moció a l'ordre del dia. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, 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 Andreu Martí, Vicenç Boquera, Antoni Pallarès i Joan 

Pere Gómez. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 26/2/2002 es va incoar expedient per a l’alienació de les finques patrimonials A.2, B.4 

i H.2 del sector L, corresponents al 10% de l’aprofitament mig de l’esmentat sector i que van 

ser adjudicades en favor d’aquest ajuntament com a conseqüència de l’aprovació per part de la 

Comissió de Govern Municipal, en data 2/10/2001, del projecte de compensació. 

Un cop acreditada la situació física i jurídica de les finques, apreuades per incorporació del 

corresponent peritatge, i elaborat el projecte de plec de clàusules, i atenent que el valor dels 

béns a alienar supera el 25% dels recursos ordinaris del pressupost consolidat, es va sol·licitar 

l’informe preceptiu del Servei de Règim Econòmic de les Corporacions Locals del 

Departament de Governació i Relacions Institucionals. Consta a l’expedient que en data 

21/5/2002, cinc dies després d’esgotar-se el termini per evacuar l’informe esmentat, va tenir 

entrada al Registre General, amb el número 1483 de la mateixa data, requeriment de 

documentació complementària relativa a l’expedient de referència, i que, per aquest motiu, es 

va aplicar el que es determina a l’article 83.4 de la Llei 30/1992, de 26/11/1992, reguladora 

del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i a la 

Resolució d’11/5/1999, de publicació de les relacions de procediments administratius regulats 

per la Generalitat de Catalunya, això és, prosseguir les actuacions. 

En data 31/5/2002 el ple de l’ajuntament va acordar aprovar en la seva totalitat l'expedient de 

contractació, aprovar i sotmetre a exposició pública el plec de clàusules administratives 

particulars, i disposar, si bé condicionat resolutòriament al resultat del tràmit d’informació 

pública del plec, l'obertura simultània de l'expedient de licitació i adjudicació pel procediment 

de la subhasta oberta. 

Consta a l’expedient que l’anunci de licitació va ser exposat al tauler d’anuncis de la 

corporació, i que es va publicar al BOP número 135/2002, d’11/6/2002, i al DOGC 3654, del 

mateix dia. 

La mesa de contractació nomenada es va constituir en data 27/6/2002 per procedir a l’acte de 

qualificació prèvia de la documentació complementària acreditativa de les circumstàncies dels 

licitadors, i així, donar compliment al que es disposa a la clàusula 8.2 del plec de clàusules 

administratives particulars. 

En data 1/7/2002 es reuní novament la Mesa de contractació amb l'objectiu de procedir a l'acte 

de la subhasta, o d'obertura de proposicions (sobre A). 
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En l’esmentat acte, la Mesa de contractació acordà fer proposta d’adjudicació provisional del 

contracte a favor de l’empresa Marina Sant Jordi SL, pel preu ofertat de 1.382.327,84 €, abans 

d’IVA. 

Atès que l’òrgan de contractació competent és el ple de la corporació, segons es desprèn dels 

articles 21.1.p) i 22.2.o) 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 també l’article 47.3.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; 

Vist, respecte de la tramitació de la subhasta, el que es preveu als articles 83 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, 87 del Reglament general de la Llei de contractes de les 

administracions públiques, aprovat per RD 1098/2001, de 12/10/2001, i a la clàusula 8ª del 

plec de clàusules administratives particulars; 

Vist el que es disposa als articles 35 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, i 65 del 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per RD 

1098/2001, de 12/10/2001, pel que fa a la devolució de les garanties provisionals i constitució 

de les definitives; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar en la seva integritat l’activitat duta a terme per la Mesa de contractació. 

 

SEGON.- Adjudicar el contracte per a l’alienació de les finques patrimonials A.2, B.4 i H.2 

del sector L, corresponents al 10% de l’aprofitament mig de l’esmentat sector, d’acord amb la 

proposta d’adjudicació feta per la Mesa de contractació, a favor de l'empresa Marina Sant 

Jordi SL, pel preu ofertat de 1.382.327,84 €, abans de repercutir l’IVA. 

 

TERCER.- L’adjudicatari és obligat a comparèixer a l’acte d’atorgament de l’escriptura 

pública de compravenda en el dia, hora i lloc que l’Ajuntament li indicarà, i a satisfer 

íntegrament l’import de l’alienació d’acord amb el que es disposa a la clàusula 13 del plec de 

clàusules. 

 

QUART.- Disposar la notificació en forma de la present resolució. 

 

 

15- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El Sr. Boquera prega a l’equip de govern que tingui en compte començar les obres de 

peatonalització del carrer Andreu Llambrich el més aviat possible perquè quan arribin les 

festes de Nadal ja puguin estar finalitzades, amb l’objectiu així d’evitar problemes a tots els 

comerciants del carrer, i pregunta al mateix temps quan està previst que comencin les obres. 

El Sr. Pallarès expressa que ha vist en els diferents decrets de l’alcaldia que s’està abusant de 

l’adjudicació directa amb caràcter d’urgència de llocs de treball a l’ajuntament, i creu que 
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seria bo, donat que l’ajuntament és l’empresa del poble que més gent contracta, establir un 

sistema d’informació de tots els llocs eventuals que s’estan creant i que hi hagi més publicitat 

per tal que tothom pugui tenir-hi accés. 

El Sr. Gómez prega que se l’informi sobre l’estat de tramitació de l’adjudicació del bar del 

poliesportiu, ja que en l’últim ple se li va dir que estarien preparades per aquest mes de 

setembre. 

 

L’alcalde contesta que el 15/09/2002, es va posar en contacte amb l’empresa COBRA, 

adjudicatària de les obres del carrer Andreu Llambrich, per demanar-li el començament de les 

obres, i que se li va contestar que durant els propers dies començaran a portar la maquinària i 

en breu es reemprendran les obres. Afegeix l’alcalde que també els hi va manifestar el neguit 

de l’equip de govern i de tot l’ajuntament perquè estiguin finalitzades abans de les festes de 

Nadal. 

En relació a les bases del poliesportiu, manifesta que no s’han pogut elaborar encara per un 

problema de priorització d’altres tasques més urgents. 

En referència al prec efectuat sobre els llocs de treball l’alcalde diu que en pren nota perquè en 

futures ofertes de treball es doni publicitat, encara que manifesta que la plantilla està 

complerta i tancada. 

 

El Sr. Pallarès pregunta al regidor d’obres si està previst arreglar el bassal existent al carrer 

Rusiñol per evitar els problemes que s’ocasionen cada cop que plou, i si els pot informar sobre 

com s’ha dut a terme la neteja de les platges durant l’estiu. 

 

Contesta el Sr. Labòria que ja està programat efectuar la reparació del tram de carrer Rusiñol, 

amb la finalitat d’evitar aquests problemes. 

En relació a la neteja de platges explica que diàriament es netejaven les tres platges del poble i 

que en dies alterns es netejaven les platges al nord del casc, com ara Calaforn, Sant Jordi i 

Calafat, i les del sud, com són Bon Capó i l’Estany. 

 

L’alcalde explica que en la mateixa situació que el carrer Rusiñol es troba també el carrer Sant 

Joan en el tram de davant de l’ajuntament; que el dia que va ploure es va anar in situ a 

comprovar-ho amb el personal de la brigada i que van veure que la solució no és fer els 

desaigües més grans, ja que també es poden embossar, sinó possiblement desviar les aigües 

d’aquests carrers cap als del costat que circulen direcció mar. 

 

El Sr. Martí pregunta, en relació als camins de Frauques, Racons, Malena i Forcall, quins 

manquen per pavimentar i els terminis per fer-ho, quins criteris s’han seguit a l’hora 

d’adjudicar els camins inclosos en el PENTA, i qui els ha adjudicat. 

Pregunta també qui ha pagat la pavimentació de l’Avinguda Tres Cales, i els terminis que hi 

han per instal·lar l’enllumenat públic en els carrers d’aquesta urbanització que no en tenen. 

Demana també el Sr. Martí si se’ls hi pot facilitar el consum d’aigua al casc urbà i la 

facturació total de l’empresa. 

 

Contesta l’alcalde que de cara al proper ple prepararà els expedients dels camins i ho 

presentarà. Explica també que el cost de la pavimentació de l’Avinguda Tres Cales és inclós 

dintre de les obres de la portada de l’aigua des de la canonada fins els dipòsits ubicats a la part 

de dalt de la urbanització. En relació a l’enllumenat públic informa que està previst realitzar la 
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instal·lació de l’enllumenat públic en els carrers de la zona nord de la urbanització que no en 

tenen, i que en el pressupost municipal existeix consignació per realitzar aquesta obra. 

 

El Sr. Labòria explica que els camins de Frauques i Puigmoltó van ser adjudicats a l’empresa 

Desmontes y Saneamientos, i que en aquest moment manquen els de Forcall i Malena, als 

quals ja s’ha tirat la compactació i només manca posar l’asfalt, que suposa es farà durant el 

proper mes. 

 

El Sr. Gómez pregunta, essent que l’empresa subministradora de l’aigua no és pública, que si 

alguna vegada algun veí tingués un problema, com pot ser una fuita, i fos una persona amb 

ingressos mínims, si l’ajuntament intervindria per intentar l’exempció del deute. 

Demana també si se li pot facilitar la quantitat de denúncies efectuades per robatoris durant els 

últims tres darrers anys, al casc urbà i a les urbanitzacions. 

 

L’alcalde contesta que per suposat si hi hagués un tipus de problema com l’esmentat, per part 

de la Regidoria de Benestar Social es prendrien les mesures pertinents. 

 

Pregunta el Sr. Gómez per l’ocupació de tres mil metres quadrats en una zona verda pública a 

les Tres Cales, coneguda com la zona dels xalets dels russos. 

Contesta l’alcalde que hi ha una proposta per part del promotor per tota la segona fase, i que 

l’ajuntament ja li va manifestar que presentés el projecte de reparcel·lació i que restableixi 

aquesta cessió de zones verdes a l’ajuntament, amb la finalitat que tothom pugui gaudir-les. 

 

El Sr. Martí, fent menció a una carta remesa pel president del Museu de Ceràmica Popular de 

Sant Jordi, expressa la seva solidaritat vers l’alcalde i li demana posi una solució al respecte, 

ja que creu que està feta en un to amenaçador, a la vegada que manifesta que si hi ha un 

conveni signat s’ha de complir amb l’objectiu de no donar una mala imatge. 

 

L’alcalde, a l’hora que agraeix la solidaritat expressada pel grup de CiU en aquest assumpte, 

contesta que a ell també li va sorprendre el to d’aquesta carta del Sr. Martí Castro ja que amb 

anterioritat ja se li van explicar les circumstàncies, d’establiment de prioritats, que van 

impedir complir amb aquests compromisos. Explica en relació a aquest tema que l’ajuntament 

compleix amb les seves obligacions sempre que els ingressos ordinaris ho permeten, i per tant 

que les aportacions al Museu es fan quan es pot. 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 23:30 hores del dia 30/09/2002, 

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 67 a 84 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 20/11/2002 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 10/2002, DE 19/11/2002, 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 Labòria Mayoral 

Sr. Josep Emili Vilanova Batiste 

Sr. Andreu Martí Garcia 

Sr. Vicent Boquera Alcalde 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

 

Excusa la seva assistència el senyor Joan Pere Gómez Comes. 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:00 hores del dia 19/11/2002, 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 LES ACTES DE LES SESSIONS 8/2002, DE 18/09/2002, I 

9/2002, DE 30/09/2002. 

 

 

Es procedeix a llegir les actes de les sessions 8/2002 de 18/08/2002 i 9/2002 de 30/09/2002. Un 

cop conclosa la seva lectura s’acorda per UNANIMITAT: 

 

ÚNIC.- Aprovar les actes de les sessions 8/2002 de 18/09/2002 i 9/2002 de 30/09/2002. 

 

 

2- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 

L’ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU PATRONAT DE TURISME DE 2002 
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NÚM. 1/2002, DE MODIFICACIÓ DE RÈGIM GENERAL. 

 

 

En aquest moment s’incorpora a la reunió el Sr. Antoni Pallarès Rebull. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí diu que el seu grup 

s’abstindrà perquè que no han tingut temps de mirar-s’ho i perquè la proposta tampoc no ha 

passat pel Patronat de Turisme. 

El Sr. Llaó anuncia que el vot del seu grup serà afirmatiu, i explica que aquesta modificació 

bé motivada bàsicament perquè durant l’exercici, i com a conseqüència dels diversos factors 

que exposa, han passat per les oficines d’informació turística un nombre de visitants mols 

superior a l’esperat, i en concret unes vint-i-tres mil persones que han desbordat les previsions 

inicials. 

 

 

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 la senyora Martí. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Atès que s’ha tramitat expedient de modificació del pressupost de l’organisme autònom 

administratiu Patronat de Turisme de 2002, núm. 1/2002, de modificació 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 2002; 

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’organisme 

autònom administratiu Patronat de Turisme, núm. 1/2002, que és el que s’especifica: 

 

1. Modificació del pressupost: 

 

1.a) Modificació de partides: 

 
Partida  Denominació Habilit/suplem Disminucions 

751 22000 material d’oficina 100 0 

751 22003 premsa i publicacions 2.000 0 

751 22200 comunicacions 200 0 
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751 22600 publicitat i propaganda 6.000 0 

751 22601 fires i certàmens 3.000 0 

751 22602 festes populars 2.000 0 

751 22603 gratificació col·laboradors externs 100 0 

751 22700 serveis professionals 750 0 

751 22701 lloguer sanitaris platges 3.200 0 

751 23100 locomoció 600 0 

751 34900 altres despeses financeres 50 0 

751 48000 subvenció entitats 3.500 0 

 TOTALS 21.500 0 

 

1.b) Modificació de previsions de conceptes: 

 
Concepte  Denominació Habilit/suplem Disminucions 

87001 romanent de tresoreria 21.500 0 

 TOTALS 21.500 0 

 

1.c): Resum dels acumulats de les modificacions (augment / disminució del total del pressupost): 

 Total acumulat modificacions estat de despeses: .................................................. 21.500 € 

 Total acumulat modificacions estat d’ingressos: .................................................. 21.500 € 

 

2. Finançament: 

 

Romanent de Tresoreria de lliure disposició (87001):  ...................................................... 21.500 € 

 

3. Resums: 

 

Total modificació despeses: ........................................................................................... 21.500 € 

Total modificació ingressos:........................................................................................... 21.500 € 

Disposició efectiva sobre el romanent de tresoreria de lliure disposició de 2001: ............ 21.500 € 

Romanent de tresoreria de lliure disposició de 2001, no disposat encara: .........................897,45 € 

 

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. 

 

 

3- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 

2002 NÚM. 2/2002. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí diu que el pressupost ja es 

va aprovar amb molt de retard tal com ja va dir en el seu dia, i ara amb aquesta modificació 

queda constància que no hi ha un control clar de la despesa i concretament del capítol de 

personal, cosa que el seu grup ja va advertir. Pensen que aquest augment és desmesurat i que 

no hi ha ni coherència ni planificació. Per tot això, anuncia que el vot del seu grup serà 

negatiu, i demana del responsable d’Hisenda, que expliqui les despeses significatives existents 

dins de la prestació de serveis, assegurances, gestories, etc., i si s’ha hagut d’afrontar alguna 
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despesa nova i imprevista. 

El Sr. Llaó manifesta que el vot del seu grup serà afirmatiu, i explica que durant els mesos 

d’estiu es va augmentar el personal perquè es van haver de prestar més serveis. Manifesta, en 

relació a la naturalesa planificadora del pressupost, que es pot fer una previsió, però que no 

sempre es poden valorar amb exactitud les despeses, i posa com exemple els temporals que hi 

van haver i l’estat en què van quedar les platges. 

L’alcalde diu que el seu vot també serà favorable, i manifesta en primer lloc que sí que hi ha 

control de la despesa, que la intervenció està al dia i que tant aviat com s’han detectat aquestes 

mancances per poder fer front a determinats compromisos s’ha plantejat al ple l’adopció 

d’aquesta modificació, la qual es produeix certament per un augment dels costos laborals 

sense oblidar, però, que prèviament s’han examinat els augments d’ingressos, que són certs i 

fixos ja que és norma de l’equip de govern actuar amb prudència i control. 

El Sr. Martí manifesta la seva sorpresa pel fet que l’alcalde digui que hi ha control, ja que com 

sigui que el pressupost es va aprovar el dia 24/7/2002 ja s’hagués pogut prevenir la despesa 

imprevista del personal per l’estiu en comptes de fer-ho ara. 

El Sr. Pallarès manifesta no entendre per quin motiu al cap de cinc mesos d’haver-se aprovat 

el pressupost s’ha de retocar. Creu que s’hauria de respectar el pressupost aprovat ja que 

segons ha manifestat l’alcalde hi ha un control acurat, i no caldria per tant excusar-se amb les 

despeses de l’estiu, ja que més o menys tots els estius són iguals. 

El Sr. Llaó reitera que les despeses que hi van haver a l’estiu, degudes als dos forts temporals, 

van costar en reparacions uns tretze milions de pessetes cadascuna. 

L’alcalde manifesta que a més de la partida de personal hi han altres partides que també s’han 

hagut d’ampliar, i posa com exemple el tema de la seguretat pública. Vol deixar clar, en 

qualsevol cas, que l’ampliació del crèdit del capítol 1 no només es destina a sous, ja que dins 

d’aquest capítol hi entra també la Seguretat Social. 

 

 

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 la senyora Martí. 

 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. 2/2002, 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 2002; 

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: 
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PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació del pressupost de l'administració 

general de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 2/2002, que és el que s’especifica: 

 

1. Modificació del pressupost: 

 

1.a) Modificació de partides: 

 
Partida  Denominació Habilit/suplem Disminucions 

    

011 91300 Amortització préstecs ent. banc. 906,72 0 

121 12100 Retribucions complementàries 6.000,00 0 

121 13000 Laboral fix 4.000,00 0 

121 13100 Laboral eventual 116.000,00 0 

121 15100 Gratificacions 12.675,19 0 

121 16201 Formació i cursos 2.000,00 0 

121 21200 Despeses conservació edificis 10.418,58 0 

121 22200 Serveis de comunicació 3.000,00 0 

121 22400 Assegurances 15.000,00 0 

121 22700 Serveis gestories 5.000,00 0 

121 22707 Altres prestacions serveis 9.000,00 0 

121 62300 Climatització oficines 2.859,49 0 

121 62500 Mobiliari reforma oficines 11.917,20 0 

121 62600 Equips ofimàtics 4.569,26 0 

222 62500 Altre material invent. policia 4.782,14 0 

313 16000 Quotes socials 90.000,00 0 

314 16000 Assistència mèdico farmac. 17.360,00 0 

413 48900 Conveni Creu Roja 10.818,22 0 

 TOTALS 326.306,8 0 

 

1.b) Modificació de previsions de conceptes: 

 
Concepte  Denominació Habilit/suplem Disminucions 

    

11201 Ibi urbana 136.684,70 0 

13001 quotes supramunicipals IAE 10.234,75 0 

31001 per rètols obres 1.151,25 0 

31002 tinença animals 390,40 0 

31004 obertures establiments 34.078,85 0 

31007 llar infants 5.600,00 0 

32002 ocupació reserva 1.078,00 0 

32003 ocupació mercat ambulant 7.162,58 0 

32014 altres ocupacions via púb. 5.660,91 0 

34000 preu públic per cursos 1.883,96 0 

39100 multes 2.710,06 0 

39200 recàrrecs 3.268,00 0 

42000 fons nacional cooperació 54.173,48 0 

45500 fons cooperació local 1.270,23 0 

45504 cursos ocupacionals 58.956,20 0 

46202 ccbe ajut plàstica 2.003,43 0 

 TOTALS 326.306,8 0 

 

1.c): Resum dels acumulats de les modificacions (augment / disminució del total del pressupost): 

 Total acumulat modificacions estat de despeses: ........................................... 326.306,80 € 
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 Total acumulat modificacions estat d’ingressos: ........................................... 326.306,80 € 

 

2. Finançament: 

 

Romanent de Tresoreria de lliure disposició (87000):  ................................................................... 0 

Romanent de Tresoreria de lliure disposició (87001):  ................................................................... 0 

Modificació de l’estat d’ingressos ............................................................................... 326.306,80 € 

 

3. Resums: 

 

Total modificació despeses: .................................................................................... 326.306,80 € 

Total modificació ingressos:.................................................................................... 326.306,80 € 

Disposició efectiva sobre el romanent de tresoreria de lliure disposició de 2001: ................ 0,00 € 

Romanent de tresoreria de lliure disposició de 2001, no disposat encara: ............................. 0,00 € 

 

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 LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT, PER IMPORT 

DE 675.210,42 €, DESTINADA AL FINANÇAMENT DE L’OBRA “PROJECTE 

D’AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL”. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí manifesta que el grup de 

CiU, al igual que ja va manifestar en el seu dia la seva conformitat amb aquesta obra, també 

va expressar les seves reserves respecte del seu finançament. Vol deixar constància que 

s’hagués pogut realitzar amb càrrec a nous ingressos i opina que si se’l hagués consultat a 

l’hora de demanar les ofertes ell els hauria informat que, en les mateixes dates en què es 

rebien les ofertes esmentades, la mateixa entitat amb qui es proposa l’operació havia ofert una 

altra operació al Consell Comarcal del Baix Ebre en millors condicions. 

El Sr. Llaó constata que un altre cop es discuteix sobre si els majors ingressos han d’anar a 

inversions o a serveis, i expressa que, al seu parer, les dues coses són prou importants i 

necessàries. Manifesta que l’obra del cementiri és imprescindible per a un servei essencial i 

obligatori, i que respecte de la fórmula de finançament escollida ja se’n va parlar a l’aprovació 

del pressupost. En qualsevol cas, acaba, l’opció del crèdit és necessària perquè ja es destinen 

altres recursos a altres necessitats. 

L’alcalde manifesta que el procediment ha estat el correcte, que s’han analitzat totes les 

ofertes i s’ha escollit la més avantatjosa. 

L’alcalde, en relació a les obres del cementiri, manifesta per finalitzar que donada la 

complexitat i característiques del sòl s’han de construir uns murs de contenció, s’ha de 

procedir a l’asfaltat dels carrers i a la preparació de fonaments i resta d’obres d’aquestes 

característiques, i que per tot això és necessària la contractació externa de la seva execució. 
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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 la senyora Martí. 

Vist, per tant, que concorre el quòrum necessari de majoria absoluta exigit per la normativa 

vigent, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té prevista la realització de l’obra “Projecte d’ampliació del 

cementiri municipal”, amb un pressupost d’execució per contracta de 675.210,42 €, i el projecte 

de la qual fou aprovat per acord plenari de data 28/3/2002. 

L’execució d’aquesta obra és prevista al pressupost de l’administració general de l’Ajuntament 

de l’Ametlla de Mar de l’exercici 2002, el qual preveu també, com a mitjà de finançament, 

l’accés al crèdit, de la següent manera: 

 Partida de despeses: 443 63000 “ampliació cementiri municipal”, 675.210,42 € 

 Concepte d’ingressos: 91700 “operació de crèdit ampliació cementiri”, 675.210,42 € 

L’obra és també prevista a l’annex d’inversions i projectes de despesa amb finançament 

afectat, com a projecte número 8/2002. 

Amb l’objectiu de donar compliment a aquesta previsió l’Alcaldia, en data 28/10/2002, va 

incoar expedient per a la concertació de l’operació projectada i va disposar que se sol·licités 

de les entitats financeres establertes al municipi oferta de condicions. 

D’entre totes les entitats financeres, només van presentar oferta de condicions les entitats 

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona i Caixa de Tarragona. 

Per tot això; 

Atès que d’acord amb les ràtios d’estalvi net i de deute viu de l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar no és necessària l’autorització del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat 

de Catalunya per formalitzar l’operació, la qual resta sotmesa només a règim de comunicació; 

Vist, respecte de la competència i qualificació de quòrums, el que es disposa als articles 

21.1.f), 22.2.m), i 47.3.g) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim 

local, en versió donada per les Lleis 11/1999, de 21/4/1999, de modificació de la LRBRL i 

altres mesures de desenvolupament del govern local, i 55/1999, de 29/12/1999, de mesures 

fiscals, administratives i d’ordre social; 

Vist el que es disposa als articles 49 a 56 de la Llei 39/1988, de 28/12/1988, reguladora de les 

hisendes locals, en versió donada per la Llei 50/1998, de 30/12/1998, de mesures fiscals, 

administratives i d’ordre social; 

Vist el que es disposa al Decret 94/1995, de 21/2/1995, d'assignació de funcions en matèria 

d'hisendes locals als Departaments de Governació i d'Economia i Finances, i a l’Ordre de 

28/6/1999, sobre desplegament del Decret 94/1995 en matèria de tutela financera d'ens locals; 

Atès que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té aprovat i en vigor el pressupost de l’exercici en 

curs (2002); 

Vist l'informe preceptiu d'Intervenció; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la concertació de l'operació de préstec que s'especifica: 

 Entitat financera: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. 

 Import: 675.210,42 € 

 Termini d’amortització: 15 anys. 
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 Carència: 1 any. 

 Tipus d’interès nominal inicial: EURIBOR trimestral vigent a la data de formalització + 

0,30 

 Revisió del tipus: trimestral. Tipus: EURIBOR trimestral + 0,30 

 Comissió d’obertura: 0,05 % 

 Comissió per amortització anticipada: 0 % 

 Període de liquidació d’interessos: trimestral. 

 

SEGON.- Facultar l’Alcaldia, tan àmpliament com en dret sigui menester, perquè procedeixi a la 

formalització de l'operació aprovada. 

 

TERCER.- Ordenar que, un cop formalitzada, es comuniqui la concertació de l’operació a la 

Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la tramesa dels 

corresponents models. 

 

 

5- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “PROJECTE 

D’OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA 2ª FASE DEL POLÍGON INDUSTRIAL 

MUNICIPAL”. 

 

 

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 afirmatiu, i prega als dos portaveus dels partits de l’equip de 

govern que donada l’existència d’una comissió d’urbanisme i serveis, quan s’hagi de tirar 

endavant aquest procediment es passi per l’esmentada comissió. 

El Sr. Llaó manifesta que el seu grup també votarà favorablement i diu que efectivament tot el 

procediment d’aquesta contracta es passarà per aquesta comissió. 

L’alcalde expressa que en tot el procediment de contractació estaran tots els grups municipals, 

i vol remarcar que tot el sòl industrial de la primera fase pràcticament està compromès, i que 

l’equip de govern té previst de cara als propers pressupostos desenvolupar la resta de sòl 

industrial previst en el pla general. Afirma que el polígon molt aviat es veurà activitat, a la 

vegada que encoratja a tots els grups a treballar plegats per tirar endavant aquest polígon 

industrial. 

 

 

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 vigent Pla General d’Ordenació Urbana del municipi configura als seus articles 254 i 260, 

com a sòl urbanitzable programat, el sector C, industrial, el pla parcial del qual fou aprovat 

definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona en data 16/6/1993. 

L’esmentat pla parcial va preveure l’execució del sector pel sistema d’expropiació en un únic 
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polígon, a executar en quatre anys. 

Un cop aprovat el corresponent projecte d’urbanització, l’ajuntament en ple va acordar 

adjudicar el contracte per a l’execució de les corresponents obres. Tot i això, la declaració de 

fallida de l’empresa adjudicatària, Tecnología y Construcciones SA, va comportar que les 

esmentades obres restessin inconcloses des d’aleshores, i que part de les obres urbanitzadores 

s’anessin executant de manera parcial mitjançant l’execució de diferents contractes d’obres 

referits a determinats aspectes concrets de la urbanització. 

Per tal d’acabar amb aquesta atípica situació i enllestir definitivament la urbanització del 

sector, es va redactar el projecte d’obres anomenat “Projecte d’obres d’urbanització de la 2ª 

fase del Polígon Industrial Municipal”, que compren la totalitat de les obres necessàries per 

finalitzar l’esmentada urbanització. 

Aquest projecte, redactat per l’arquitecte municipal Sr. Theilacker, i amb un pressupost 

d’execució per contracta de 637.899,24 €, va ser aprovat inicialment pel ple de la corporació 

en data 30/3/2000, i va esdevenir definitivament aprovat en no presentar-se reclamacions ni 

al·legacions durant el període d’exposició pública. 

Per tal de donar compliment a aquesta necessitat d’acabament de les obres l’Alcaldia, per 

provisió de data 11/11/2002, va incoar expedient de contractació de l'actuació de referència. 

Atès que l’òrgan de contractació competent és el Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, ja 

que l'import del pressupost de contracta excedeix el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, 

tot el què 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; 

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; 

Atès que procedeix tramitar l'expedient d'adjudicació pel sistema de subhasta oberta, atesos 

els articles 75 i 141 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; 

Vist el contingut del plec de clàusules administratives particulars; 

Vist el que es disposa a l’article 270 de la Llei 8/1987, de 15/4/1987, Municipal i de Règim local 

de Catalunya, pel que fa a l’exposició pública dels plecs de clàusules administratives particulars; 

Atès que s'acredita l'existència de crèdit pressupostari suficient per fer front a les despeses que es 

derivaran de l'execució de l'objecte del contracte; 

Vist el contingut dels informes preceptius de Secretaria i d’Intervenció; 

Vist el que es disposa a l'article 69 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 totalitat l'expedient de contractació tal i com s'ha tramitat fins a la 

data. 

 

SEGON.- Aprovar la realització de la despesa que es derivarà de l'execució del contracte. 

 

TERCER.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 

contractació. 

 

QUART.- Sotmetre el plec de clàusules particulars aprovat a exposició pública, mitjançant 
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anunci al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per 

termini de 15 dies. 

 

CINQUÈ.- Disposar, si bé condicionat resolutòriament al resultat del tràmit d’informació 

pública del plec, l'obertura simultània de l'expedient de licitació i adjudicació, que haurà de 

verificar-se pel procediment de la subhasta oberta. 

 

SISÈ.- Nomenar director facultatiu del contracte l’arquitecte municipal, Sr. Joan Carles 

Theilacker Pons. 

 

 

6- 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 351/2002, de data 26/09/2002, a 421/2002 de data 15/11/2002, i de l’acta 

de la Comissió de Govern corresponent a la sessió 10/2002, de 14/08/2002, 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. 

 

La regidora Martí en relació al decret núm. 418/2002, d’adjudicació del bar del poliesportiu 

demana se li expliqui el significat del terme expressat en el mateix i que diu: “acceptació 

expressa del pla d’explotació del servei i millores proposades” i demana se li faciliti una còpia 

del plec de clàusules administratives. 

L’alcalde explica que el gerent del Patronat d’Esports va proposar una sèrie de condicions i 

inversions que els licitadors podien oferir amb l’objectiu de millorar el servei, i que a això es 

refereix l’esmentat pla d’explotació i millores. 

 

 

7- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El Sr. Pallarès prega al regidor d’obres i serveis que li faciliti un organigrama del personal de 

la brigada d’obres. 

El Sr. Pallarès recorda a l’alcalde que les parcel·les del polígon industrial han de sortir a 

pública subhasta perquè tothom hi pugui accedir, i per tant no veu bé que hi hagin 

compromisos adquirits. 

La Sra. Martí prega que se’ls doni més informació sobre les obres del carrer Andreu 

Llambrich. 

El Sr. Martí sol·licita al regidor d’Esports que si la gespa artificial que es va instal·lar al 

darrera del camp de futbol ja no s’ha d’utilitzar més que es tregui. 

Contesta el Sr. Gaseni que els propis usuaris que utilitzen aquest lloc van demanar de no 

treure-la. 

En relació a les parcel·les del polígon industrial, l’alcalde contesta al Sr. Pallarès que la 
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subhasta pública de les parcel·les del polígon industrial ja es va realitzar fa més d’un any, i 

com que va quedar deserta l’ajuntament té la capacitat de vendre-les directament. 

En relació a les obres del carrer Andreu Llambrich explica l’alcalde que hi han una sèrie de 

circumstàncies que les fan complexes. En particular, la defensa dels interessos dels 

comerciants del carrer, ja que sempre s’ha procurat no perjudicar-los i per això s’han hagut 

d’aturar les obres en determinades èpoques, però també l’empresa contractista, que ha hagut 

d’adequar el seu pla de treball a aquests condicionants. Per això, ara les obres les executen 

empreses del poble subcontractades pel contractista. Explica, en qualsevol cas, que existeix el 

compromís d’acabar les obres de superfície en el període que va des de la Candelera fins a 

Setmana Santa. 

El Sr. Boquera pregunta a l’alcalde quines quantitats de diners es deuen al Museu de Ceràmica 

i quines quantitats estan pagades. 

El Sr. Pallarès manifesta que si el polígon industrial primerament s’hagués realitzat i després 

s’hagués tret a subhasta, hagués estat diferent i possiblement s’haguessin obtingut uns 

ingressos més superiors dels que es trauran ara amb l’adjudicació directa. 

El Sr. Martí pregunta a l’alcalde si està en contra de la ubicació de les piscifactories a la nostra 

localitat, ja que el PSC si que ho està. 

El Sr. Martí demana que se li faciliti una relació de les diferents inspeccions d’obres 

realitzades per l’inspector d’obres, i també el consum i la facturació de l’empresa que explota 

les aigües en el municipi. 

En relació a les piscifactories de tonyines, l’alcalde contesta que mentre es compleixin els 

requisits exigits per la normativa catalana, que és molt restrictiva, el grup local del PSC es 

posiciona a favor, tot i que ésser cert que es va demanar al Parlament de Catalunya una 

moratòria per tal d’estudiar millor les zones del litoral on es poder efectuar aquests tipus 

d’instal·lacions. 

Respecte del Museu de Ceràmica popular, explica l’alcalde que l’ajuntament sempre ha tingut 

una postura prudent i que pretén complir amb els compromisos reflectits en el conveni signat 

amb la Fundació Martí Castro, però que l’ajuntament, alhora, té un ordre de prioritats i 

responsabilitats, i que el retard produït en els pagaments del museu es deu al retard dels 

ingressos no fixos tal com es reflexa en el pressupost, i que quan es realitzaran aquests 

ingressos es podrà atendre aquests compromisos. Manifesta l’alcalde que el cost per mantenir 

obert el museu és d’uns quinze milions de pessetes anuals, descomptant el recaptat per les 

entrades, servei de venda de la botiga i altres aportacions com ara de la Diputació. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 15:00 hores del dia 19/11/2002, 

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 11 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 85 a 95 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 13/01/2003 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 11/2002, DE 30/12/2002, 

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. Andreu Martí Garcia 

Sr. Joan-Pere Gómez Comes 

 

Excusen la seva assistència els senyors Joaquin Laboria Mayoral, José E. Vilanova Batiste, 

Vicenç Boquera Alcalde, Antoni Pallarès Rebull i la senyora Mª Carme Martí Buenaventura. 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:00 hores del dia 30/12/2002, 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 

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 10/2002, DE 19/11/2002. 

 

 

Es procedeix a llegir l’acta de la sessió 8/2002 de 19/11/2002. Un cop conclosa la seva lectura 

s’acorda per UNANIMITAT: 

 

ÚNIC.- Aprovar l’acta de la sessió 10/2002 de 19/11/2002. 

 

 

2- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “PROJECTE 

D’AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL (1ª FASE)”. 
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Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí diu que el seu grup votarà a 

favor i demana al secretari els hi faci arribar una còpia del plec de clàusules administratives 

que han de regir la contractació. 

 

 

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 tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té previst dur a terme l'actuació de la primera fase 

d’ampliació del cementiri municipal continguda en el projecte tècnic “Projecte d’ampliació del 

cementiri municipal”, per a la qual cosa ha previst concertar l'oportú contracte d’execució 

d’obres. 

Atès que en data 28/3/2002 el ple de la corporació va aprovar inicialment el projecte tècnic de 

l'obra esmentada, anomenat “Projecte d’ampliació del cementiri municipal, 1ª fase”, redactat pel 

tècnic municipal Sr. Guillem Valledeperas i Suñer, i amb un pressupost d'execució per contracta 

de 675.210,42 €; 

Atès que l’esmentat projecte va resultar aprovat definitivament en no presentar-se al·legacions ni 

reclamacions durant la fase d’exposició pública; 

Vist que s’han demanat i obtingut tots els permisos i autoritzacions necessaris per a la seva 

execució, i en concret: 

 Resolucions del subdirector general d’Actuacions Concertades, Urbanisme i Habitatge, 

de 6/3/2001 i de 31/1/2002, d’autorització d’obres en zona de servitud protecció de 

costes. 

 Acord de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona de data 25/7/2001, d’autorització 

d’obres en sòl no urbanitzable. 

 Informe de 19/3/2002, del Departament de Sanitat i Seguretat Social, de caràcter 

favorable a l’ampliació del cementiri. 

Atès que l’òrgan de contractació competent és el Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, ja 

que l'import del pressupost de contracta excedeix el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, 

tot el què 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; 

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; 

Atès que procedeix tramitar l'expedient d'adjudicació pel sistema de subhasta oberta, atesos 

els articles 75 i 141 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; 

Vist el contingut del plec de clàusules administratives particulars; 

Atès que s'acredita l'existència de crèdit pressupostari suficient per fer front a les despeses que es 

derivaran de l'execució de l'objecte del contracte; 

Vist el contingut dels informes preceptius de Secretaria i d’Intervenció; 

Vist el que es disposa a l'article 69 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16/6/2000, pel qual 
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s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques; 

 

PRIMER.- Aprovar en la seva totalitat l'expedient de contractació tal i com s'ha tramitat fins a la 

data. 

 

SEGON.- Aprovar la realització de la despesa que es derivarà de l'execució del contracte. 

 

TERCER.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 

contractació. 

 

QUART.- Sotmetre el plec de clàusules particulars aprovat a exposició pública, mitjançant 

anunci al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per 

termini de 15 dies. 

 

CINQUÈ.- Disposar, si bé condicionat resolutòriament al resultat del tràmit d’informació 

pública del plec, l'obertura simultània de l'expedient de licitació i adjudicació, que haurà de 

verificar-se pel procediment de la subhasta oberta. 

 

SISÈ.- Nomenar director facultatiu del contracte al senyor Lluís Ena i Bessa, arquitecte tècnic 

municipal. 

 

 

3- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “PROJECTE 

D’OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA 2ª FASE DEL POLÍGON INDUSTRIAL 

MUNICIPAL”. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí manifesta que el seu grup 

votarà a favor. 

 

 

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 tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

El ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per acord de data 19/11/2002, va acordar aprovar 

en la seva totalitat l'expedient de contractació de l’obra “Projecte d’obres d’urbanització de la 

2ª fase del Polígon Industrial Municipal”, aprovar la realització de la despesa que es derivarà de 

l'execució del contracte, aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir 

la contractació, i disposar l'obertura simultània de l'expedient de licitació i adjudicació pels 

tràmits de la subhasta oberta. 

L’anunci de licitació va publicar-se al Butlletí Oficial de la Província de 26/11/2002 i al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya de 29/11/2002. 

En data 18/12/2002, i com a conseqüència d’haver-se detectat una errada aritmètica en el 
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projecte aprovat que podia comportar un augment de la despesa aprovada pel ple, l’Alcaldia 

va dictar el Decret 462/2002, de 18/12/20020, pel qual es deixava sense efecte la licitació per 

pública subhasta de l’obra “Projecte d’obres d’urbanització de la 2ª fase del Polígon Industrial 

Municipal”, i s’ordenava que, un cop esmenada l’errada detectada, es retrotragués l’expedient 

de contractació a la fase d’incoació, amb l’objectiu de verificació d’existència de partida 

pressupostària i de modificació, en allò que s’escaigui, del plec de clàusules. 

En data 23/12/2002 el tècnic redactor va lliurar novament el projecte, un cop esmenades les 

errades materials a què abans s’ha fet referència. 

En base a aquest projecte rectificat, el pressupost d’execució per contracta del qual ascendeix 

a la quantitat de 637.898,11 €, s’ha tornat a tramitar expedient de contractació en què s’ha 

verificat l’existència de crèdit, s’ha redactat nou plec de clàusules que recull les modificacions 

introduïdes, i s’han emès els informes preceptius de Secretaria i d’Intervenció. 

Procedeix, per tant, aprovar l’esmentat expedient de contractació. 

Atès que l’òrgan de contractació competent és el Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, ja 

que l'import del pressupost de contracta excedeix el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, 

tot el què 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; 

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; 

Atès que procedeix tramitar l'expedient d'adjudicació pel sistema de subhasta oberta, atesos 

els articles 75 i 141 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; 

Vist el contingut del plec de clàusules administratives particulars; 

Vist el que es disposa a l’article 270 de la Llei 8/1987, de 15/4/1987, Municipal i de Règim local 

de Catalunya, pel que fa a l’exposició pública dels plecs de clàusules administratives particulars; 

Atès que s'acredita l'existència de crèdit pressupostari suficient per fer front a les despeses que es 

derivaran de l'execució de l'objecte del contracte; 

Vist el contingut dels informes preceptius de Secretaria i d’Intervenció; 

Vist el que es disposa a l'article 69 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 totalitat l'expedient de contractació tal i com s'ha tramitat fins a la 

data. 

 

SEGON.- Aprovar la realització de la despesa que es derivarà de l'execució del contracte. 

 

TERCER.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 

contractació. 

 

QUART.- Sotmetre el plec de clàusules particulars aprovat a exposició pública, mitjançant 

anunci al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per 

termini de 15 dies. 

 

CINQUÈ.- Disposar, si bé condicionat resolutòriament al resultat del tràmit d’informació 
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pública del plec, l'obertura simultània de l'expedient de licitació i adjudicació, que haurà de 

verificar-se pel procediment de la subhasta oberta. 

 

SISÈ.- Nomenar director facultatiu del contracte l’arquitecte municipal, Sr. Joan Carles 

Theilacker Pons. 

 

 

4- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I 

L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, SOBRE EL FINANÇAMENT I 

L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE “MODIFICAT NÚMERO 3 DE LA 2ª 

FASE DE LA NOVA CARRETERA D’ACCÉS SUD A L’AMETLLA DE MAR”, INCLOSA 

EN EL CONVENI PENTA. 

 

 

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. 

 

 

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 tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 31/5/2002 el ple de l’Ajuntament va acordar, entre d’altres, aprovar definitivament el 

projecte tècnic d’execució d’obres “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 2.687.912,14 €. 

Aquest projecte constitueix la segona i última fase d’una més gran obra inclosa dins de les 

obres d’infraestructura viària del Pla d’Emergència Nuclear de Tarragona, i per tant prevista 

dins del conveni subscrit a l’efecte per l’Administració General de l’Estat , la Generalitat de 

Catalunya i la Diputació de Tarragona. D’acord amb aquest conveni correspon al Ministeri de 

Foment el finançament de l’obra, i a la Diputació de Tarragona els costos de redacció del 

projecte, el de direcció de les obres, i els que es deriven de les expropiacions necessàries per a 

la seva execució. 

Per aquest motiu, i en termes similars a com es féu a la primera fase, es fa necessària la 

concertació d’un conveni per regular el conjunt de drets i obligacions mutus que assumiran, 

per una banda, la Diputació de Tarragona, que rep de l’Administració General de l’Estat 

l’import de l’obra i que ha d’intervenir en el tràmit de les expropiacions, i per l’altra, 

l’ajuntament, que és qui ha de licitar i executar l’obra. 

A aquests efectes en data 25/9/2002, RE 2889, va tenir entrada al Registre General la proposta 

de conveni formulada per la Diputació de Tarragona. 

Vista l’esmentada proposta de conveni; 

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 
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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; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el Conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de l’Ametlla 

de Mar, sobre el finançament i l’execució de les obres del Projecte “Modificat número 3 de la 

2ª fase de la nova carretera d’accés sud a l’Ametlla de Mar”, inclosa en el conveni PENTA. 

 

SEGON.- Disposar que es trameti un certificat del present acord a la Diputació de Tarragona, 

per al seu coneixement i efectes. 

 

 

5- RATIFICACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALDIA ADOPTATS PER MOTIU 

D’URGÈNCIA. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí manifesta que el vot del seu 

grup serà favorable. 

 

 

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 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 el següent decret de l’Alcaldia: 

 Decret de l’Alcaldia núm. 376/2002, de 9/10/2002, pel qual s’accepta la subvenció de 

7.212,15 € concedida per la Diputació de Tarragona per a l’obtenció de bandera blava, 

edició de material gràfic i altres. 

 

SEGON.- Disposar que un certificat del present acord sigui remés als organismes davant dels 

quals resulti necessari acreditar aquesta ratificació. 

 

 

6- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA SENTÈNCIA DICTADA EN DATA 13/3/2001 PEL 

JUTJAT CONTENCIOSOADMINISTRATIU NÚMERO 2 DE TARRAGONA EN 

PROCEDIMENT ORDINARI 167/2000. 
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Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí manifesta que tal com ja 

s’ha esmentat en altres ocasions en relació a temes de jutjat, el grup de CiU i per raó d’haver 

estat al marge d’aquest tema s’abstindrà. 

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: quatre. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: dos. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 31/10/2002, RE 3306, ha tingut entrada al Registre General la comunicació de la 

sentència dictada en data 13/3/2001 pel Jutjat contenciosoadministratiu número 2 de 

Tarragona en Procediment ordinari 167/2000, interposat per Las Tres Calas SA contra l’acord 

de la Comissió de Govern Municipal de 21/3/2000, desestimatori del recurs de reposició 

formulat per l’actor contra determinades liquidacions de l’Impost sobre l’increment del valor 

dels terrenys de naturalesa urbana. 

Vist que la sentència desestima en la seva integritat el recurs contenciosoadministratiu 

interposat i confirma l’acord municipal; 

Atès que contra la sentència no hi cap recurs de cap mena, i per tant, que 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 al Jutjat 

contenciosoadministratiu número 2 de Tarragona, i als Serveis Jurídics de la Diputació de 

Tarragona, que van assumir la representació i defensa de l’ajuntament. 

 

 

7- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA SENTÈNCIA DICTADA EN DATA 2/10/2002 PEL 

JUTJAT CONTENCIOSOADMINISTRATIU NÚMERO 2 DE TARRAGONA EN 

PROCEDIMENT ORDINARI 162/2001. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí argumenta l’expressat en 

l’anterior punt de l’ordre del dia.  

 

 

Tot seguit l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: quatre. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: dos. 

Vist tot el què, l’alcalde declara vàlidament adoptat el següent acord: 
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En data 24/10/2002, RE 3221, ha tingut entrada al Registre General la comunicació de la 

sentència dictada en data 2/10/2002 pel Jutjat contenciosoadministratiu número 2 de 

Tarragona en Procediment ordinari 162/2001, interposat per Retevisión Movil SA contra 

l’acord de la Comissió de Govern Municipal de 20/4/2001, pel qual es denegà la llicència 

sol·licitada per a la construcció i instal·lació d’una antena de telefonia mòbil a la parcel·la 

rústica 15C del polígon 56 del terme municipal. 

Vist que la sentència desestima en la seva integritat el recurs contenciosoadministratiu 

interposat i confirma l’acord municipal; 

Atès que contra la sentència no hi cap recurs de cap mena, i per tant, que 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 al Jutjat 

contenciosoadministratiu número 2 de Tarragona. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 13:45 hores del dia 30/12/2002, 

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 96 a 103 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 14/02/2003 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 1/2003, DE 24/01/2003, 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. Vicent 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 20:00 hores del dia 24/01/2003, 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 11/2002, DE 30/12/2002. 

 

 

Es procedeix a llegir l’acta de la sessió 11/2002, de 30/12/2002, a la qual el secretari formula la 

següent observació derivada d’un error material en la seva confecció: s’han d’intercanviar els 

acords segons dels punts de l’ordre del dia números 6 i 7, ja que és respecte del procediment 

ordinari 167/2000 que els Serveis Jurídics de la Diputació de Tarragona van assumir la 

representació i defensa de l’ajuntament, i no del procediment ordinari 162/2001 com 

incorrectament es dedueix de l’esborrany de l’acta. 

Atès que les correccions proposades són adequades, s'acorda per UNANIMITAT: 
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ÚNIC.- Aprovar l’acta de la sessió 11/2002 de 30/12/2002, amb les següents modificacions: 

 Punt 6. Acord segon de la part dispositiva, a on diu “SEGON.- Disposar que es remeti 

un certificat del present acord al Jutjat contenciosoadministratiu número 2 de 

Tarragona”, ha de dir: “SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present 

acord al Jutjat contenciosoadministratiu número 2 de Tarragona, i als Serveis 

Jurídics de la Diputació de Tarragona, que van assumir la representació i defensa 

de l’ajuntament”. 

 Punt 7. Acord segon de la part dispositiva, a on diu “SEGON.- Disposar que es remeti 

un certificat del present acord al Jutjat contenciosoadministratiu número 2 de Tarragona, 

i als Serveis Jurídics de la Diputació de Tarragona, que van assumir la representació i 

defensa de l’ajuntament”, ha de dir: “SEGON.- Disposar que es remeti un certificat 

del present acord al Jutjat contenciosoadministratiu número 2 de Tarragona”. 

 

 

2- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA 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), APROVADA DEFINITIVAMENT PER LA COMISSIÓ 

TERRITORIAL D’URBANISME DE LES TERRES DE L’EBRE EN SESSIÓ DE DATA 

29/11/2002. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí manifesta que el seu grup 

votarà a favor, atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre ja va fer 

esmena d’una determinada prescripció, la qual està incorporada en el text. 

 

 

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 31/5/2002 el ple de la corporació va aprovar provisionalment 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”. 

En data 18/12/2002, RE 3749 ha tingut entrada al Registre General ofici del Servei Territorial 

d’Urbanisme de Tarragona pel qual es comunica l’acord de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre de data 29/11/2002, pel qual s’aprova definitivament la 

modificació puntual esmentada, si bé supeditant la seva publicació i conseqüent executivitat a 

la presentació d’un text refós que incorpori determinades prescripcions. 

Vist que s’ha elaborat un text refós de la modificació puntual que recull l’esmentada 

prescripció; 

Vist el que es disposa a la DT 3 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme; 

Vist el que es disposa als articles 75 i 59.5 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel 

qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística; 
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El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el Text Refós de la 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 que es trametin a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 

l’Ebre tres exemplars del Text Refós aprovat, degudament diligenciats. 

 

 

3- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE “MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA 

REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE L’AMETLLA DE MAR EN ELS 

SECTORS O, B SANT JORDI D’ALFAMA-GOLF, I K CALAFATÓ 2ª FASE”. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí manifesta que el seu grup 

votarà a favor, atès que es té compte que aquests plans parcials tenen un coeficient 

d’edificabilitat marcat i esperen que en cap altre cas es proposi la modificació a l’alça. 

 

 

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 planejament urbanístic vigent a l’Ametlla de Mar, la revisió del qual va ser aprovada 

definitivament en data 5/2/1992, preveu i delimita, entre d’altres, els següents sectors de sòl 

urbanitzable: 

 Sector O: Sant Jordi Golf (1r quadrienni). Articles 254 i 273 del Pla d'ordenació 

urbanística municipal. 

 Sector K: Calafató 2ª fase (2n quadrienni). Articles 254 i 269 del Pla d'ordenació 

urbanística municipal. 

Cap dels sectors esmentats ha estat objecte fins a la data de desenvolupament mitjançant 

l’aprovació del corresponent Pla Parcial Urbanístic. 

En dates 14/3/2002, RE 756, i 29/4/2002, RE 1233, la mercantil INURASA va presentar 

sengles propostes, de Pla Parcial del sector O (Sant Jordi Golf) la primera, i de modificació 

puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (nous límits del sector O) la segona. 

Per la seva banda, en data 11/4/2002, RE 1015, la mercantil Marina Sant Jordi SL va presentar 

una “Proposta d’avanç de modificació puntual del pla general en el sector K, Calafató 2ª 

fase”, amb el prec que fos objecte de tràmit de suggeriments i consultes per termini de trenta 

dies, en els termes dels articles 44 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 125 del 

Reglament de Planejament aprovat per Reial decret 2159/1978, de 23/6/1978. 

Respecte del projecte presentat per Marina Sant Jordi SL, l’arquitecte municipal va emetre 

informe en data 6/5/2002, i la Comissió de Govern Municipal, en data 3/6/2002, va acordar 
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aprovar el projecte d’avanç de planejament i exposar-ho al públic per termini reglamentari, 

sense que durant aquest període es presentessin al·legacions o suggeriments de cap mena. 

L’arquitecte municipal, però, en data 27/5/2002, va emetre també un altre informe en què, 

atesa la interrelació entre tots dos sectors, s’analitzaven conjuntament ambdues propostes. 

Aquest informe concloïa la conveniència i oportunitat de tractar unitàriament les dues 

propostes. Amb això, entre d’altres, es permetria assolir una visió més racional i coherent, tot 

estructurant d’una manera més lògica i funcional tot un àmbit físic del territori. 

Consta als respectius expedients que una còpia d’aquest informe fou lliurada a Marina Sant 

Jordi SL i a INURASA en la mateixa data 4/6/2002. 

En resposta a aquest suggeriment municipal de donar un tractament unitari a ambdues 

propostes, en data 1/10/2002, RE 2945, Marina Sant Jordi SL va presentar un projecte 

anomenat “Modificació puntual de la revisió del Pla General d’Ordenació de l’Ametlla de 

Mar en els sectors O, B Sant Jordi d’Alfama-Golf, i K Calafató 2ª fase”. Projecte que 

constitueix l’objecte del present expedient. 

La memòria del projecte exposa i justifica les motivacions de la modificació puntual que es 

proposa en tot un seguit de consideracions urbanístiques, econòmiques i de funcionalitat, i de 

sostenibilitat. 

Per la seva banda, les finalitats concretes de la modificació que es proposa es resumeixen de la 

següent manera: 

 Una redefinició de límits del sector O (Sant Jordi Golf), el qual, primer, queda ampliat 

en la seva superfície total amb l’objectiu que s’exposa al punt 3.3.1 de la memòria 

d’ordenació, i segon, es transforma en un sector discontinu, ja que part dels seus 

terrenys (i en concret, els destinats a espais lliures públics i equipaments públics), 

d’acord amb la proposta, restarien ubicats en uns terrenys que actualment s’adscriuen al 

sector K. 

 En conseqüència, una redefinició, també, dels límits del sector K, el qual, alhora, es 

divideix en dos nous sectors K1 i K2. 

Sobre aquest projecte de modificació puntual l’arquitecte municipal Sr. Theilacker va emetre 

informe favorable en data 18/11/2002, que s’ha incorporat a l’expedient. 

D’acord amb el primer incís de l’article 94.1 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme, la 

modificació de qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a 

les mateixes disposicions que en regeixen la 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, en data 17/1/2003; 

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 83 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme, 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; i 128.2 del Reglament de Planejament aprovat per Reial decret 2159/1978, de 

23/6/1978, respecte de la tramitació de la modificació puntual; 

Atès que la modificació puntual comporta en determinats aspectes modificació de règim 

urbanístic, en els termes dels articles 71.1 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme, i 9.2 i 

següents del Decret 146/1984, de 10/4/1984, pel qual s’aprova el Reglament per al 
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desplegament i l’aplicació de la Llei 3/1984, de 9/1/1984, de mesures d'adequació de 

l’ordenament urbanístic a Catalunya, i per tant, que és preceptiu suspendre 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 de la revisió del Pla 

General d’Ordenació de l’Ametlla de Mar en els sectors O, B Sant Jordi d’Alfama-Golf, i K 

Calafató 2ª fase”. 

 

SEGON.- Disposar, en l’àmbit territorial afectat que es determina al propi projecte (àmbit 

físic delimitat al plànol), 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: 

 Administració General de l’Estat, Servei de carreteres, per les zones d’afectació de la 

CN-340. 

 Administració General de l’Estat, Ministeri de Foment (Inspecció d’Explotació A-7), per 

les zones d’afectació de l’autopista A-7. 

 Agència Catalana de l’Aigua, per l’afectació de lleres de barrancs. 

 Generalitat de Catalunya, Direcció General de Comerç, Servei d’equipaments 

comercials, pel que fa a la introducció al pla general de noves claus que permeten l’ús 

comercial. 

 Direcció de Patrimoni i Urbanisme RENFE. 

 Departament de Medi Ambient 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 83.7 de la Llei 

2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme, 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- RATIFICACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALDIA ADOPTATS PER MOTIU 

D’URGÈNCIA. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, l’alcalde explica que en aquest decret es 

renunciava a la inclusió de l’obra “Camí de les Vinyases, 1a. fase”, al Programa Específic 
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d’Actuacions en Zona d’Emergència del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2002, i se 

sol·licitava la inclusió de l’obra “Pavimentació del camí dels Trossos, enllaç entre el camí de 

les Guàrdies i el camí vell de l’Ametlla de Mar”, al Programa Específic d’Actuacions en 

Zones d’Emergència Nuclear, PENTA 2002, integrat al PUOIS. 

 

 

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: 

 

 

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 el següent decret de l’Alcaldia: 

 Decret de l’Alcaldia núm. 476/2002, de 23/12/2002, pel qual es renuncia a la inclusió de 

l’obra “Camí de les Vinyasses, 1ª fase” al Programa Específic d’Actuacions en Zona 

d’Emergència Nuclear del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, any 2002, i se 

sol·licita la inclusió de l’obra “Pavimentació asfàltica del camí dels Trossos, enllaç entre 

el camí de les Guàrdies i el camí vell de l’Ametlla al Perelló”, al Programa Específic 

d’Actuacions en Zones d’Emergència Nuclear, PENTA 2002, integrat al PUOSC. 

 

SEGON.- Disposar que un certificat del present acord sigui remés als organismes davant dels 

quals resulti necessari acreditar aquesta ratificació. 

 

 

5- 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 422/2002 de 18/11/2002, al 483/2002 de 31/12/2002, i de l’1/2003 de 

2/01/2003, al 21/2003 de 21/01/2003, i de les actes de la Comissió de Govern corresponents a 

les sessions 11/2002 de 13/09/2002, 12/2002 d’11/10/2002, 13/2002 de 4/11/2002, 14/2002 

de 8/11/2002, 15/2002 de 20/11/2002 i 16/2002 de 16/12/2002, 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. 

 

 

6- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 
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INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

L’alcalde explica que el Consell Comarcal s’ha demanat l’adhesió dels ajuntaments de les 

Terres de l’Ebre a la candidatura de l’ITER a Vandellòs, a instal·lar a la part sud del Coll de 

Balaguer, i manifesta que en un proper ple de l’ajuntament es proposarà l’acord d’adhesió 

d’aquesta candidatura. 

El Sr. Martí i el Sr. Llaó manifesten el seu suport a l’esmentada candidatura. 

 

El Sr. Boquera en nom del grup municipal de CiU, felicita a l’autor del llibre sobre la guerra 

civil al nostre poble Sr. Xavier Figueres, així com també al regidor de Cultura de l’ajuntament 

per l’esforç que aquest fet representa, tant per la seva publicació com per l’organització de 

l’acte que tindrà lloc demà a la tarda al local de la SCER, a la vegada que dóna el seu suport i 

recolzament. 

Felicita també a l’equip de govern per haver escollit a la pregonera de la Festa Major, Sra. 

Marinia Domingo Esteve, directora del Col·legi Públic Sant Jordi, ja que pensen que és una 

persona molt humana i professional, i que representa molt pel poble. 

 

La Sra. Martí reitera que en el passat ple del 19/11/2002, va demanar còpia del plec de 

clàusules per l’adjudicació del bar del poliesportiu, i encara que aquest ja ha estat adjudicat no 

se li ha fet arribar. 

El Sr. Gaseni manifesta que ha estat un oblit i que pren nota per fer-li arribar. 

 

El Sr. Martí, en relació al punt tercer de l’ordre del dia del ple de 30/09/2002, en que es va 

aprovar per unanimitat derivar responsabilitats al tècnic municipal per un error comès, 

pregunta si s’ha pagat als interessats la quantitat aprovada, i si s’han derivat les 

responsabilitats econòmiques vers el tècnic. 

L’alcalde contesta que no sap si s’ha pagat la indemnització a l’interessat ja que és a final de 

mes que es fan les transferències. En relació a la derivació de responsabilitats, manifesta que 

ho ha de preguntar als serveis administratius de l’ajuntament. 

 

Pregunta també el Sr. Martí quina és la facturació de l’empresa d’aigües que té la concessió al 

casc urbà de l’Ametlla de Mar, pregunta que ja va efectuar en els anteriors plens del mes de 

setembre i novembre. Demana també l’organigrama del personal de la brigada d’obres i la 

relació de les inspeccions d’obres realitzades, preguntes realitzades també en plens anteriors. 

Contesta l’alcalde que l’equip de govern té previst exposar-ho en la propera comissió 

d’urbanisme, a celebrar passades les properes festes. 

 

El Sr. Gómez sol·licita a l’alcalde que contesti les preguntes que es van efectuar en anteriors 

plens, i que compleixi així amb la normativa que regula aquesta matèria. 

Pregunta també el Sr. Gómez sobre la relació de robatoris efectuats durant els darrers quatre 

anys al poble i en especial a les urbanitzacions, pregunta que ja va efectuar en el ple de finals 

d’estiu. 

Contesta el Sr. Vilanova que aquesta informació està recollida però que se li ha oblidat portar-

la. Per això, ofereix al Sr. Gómez la possibilitat de passar pel seu despatx el proper dilluns a 

recollir-la. 
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Tot seguit pregunta el Sr. Gómez a l’alcalde quantes entitats registrades de veïns i/o 

propietaris hi han a la urbanització Tres Cales, quines d’elles fan ús de les dependències de 

l’ens de conservació, i en quina situació actual es troba aquest organisme. 

 

El Sr. Martí pregunta a qui correspon la responsabilitat pel fet que molts dels noms dels 

carrers a les Tres Cales estiguin retolats en castellà, vol saber també quan es pensa solucionar 

aquest tema i demana que es prenguin les mesures pertinents. 

L’alcalde contesta que va ser a finals de la legislatura passada que es van comprar una sèrie de 

cartells en castellà, però que l’ajuntament actual els va retirar i els va rectificar, però que tots 

els nous que s’han anat comprant s’han fet evidentment en català. 

En relació a les entitats registrades de veïns i/o propietaris a Tres Cales, l’alcalde contesta que 

exactament no ho sap, però que segur que n’hi han més de dues. 

El Sr. Llaó intervé per manifestar que les úniques associacions de Tres Cales que s’han 

adreçat a l’ajuntament són dues, URBAMAR i MEDITERRÀNIA, i que la que fa ús del local 

és l’associació Mediterrània, però que s’està mirant que també en pugui gaudir l’altra 

associació. 

 

El Sr. Gaseni, dona les gràcies per les felicitacions rebudes per part del grup de CiU pel que fa 

referència a la presentació del llibre de Xavier Figueres i pel nomenament de la pregonera de 

les Festes Majors, a la vegada que desitja a tothom unes molt bones Festes Majors de la 

Candelera. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 20:55 hores del dia 24/01/2003, 

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 104 a 111 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 11/04/2003 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 2/2003, DE 14/02/2003, 

EXTRAORDINÀRIA I URGENT 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

 

Regidors 

Sr. José A. Gaseni Fortuna 

Sra. Mª Carme Borràs Llambrich 

Sr. Andreu Martí Garcia 

Sr. Vicent Boquera Alcalde 

Sr. Joan-Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

 

Excusen la seva assistència els senyors Ricardo Llaó Llaó, Joaquín Laboria Mayoral, José E. 

Vilanova Batiste i Antoni Pallarès Rebull. 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:00 hores del dia 14/02/2003, 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 en la necessitat de debatre i tractar el punt de l’ordre del dia. 

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 de ratificació de la urgència, amb el següent 

resultat: 

 Vots a favor: set 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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 
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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. 

 

 

2- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE 

L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 34, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 

ACTIVITATS ECONÒMIQUES. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí manifesta que el seu grup 

votarà a favor, ja que s’està dins d’una nova llei que per una part retalla els ingressos que 

poden tenir els ajuntament però que per una altra es rebran unes bonificacions les quals 

s’hauran de determinar el més aviat possible. 

L’alcalde aclareix que es tracta de modificar l’ordenança existent i condicionar-la a la nova 

llei, l’ajuntament deixarà d’obtenir uns ingressos que estaven al voltant dels catorze milions 

de pessetes, però espera que aviat es pugui especificar de quina manera es podran recuperar 

aquests ingressos. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord de ratificació de la urgència, amb el següent 

resultat: 

 Vots a favor: set 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

La Llei 50/1998, de 30/12/1998, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, va 

modificar profundament la Llei 39/1988, de 28/12/1988, reguladora de les hisendes locals, i va 

introduir, entre d’altres, la possibilitat de regular per ordenança, dins dels límits marcats per la 

pròpia llei, determinades bonificacions en els impostos i resta de tributs locals. 

Aquesta possibilitat, fins a la data, no ha estat utilitzada per l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, 

la qual cosa possibilita i aconsella una profunda revisió de tot el conjunt d’ordenances fiscals 

actualment vigents al municipi, no només amb l’objectiu de recollir i regular aquestes 

bonificacions, sinó també amb l’objectiu d’adequar uns redactats que en ocassions han quedat 

desfassats com a conseqüència d’altres canvis normatius o que, senzillament, han mostrat la 

seva potencialitat de millora en la seva aplicació diària. 

Malgrat això, i essent pendent aquesta tasca de refromulació del conjunt de les ordenances 

fiscals vigents, s’ha plantejat, com a conseqüència de la publicació al BOE núm. 311, de 

28/12/2002, de la Llei 51/2002, de 27/12/2002, de reforma de la LHL, la necessitat 

peremptòria de procedir a una modificació puntual de l’ordenança fiscal número 34, 

reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques. 

En efecte, es justifica aquesta proposta de modificació puntual de l’ordenança reguladora de 

l’Impost sobre activitats econòmiques per tal d’adequar-la al nou redactat de la LHL en la 
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matèria, sense modificar de moment la resta, en el fet que la no modificació d’aquesta 

ordenança podria comportar que quedessin fora de la legalitat les liquidacions que puguessin 

practicar-se. Es tracta, en definitiva, d’introduir dins de l’ordenança afectada les 

modificacions de caràcter tècnic mínimes i imprescindibles per mantenir la seva operativitat, 

tot diferint per a una propera modificació global del conjunt de les ordenances la introducció 

de qualsevol altra regulació complementària, de contingut més polític. 

Per tot això, 

Atès que s’ha tramitat expedient per a la modificació puntual de l’ordenança fiscal número 34, 

reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques; 

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; 

Vist, igualment, el que es disposa a la Disposició transitòria cinquena de la Llei 51/2002, de 

27/12/2002, de reforma de la LHL; 

El Ple acorda; 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal número 34, reguladora de 

l’Impost sobre activitats econòmiques, en els rtermes que tot seguit s’expressen: 

 

Es modifica l’article 3, el qual queda redactat de la següent manera: 

 

Article 3. Exempcions. 

Estan exempts de l’Impost, ejn els termes de l’article 83 de la Llei 39/1988, de 28/12/1988, 

reguladora de les hisendes locals: 

a) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els organismes 

autònoms de l’estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les Comunitats 

Autònomes i de les entitats locals. 

b) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, 

durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en el que es desenvolupi 

aquesta. No es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat en el 

següents supósits: 

 Quan l’activitat s’hagi desenvolupat anteriorment amb una altra titularitat. A 

aquests efectes s’entendrà que les activitats econòmiques s’han exercit amb una 

altra titularitat en els supósits següents: 

En les operacions de fusió, escisió o aportació de branques d’activitat. 

En les transformacions de societats. 

Quan es produeixi un canvi en la personalitat jurídico-tributària del titular d’una 

activitat, si l’anterior manté una posició de control sobre la nova entitat o 

sobre el patrimoni afecte a l’activitat. 

Quan els membres d’una entitat de l’article 33 de la Llei General tributària que 

continuïn l’exercici d’una activitat preexistent siguin, majoritàriament, els 

mateixos que formaven part de l’entitat que venia exercint aquesta activitat, o 
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entre aquests i aquells existeixen vincles familiars per línia directa o colateral 

fins a segon grau inclòs. 

 Quan es tracti de subjectes passius per l’impost que ja vinguessin realitzant 

activitats empresarials subjectes en aquest, en els següents casos: 

Quan l’alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l’impost. 

Quan l’alta sigui conseqüència d’una reclassificació de l’activitat que es venia 

exercint. 

Quan l’alta suposi l’ampliació o reducció de l’objecte material de l’activitat que ja 

es venia realitzant. 

Quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la realització de 

l’activitat per la qual es venia tributant. 

c) Els següents subjectes passius: 

 Les persones físiques. 

 Els subjectes passius de l’Impost sobre Societats, les societats civils i les entitats 

de l’article 33 de la Llei 230/1963, de 28/12/1963, General Tributària, que tinguin 

un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €. 

 Quant als contribuents per l’Impost sobre la Renda de no Residents, l’exempció 

només arribarà als que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, 

sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €, en 

els termes previstos a l’article 83 de la Llei 39/1988, de 28/12/1988, reguladora de 

les hisendes locals. 

d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social 

regulades a la Llei 30/1995, de 8/11/1995, d’Ordenació i Supervisió d’Assegurances 

Privades. 

e) Els Organismes públics d’investigació, els establiments d’ensenyança en tots els seus 

graus costejats íntegrament amb fons de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les 

entitats locals, o per fundacions declarades benéfiques o d’utilitat pública, i els 

establiments d’ensenyança en tots els seus graus que, sense ànim de lucre, estiguessin 

en règim de concert educatiu, fins i tot si facilitessin als seus alumnes llibres o articles 

d’escriptura o els prestessin serveis de mitja pensió o internat i encara que per excepció 

venguin en el mateix establiment els productes dels tallers dedicats a l’ensenyanaça que 

correspongui, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o 

tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primeres o al 

sosteniment de l’establiment. 

f) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de 

lucre, per les activitats de caràcter pedagógic, científic, assistencials i de treball que 

per a l’ensenyança, educació, rehabilitació i tutela de minusvàlids realitzin, encara que 

venguin els productes dels tallers dedicats a aquestes finalitats, sempre que l’import 

d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, 

exclusivament, a l’adquisició de matèries primeres o al sosteniment de l’establiment. 

g) La Creu Roja espanyola 

h) Els subjectes passius als quals els hi sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats o 

convenis internacionals. 

 

Es modifica l’article 5, el qual queda redactat de la següent manera: 

 

Article 5. Quota tributària 
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La quota tributària serà la resultant d’aplicar les tarifes de l’Impost i els coeficients 

establerts als articles 6 i 7 d’aquesta Ordenança. 

 

Es modifica l’article 6, el qual queda redactat de la següent manera: 

 

Article 6. Coeficient de ponderació 

1. Sobre les quotes municipals fixades a les Tarifes de l’Impost s’aplicarà, en tot cas, un 

coeficient de ponderació, determinat en funció de l’import net de la xifra de negocis del 

subjecte passiu. 

Aquest coeficient es determinarà d’acord amb el següent quadre: 

 

Import net de la xifra de negocis Coeficient 

Des de 1.000.000 fins a 5.000.000 1,29 

Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000 1,30 

Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000 1,32 

Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000 1,33 

Més de 100.000.000 1,35 

Sense xifra neta de negocis 1,31 

 

2. Als efectes de l’aplicació del coeficient a que es refereix aquest article, l’import net de la 

xifra de negocis del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques 

exercides per aquest, d’acord amb el que es preveu a l’article 87 de la Llei 39/1988, de 

28/12/1988, reguladora de les hisendes locals. 

3. El coeficient corresponent a la fila “Sense xifra neta de negoci”, s’aplicarà: 

a) Per a la determinació de la quota ponderada corresponent a activitats realitzades per 

subjectes passius no residents sense establiment permanent. 

b) En els casos en els quals l’Ajuntament no disposi de les dades necessàries, per causes 

imputables al subjecte passiu; quan aquest faciliti la informació, es practicarà la 

regularització corresponent. 

 

Es modifica l’article 7, el qual queda redactat de la següent manera: 

 

Article 7. Coeficient de situació 

S’estableix la següent escala de coeficients de situació a aplicar sobre les quotes 

incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l’article 6: 

 Territori del terme municipal comprés entre la via férrea i la linia de la costa: 0,60 

 Resta del territori del terme: 0,50 

 

S’introdueix un nou article 7 bis, amb el següent redactat. 

 

Article 7 bis. Bonificacions 

Sobre la quota de l’Impost s’aplicaran, en tot cas, les següents bonificacions: 

a) Les cooperatives, així com les unions, federacions i confederacions d’aquestes i les 

societats agràries de transformació tindràn la bonificació prevista a la Llei 20/1990, 

de 19/12/1990, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives. 
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b) Una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent, per a aquells els quals 

iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional, durant els 5 anys d’activitat 

següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament d’aquesta. El 

període d’aplicació de la bonificació caducarà transcorreguts 5 anys des de la 

finalització de l’exempció prevista al paràgraf b) de l’apartat 1 de l’article 3 

d’aquests Ordenança. 

 

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. 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 13:15 hores del dia 14/02/2003, 

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 6 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 112 a 117 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 11/04/2003 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 3/2003, DE 25/02/2003, 

EXTRAORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

 

Regidors 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

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 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

 

Excusa la seva assistència el senyor José A. Gaseni Fortuna. 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 21:30 hores del dia 25/02/2003, 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- INFORMACIÓ DE L’ALCALDE AL PLE I ALS VEÏNS DEL MUNICIPI, EN 

RELACIÓ AMB ELS DECRETS DE L’ALCALDIA DE DATA 20/2/2003 NÚMEROS 

52/2003, PEL QUAL S’AVOCA LA COMPETÈNCIA PER EMETRE L’INFORME 

MUNICIPAL A QUÈ ES REFEREIX L’ARTICLE 73 DE LA LLEI 2/2002, DE 14/3/2002, 

D’URBANISME, EN RELACIÓ AMB L’AVANÇ DE PLA PARCIAL URBANÍSTIC DE 

DELIMITACIÓ DEL SECTOR G-2, MAS PLATÉ, I 53/2003, PEL QUAL S’INFORMA 

DESFAVORABLEMENT, PER INOPORTUNA PER ALS INTERESSOS PÚBLICS, PERÒ 

TAMBÉ PER INVIABLE I AMBIENTALMENT INSOSTENIBLE, L’AVANÇ DE PLA 

PARCIAL URBANÍSTIC DE DELIMITACIÓ DEL SECTOR G-2. 
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Comença el Sr. Espuny la seva exposició tot explicant que el passat dia 20/02/2003, a la vista 

dels informes tècnics que en el seu moment es van posar damunt la taula tant per part dels 

serveis tècnics com per l’empresa que va realitzar l’estudi mediambiental del sector G-2, 

l’Alcaldia va prendre la decisió d’avocar de la Comissió de Govern la competència per 

informar l’avanç de pla parcial urbanístic de delimitació de Mas Platé. Per a millor 

comprensió dels fets, sol·licita del secretari que es llegeixin en la seva integritat els decrets 

números 52/2003, pel qual s’avoca la competència per emetre l’informe municipal a què es 

refereix l’article 73 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme, en relació amb l’avanç de 

pla parcial urbanístic de delimitació del sector G-2, Mas Platé, i 53/2003, pel qual s’informa 

desfavorablement, per inoportuna per als interessos públics, però també per inviable i 

ambientalment insostenible, l’avanç de pla parcial urbanístic de delimitació del sector G-2. 

 

 

Mentre es procedeix a la lectura dels decrets esmentats s’incorpora a la sessió el regidor Joan 

Pere Gómez Comes. 

 

 

Un cop conclosa la lectura dels decrets, l’alcalde reemprèn la seva intervenció tot manifestant 

que fou en base als informes tècnics parcialment reproduïts als decrets que va prendre la 

decisió d’avocar la competència i resoldre informar per Decret. Més encara quan el projecte 

sotmès a coneixement de l’ajuntament ja va ser desestimat en el seu dia pel ple, aleshores en 

forma de Programa d’Actuació Urbanística, amb els vots favorables de PP i PSC i l’abstenció 

de CiU. Per provar aquesta identitat de projectes l’alcalde mostra els plànols de l’un i l’altre, i 

manifesta que del seu examen es desprèn que l’empresa que pretén urbanitzar Mas Platé ha fet 

un esforç nul per intentar presentar una proposta diferent a la rebutjada en el seu dia, ja que és 

idèntica, amb les mateixes zones de verd públic i d’equipaments que la proposta presentada a 

primers de l’any 2000 i que va ser desestimada pel ple municipal. 

Continua explicant que amb l’entrada en vigor de la nova llei d’urbanisme han canviat els 

instruments i les tramitacions, i que l’avanç de pla parcial urbanístic de delimitació que va 

passar per la Comissió de Govern de 20/2/2003 va provocar que s’establís una discussió i que 

es plantegés deixar l’assumpte damunt la taula. Però com sigui que això suposava, donat que 

el mateix dia s’acabava el termini per informar, l’acceptació tàcita de la proposta, l’Alcaldia, 

per respecte al ple que en el seu moment va desestimar la mateixa proposta que ara es 

presentava, va prendre la decisió d’avocar la competència i informar el projecte en els termes 

que es desprenen dels decrets que s’han llegit. 

Reitera seguidament que la decisió d’avocar la competència i resoldre es va prendre amb la 

intenció de defensar el que en un ple es va desestimar, ja que, torna a incidir-hi, la proposta 

actual no es diferenciava en el més mínim de la desestimada en ocupació i plantejaments 

edificatoris, malgrat haver passat tres anys i malgrat que els interessats sabien que una de les 

bases que havia servit en el seu moment per desestimar el Programa d’Actuació Urbanística 

va ser un informe mediambiental. 

Acaba la seva intervenció anunciant que tot i ésser un ple per donar compte, en el qual no té 

perquè haver-hi torn de paraules, creu que és bo que es pugui escoltar a altres regidors, per la 

qual cosa donarà dos torns de contestació. 

 

El Sr. Llaó agraeix a l’alcalde la seva amabilitat per deixar realitzar aquest torn de contesta. 
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Manifesta que a la Comissió de Govern ja es va intentar debatre aquest tema però que no va 

poder ser perquè l’alcalde va prendre la decisió de retirar-lo de l’ordre del dia i després va 

avocar la competència. 

Afirma que l’informe mediambiental és molt extens i complert, i manifesta que ja ho podia ser 

ja que el preu per a la seva elaboració ha suposat a l’ajuntament un cost aproximat de quatre-

centes mil pessetes. 

Seguidament respon a l’afirmació de l’alcalde relativa a que l’empresa no es va prendre la 

molèstia d’acompanyar un estudi mediambiental tot manifestant que el que es demanà a la 

Comissió de Govern era justament que no es decidís sobre el fons de l’assumpte fins que 

l’empresa presentés un informe on es justifiqués que el projecte podia ser o no viable; i que 

l’alcalde va manifestar en aquell moment que acceptar això era l’acceptació positiva de la 

proposta. 

Vol deixar clar el Sr. Llaó que en la Comissió de Govern en cap moment es va proposar votar 

favorablement el projecte, el que sí que hi havia era una proposta d’acord per la qual 

s’informava desfavorablement i cap document de l’empresa que justifiqués la viabilitat 

mediambiental de la proposta, i que va ser arran d’això que es va plantejar que l’empresa 

justifiqués amb un estudi mediambiental la seva proposta per poder després denegar-la o no, 

però que l’alcalde va dir que això significava un silenci positiu i donar conformitat a la 

proposta. 

El Sr. Llaó constata que el fet d’avocar la competència a un òrgan col·legiat com és la 

Comissió de Govern és un fet inusual ja que no s’ha produït mai en aquest ajuntament. 

Seguidament, a la vista que l’alcalde va retirar el punt de la Comissió de Govern Municipal 

emparant-se en l’article 91.3 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les 

entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sol·licita que es llegeixi aquest 

article. 

Tot seguit el secretari, per indicació de la Presidència, llegeix l’article esmentat. Un cop fet 

això, el Sr. Llaó pregunta si l’aprovació o denegació de l’assumpte requeria majoria especial. 

Contesta el secretari que si el que interpreta el Sr. Llaó com a majoria especial és una majoria 

qualificada, òbviament no la requeria. 

Continua la seva intervenció el Sr. Llaó constatant que l’alcalde va retirar un punt de l’ordre 

del dia basant-se en un article que, al seu parer, no procedia aplicar. 

Seguidament el Sr. Llaó pregunta directament al secretari si l’esmentat article 91.3 faculta a 

l’alcalde a retirar de l’ordre del dia un punt l’aprovació del qual no requereix cap majoria 

especial. 

El secretari, prèvia autorització de l’Alcaldia, manifesta que no li sembla adequat haver de 

respondre preguntes que, en la manera que es formulen, només admeten com a resposta un sí 

o un no, ja que això impedeix copsar tots els matisos que es deriven de la interpretació de les 

normes jurídiques que s’apliquen, i que la via més adequada per conèixer l’opinió del secretari 

sobre el tema és l’emissió d’un informe jurídic que, recorda, és obligat a emetre, entre 

d’altres, quan ho sol·licita l’alcalde o un terç dels regidors. 

El Sr. Llaó demana que consti en acta que, segons manifesta, l’article 91.3 no era aplicable a 

la retirada del punt de l’ordre del dia de la Comissió de Govern Municipal. 

Reitera seguidament que és un fet absolutament inusual prendre les competències a un òrgan, i 

explica que l’avocació està perfectament regulada a l’article 14 de la Llei 30/1992, de 

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

administratiu comú, el qual disposa que l’avocació s’ha de notificar abans de resoldre sobre el 

fons de l’assumpte. Constata que el decret 52/2003 disposa que es notifiqui en els termes 
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previstes en l’article 14.2, i pregunta al secretari si en aquest cas s’ha fet així. 

Contesta el secretari, amb l’autorització de l’alcalde, que si el que pregunta el Sr. Llaó és si 

entre els cinc minuts transcorreguts entre la signatura d’un decret i l’altre es va notificar a la 

part interessada el primer dels decrets, la resposta òbviament és que no, que tots dos decrets es 

van notificar l’endemà. 

Argumenta el Sr. Llaó, en conseqüència, que no s’ha complert el que disposa el propi decret. 

Continua la seva exposició explicant que en tots els casos l’avocació s’ha de realitzar 

mitjançant acord motivat que ha de ser notificat als interessats en el procediment amb 

anterioritat a la resolució final, i que en aquest cas no es va fer així. Si un òrgan, manifesta, 

pren les competències a un altre basant-se en uns articles que, segons interpreta, no eren 

aplicables, això suposa que no s’ha respectat la normativa i que s’ha pres una decisió 

manifestament injusta. Afirma el Sr. Llaó que ningú discuteix la potestat de l’alcalde per 

avocar, però creu que això ha d’estar perfectament motivat. Davant d’això, continua el Sr. 

Llaó, són bastants dubtosos els arguments utilitzats per l’alcalde per justificar la seva actuació. 

Per això, diu, la qüestió seria saber si quan l’alcalde va signar aquesta resolució, des del seu 

punt de vista injusta, va ésser informat dels dubtes o riscos que podia tenir aquesta decisió. 

Contesta l’alcalde que efectivament va ser informat de la impossibilitat material de notificar 

l’avocació abans de resoldre sobre el fons, circumstància aquesta que qualifica de defecte de 

forma, però que donada la urgència del tema ja que el mateix dia 20 s’acabava el termini per 

informar, i a la vista que la redacció de la proposta d’acord no va poder enllestir-se fins al dia 

19 i que el ple, com s’ha explicat abans, ja havia desestimat amb anterioritat la mateixa 

proposta, va prendre la decisió que es va prendre. Explica, a més, que l’informe municipal 

negatiu sobre la proposta de pla parcial urbanístic de delimitació és, justament, només un 

informe, que per tant no tanca la porta a què l’empresa interessada en desenvolupar aquest 

sector pugui presentar amb posterioritat noves propostes, però que en aquest cas es tractava de 

desestimar una proposta d’ordenació de Mas Platé que era exactament igual que la 

desestimada pel ple, amb els mateixos arguments tant urbanístics com mediambientals. 

El Sr. Llaó dóna les gràcies a l’alcalde per la per la seva contestació i demana que consti en 

acta. Explica però que al seu parer la proposta de deixar el tema pendent damunt la taula de la 

comissió de govern amb l’objectiu d’afegir informes tècnics justificatius no significava un 

silenci positiu ja que l’article 42.5 de la Llei 30/1992, de 26/11/1992, reguladora del règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposa que el 

transcurs del termini màxim legal per a resoldre un procediment i notificar la resolució es pot 

suspendre, entre d’altres, quan es requereixi a l’interessat per a l’esmena d’una deficiència, 

l’aportació de documents o altres elements de judici necessaris. 

És cert, continua, que no té importància el fet de l’informe desfavorable de l’alcalde ja que el 

proper mes l’empresa podria presentar una altra proposta semblant o modificada. Més 

important és, en canvi, el fet d’haver actuat d’acord amb uns fonaments de dret que, diu, són 

inaplicables o erronis. Afirma el Sr. Llaó que l’actuació de l’alcalde ha obviat totes les formes 

i tota la legalitat, i que això converteix la decisió que va prendre en injusta i justifica que 

l’empresa faci el que cregui més convenient. 

 

Tot seguit intervé l’alcalde per manifestar que els arguments jurídics es poden entendre d’una 

manera o d’una altra segons el que s’intenta defensar. Reitera que els interessos defensats per 

l’Alcaldia en aquest cas foren els que es desprenen de l’informe tècnic i l’estudi 

mediambiental en què es fonamentà la redacció de la proposta d’acord, i que si en algun 

moment hi ha hagut un defecte de forma l’Alcaldia assumeix aquesta responsabilitat, ja que al 
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seu parer no es podia permetre que el fet de no pronunciar-se expressament suposés la 

conformitat municipal amb un avanç de pla parcial urbanístic de delimitació amb contingut 

idèntic a un Programa d’Actuació Urbanística que havia estat abans rebutjat pel ple 

corporatiu. Per aquest motiu, continua, i pel fet que el procés, com s’ha explicat abans, no és 

irreversible, no es pot entendre com a injusta la decisió presa. Més aviat al contrari, continua 

l’alcalde, el que sí va resultar sorprenent fou el canvi d’opinió del Sr. Llaó i la proposta que 

aquest va formular a la Comissió de Govern amb l’excusa que s’havia de demanar a l’empresa 

que justifiqués la viabilitat mediambiental de la seva proposta quan l’empresa, afirma 

l’alcalde, havia tingut més de dos anys des de la desestimació del Programa d’Actuació 

Urbanística per esmenar i rectificar el projecte. 

 

Contesta el Sr. Llaó tot manifestant que el propi alcalde ha reconegut que va prendre una 

decisió injusta pels motius adduïts, i que malgrat haver estat informat la va prendre, i que així 

ho ha reconegut. En relació a la intervenció de l’alcalde sobre els interessos defensats contesta 

el Sr. Llaó que el seu grup defensa que en la Comissió de Govern es pugui debatre i es pugui 

parlar per tal que demà no torni a governar l’alcalde per decret, i recorda a l’alcalde que el seu 

grup en el seu dia ja va presentar una moció per crear una comissió d’urbanisme i en tot 

moment han estat disposats a tirar-la endavant. 

 

L’alcalde diu que entén que el Sr. Llaó defensi que la Comissió de Govern pugui debatre 

aquests temes, i afirma que així es va fer, però que el fet és, explica, que hi havia uns informes 

negatius a l’expedient amb uns arguments indiscutibles i demolidors, i que tot i amb això el 

que es va intentar va ser deixar-ho damunt la taula, la qual cosa suposava assolir el mateix 

resultat que s’hauria aconseguit donant conformitat expressa a la proposta de l’empresa. 

Davant d’aquesta situació, de l’obstinació per aprovar la proposta o deixar-la damunt la taula, 

afirma, la decisió presa per l’Alcaldia va tenir com a objectiu ésser respectuosa amb les 

conclusions dels tècnics, que esgrimint criteris urbanístics i mediambientals proposaven 

informar desfavorablement la proposta per inviable i insostenible. Afirma que no es penedeix 

de la decisió que va prendre, que considera que va ser la correcta, i que el que per contra 

resulta incomprensible és el sobtat canvi d’opinió del Partit Popular sobre la matèria. Afegeix 

que el que hauria estat certament injust hauria sigut fer tot el contrari, haver callat o haver 

acceptat per silenci el que els inversors pretenen fer en aquell sector. 

Finalitza l’alcalde tot manifestant que continuarà en la seva línia de respectar les raons 

tècniques, urbanístiques i mediambientals que els serveis tècnics posen de manifest, de fer 

respectar els interessos del poble per damunt dels interessos especulatius de quatre persones 

que l’únic que volen es destrossar el terme de l’Ametlla de Mar innecessàriament per omplir-

se les butxaques, i que aquesta ha estat i serà la seva línia d’actuació ara i sempre, ja que mai 

canviarà d’opinió quan els informes diguin que el que és bo pel poble és una cosa diferent de 

la que es pretén aprovar. 

 

El Sr. Martí demana a l’alcalde si els pot fer arribar una còpia d’aquest avanç de pla parcial 

urbanístic de delimitació per poder veure’l, contrastar-lo i verificar-lo, ja que en vista de tot el 

que s’ha dit se senten marginats. Tenen la impressió, afirma, que no se’ls ha tingut en compte 

per a res ja que únicament coneixen l’informe que ha llegit el secretari el qual els hi va ser 

lliurat fa vint-i-quatre hores. Així mateix, recorda que el ple va aprovar amb els vots a favor 

de CiU la creació d’una comissió per estudiar i parlar sobre els temes de planejament del 

poble, i constata que d’aquest tema no se’ls ha dit res. Creu que aquest no ha estat un bon 
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exemple a seguir, i reitera la seva demanda que se’ls faciliti còpia del projecte i, també, de 

l’informe de Secretaria sobre la legalitat dels dos decrets. Finalitza reiterant que lamenta que 

la comissió d’urbanisme no s’hagi reunit per tractat aquest tema i manifestant que al seu parer 

hi ha hagut un menyspreu envers el grup de CiU, que és la força política més votada del poble. 

 

El secretari sol·licita l’ús de la paraula a l’alcalde per aclarir al Sr. Martí que difícilment li 

podrà fer arribar còpia de l’informe de Secretaria sobre la legalitat dels dos decrets perquè 

aquest informe no existeix, ja que no era assumpte que requerís majoria qualificada ni va 

concórrer cap dels altres supòsits previstos per la normativa per haver d’emetre’l 

preceptivament. 

 

El Sr. Martí anuncia que farà arribar una sol·licitud per escrit en la qual es demanarà l’emissió 

d’aquest informe. 

 

El Sr. alcalde, en relació a l’al·lusió feta pel Sr. Martí relativa a la manca d’informació, 

explica per sobre el contingut de la proposta de pla parcial urbanístic de delimitació 

presentada per l’empresa. Explica també que la proposta es va presentar a l’ajuntament el dia 

20/12/2002, i que la concurrència de les festes nadalenques i després de les de la Candelera 

van comportar un retard considerable en la instrucció de l’expedient i la incorporació dels 

informes tècnics, els quals de fet no van ser enllestits fins poc abans d’esgotar-se el termini 

perquè informés l’ajuntament, i que per això no va haver temps material per establir contacte 

amb les altres forces polítiques. Reitera, però, que la decisió presa respon a la identitat de la 

proposta de l’empresa amb el Programa d’Actuació Urbanística desestimat en el seu dia pel 

ple. Tot i això, afegeix, li sembla estrany que ara a finals del mandat el grup de CiU es 

preocupi per aquests temes quan fa dos anys, amb el Programa d’Actuació Urbanística, es van 

abstenir tot i disposar aleshores de tota la documentació al seu abast. 

 

La Sra. Martí reitera la queixa del grup de CiU per la manca d’informació. El Sr. Martí 

sol·licita a l’alcalde que no faci suposicions estèrils i que no se’n rigui de l’oposició. 

 

L’alcalde replica que si bé és cert que ara no han disposat de la documentació per manca de 

temps material, però que fa dos anys sí que la van tenir. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 23:06 hores del dia 25/02/2003, 

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 6 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 118 a 123 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 11/04/2003 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 4/2003, DE 31/03/2003, 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. Andreu Martí Garcia 

Sr. Antoni Pallarès Rebull 

Sr. Joan-Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

 

Excusen la seva assistència els senyors José E. Vilanova Batiste i Vicenç Boquera Alcalde. 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 21:30 hores del dia 31/03/2003, 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 1/2003, DE 24/1/2003, 

2/2003 DE 14/2/2003, I 3/2003 DE 25/2/2003. 

 

 

Es procedeix a llegir les actes de les sessions 1/2003 de 24/01/2003, 2/2003 de 14/02/2003 i 

3/2003 de 25/02/2003. Un cop conclosa la seva lectura s’acorda per UNANIMITAT: 

 

ÚNIC.- Aprovar les actes de les sessions 1/2003 de 24/01/2003, 2/2003 de 14/02/2003 i 3/2003 

de 25/02/2003. 

 

 

2- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES “PROJECTE 
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D’AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL (1ª FASE)”. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí manifesta que el seu grup 

està d’acord i per tant votaran a favor. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 30/12/2002, el ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va resoldre aprovar en la seva 

totalitat l'expedient de contractació per a la contractació de l’execució de l’obra “Projecte 

d’ampliació del cementiri municipal (1ª fase)”, aprovar la realització de la despesa que es 

derivarà de l'execució del contracte, aprovar el plec de clàusules administratives particulars que 

ha de regir la contractació, nomenar director facultatiu del contracte el Sr. Lluís Ena i Bessa, 

arquitecte tècnic municipal, i disposar l'obertura de l'expedient de licitació i adjudicació pels 

tràmits de la subhasta oberta. 

L’anunci de licitació va ser exposat al tauler d’anuncis de la corporació i va ser publicat al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3799, de 14/1/2003, i al Butlletí Oficial de la 

Província número 9/2003, de 13/1/2003. 

En data 11/2/2003 es reuní la Mesa de contractació amb l'objectiu de fer una qualificació 

prèvia de la documentació complementària acreditativa de les circumstàncies dels licitadors 

(sobre B), i així, donar compliment a allò que es disposa a la clàusula 9ª del plec de clàusules 

administratives particulars. 

En dates 17/2/2003 i 25/2/2003 es reuní novament la Mesa de contractació, amb l'objectiu de 

procedir a l'acte de la subhasta, o d'obertura de proposicions (sobre A). 

En l’esmentat acte, la Mesa de contractació acordà fer proposta d’adjudicació provisional de 

l’execució del contracte a favor de l’empresa INCOEX SL, pel preu ofertat de 674.535,21 €, 

IVA inclòs. 

Atès que l’òrgan de contractació competent és el ple, d’acord amb 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; 

Vist, respecte de la tramitació de la subhasta, el que es preveu als articles 83 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, 87 del Reglament general de la Llei de contractes de les 

administracions públiques, aprovat per RD 1098/2001, de 12/10/2001, i a la clàusula 8ª del 

plec de clàusules administratives particulars; 

Vist el que es disposa a l’article 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; 

Vist el que es disposa als articles 35 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, i 65 del 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per RD 
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1098/2001, de 12/10/2001, pel que fa a la devolució de les garanties provisionals i constitució 

de les definitives; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar en la seva integritat l’activitat duta a terme per la Mesa de contractació. 

 

SEGON.- Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra “Projecte d’ampliació del cementiri 

municipal (1ª fase)” a favor de l'empresa INCOEX SL, pel preu ofert de 674.535,21 €, IVA 

inclòs. 

 

TERCER.- Ordenar la devolució de la garantia provisional als licitadors no adjudicataris. 

 

QUART.- Disposar la notificació en forma de la present resolució. 

 

 

3- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES “PROJECTE 

D’OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA 2ª FASE DEL POLÍGON INDUSTRIAL 

MUNICIPAL”. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 30/12/2002, el ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va acordar aprovar en la seva 

totalitat l'expedient de contractació per a la contractació de l’execució de l’obra “Projecte 

d’obres d’urbanització de la 2ª fase del Polígon Industrial Municipal”, aprovar la realització de 

la despesa que es derivarà de l'execució del contracte, aprovar el plec de clàusules 

administratives particulars que ha de regir la contractació, nomenar director facultatiu del 

contracte el Sr. Joan Carles Theilacker Pons, arquitecte municipal, i disposar l'obertura de 

l'expedient de licitació i adjudicació pels tràmits de la subhasta oberta. 

L’anunci de licitació va ser exposat al tauler d’anuncis de la corporació i va ser publicat al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3802, de 17/1/2003, i al Butlletí Oficial de la 

Província número 9/2003, de 3/1/2003. 

En data 13/2/2003 es reuní la Mesa de contractació amb l'objectiu de fer una qualificació 

prèvia de la documentació complementària acreditativa de les circumstàncies dels licitadors 

(sobre B), i així, donar compliment a allò que es disposa a la clàusula 9ª del plec de clàusules 

administratives particulars. 

En data 17/2/2003 es reuní novament la Mesa de contractació, amb l'objectiu de procedir a 

l'acte de la subhasta, o d'obertura de proposicions (sobre A). 

En l’esmentat acte, la Mesa de contractació acordà fer proposta d’adjudicació provisional de 
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l’execució del contracte a favor de l’empresa CINOC SA, pel preu ofertat de 482.880,00 € 

IVA inclòs. 

En data 3/3/2003 es va incorporat a l’expedient informe tècnic que posa de manifest el 

caràcter pressumptament temerari de l’oferta presentada per CINOC SA. 

Vist el que es disposa als articles 83 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, i 85 del 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per RD 

1098/2001, de 12/10/2001; respecte de les baixes temeràries; 

Atès que, en compliment del que es disposa a l’article 83 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,  s’ha sol·licitat a l’empresa amb oferta incursa en baixa temerària informació 

addicional, i que aquesta ha confirmat el caràcter temerari de la seva oferta, derivat d’un error 

de càlcul, per omissió, patit en la seva formulació; 

Atès que l’òrgan de contractació competent és el ple, d’acord amb 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; 

Vist, respecte de la tramitació de la subhasta, el que es preveu als articles 83 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, 87 del Reglament general de la Llei de contractes de les 

administracions públiques, aprovat per RD 1098/2001, de 12/10/2001, i a la clàusula 8ª del 

plec de clàusules administratives particulars; 

Vist el que es disposa a l’article 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; 

Vist el que es disposa als articles 35 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, i 65 del 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per RD 

1098/2001, de 12/10/2001, pel que fa a la devolució de les garanties provisionals i constitució 

de les definitives; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar en la seva integritat l’activitat duta a terme per la Mesa de contractació. 

 

SEGON.- Declarar incursa en baixa temerària l’oferta presentada pel licitador CINOC SA, i 

en conseqüència, adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra “Projecte d’obres 

d’urbanització de la 2ª fase del Polígon Industrial Municipal” a favor de l'empresa Luis Batalla 

SAU (LUBASA), pel preu ofert de 549.990,00 €, IVA inclòs. 

 

TERCER.- Ordenar la devolució de la garantia provisional als licitadors no adjudicataris. 

 

QUART:- Disposar la notificació en forma de la present resolució. 

 

 

4- APROVACIÓ DE LA CLÀUSULA ADDICIONAL TERCERA AL CONVENI ENTRE 

L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR I EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT, DE 

17/10/2001, PEL QUAL S’ESTABLEIX LA FÓRMULA DE FINANÇAMENT PEL 

MANTENIMENT DEL CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA DEL MUNICIPI, 
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RELATIVA AL FINANÇAMENT PER A L’EXERCICI 2003. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 17/10/2001 es va signar el Conveni entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i el 

Servei Català de la Salut, de 17/10/2001, pel qual s’estableix la fórmula de finançament pel 

manteniment del Centre d’Assistència Primària del municipi. La cláusula tercera d’aquest 

conveni preveu que la contraprestació econòmica que ha de rebre l’ajuntament pel 

manteniment del centre s’especificarà en les clàusules addicionals. Per altra banda, la clàusula 

desena estableix el règim de pròrroga tàcita per als exercicis posteriors. 

En data 18/3/2003, RE 796, s’ha rebut de la Regió Sanitària de Tortosa del Servei Català de la 

Salut escrit pel qual es proposa l’aprovació de la clàusula addicional segona al conveni, 

clàusula que recull la pròrroga del conveni per al 2003 i el concret finançament per a aquest 

exercici que ha de rebre l’ajuntament com a contraprestació. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa a les clàusules 3 i 10 del conveni signat en data 17/10/2001, 

esmentades; 

Atès que la proposta de clàusula addicional segona preveu una contraprestació en favor de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar per import de 15.025,30 €; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la clàusula addicional tercera al Conveni entre l’Ajuntament de l’Ametlla 

de Mar i el Servei Català de la Salut, de 17/10/2001, pel qual s’estableix la fórmula de 

finançament pel manteniment del Centre d’Assistència Primària del municipi, relativa al 

finançament per a l’exercici 2003. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord a la Regió Sanitària de 

Tortosa del Servei Català de la Salut. 

 

 

5- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I 

L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, DE DELEGACIÓ DE LA FACULTAT DE 

GESTIÓ DE L’ABOCAMENT DELS RESIDUS MUNICIPALS ORDINARIS DEL 

MUNICIPI. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, cap regidor fa ús de la paraula. 
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Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 31/12/2002 es va procedir al tancament definitiu i la clausura de l’abocador municipal 

de l’Aldea, a on aquest ajuntament abocava fins al 31/12/2002 els residus municipals ordinaris 

recollits pel seu servei municipal. 

En data 20/12/2002 el ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, conscient que aquest tancament 

s’havia de produir, havia acordat sol·licitar de l’ens gestor del “Centre de Tractament de 

Residus Municipals Magrells”, ubicat a Tivissa, que pogués acollir, des de l’1/1/2003, els 

residus provinents dels municipis del Baix Ebre que ho sol·licitessin. Sol·licitud individual 

que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va complimentar davant del Consell Comarcal de la 

Ribera d’Ebre per ofici de data 31/12/2002, RS 3496. 

Com sigui, però, que l’ens gestor del centre de tractament de Tivissa havia manifestat que per 

poder accedir a les sol·licituds formulades pel Consell Comarcal del Baix Ebre i pels 

municipis afectats calia establir un interlocutor únic en matèria de pagament dels drets que es 

puguessin liquidar i relacions econòmiques en general, en data 31/12/2002 el Consell 

Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar entre d’altres van signar un 

document de compromís pel qual, mentre es redactava la proposta de conveni a l’efecte, 

s’establien els trets essencials del que hauria de suposar l’establiment d’aquesta interlocució 

única. 

Finalment, per ofici de 20/1/2003, RE 147, el Consell Comarcal del Baix Ebre va trametre la 

proposta de conveni referenciada, per al seu estudi. 

Per tot això; 

Atès que la proposta de “Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar, de delegació de la facultat de gestió de l’abocament dels residus municipals 

ordinaris del municipi” contempla el conjunt de drets i obligacions que pertocaran a les parts 

com a conseqüència de l’assumpció, per part del Consell Comarcal del Baix Ebre, de la posició 

d’interlocutor únic dels ajuntaments de la comarca, davant del Consell Comarcal del la Ribera 

d’Ebre, en relació al pagament dels serveis que es facturaran per la disposició del rebuig dels 

residus; 

Vist que el ple del Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar l’esmentada proposta de conveni 

en data 24/1/2003; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar, de delegació de la facultat de gestió de l’abocament dels residus municipals 

ordinaris del municipi. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord al Consell Comarcal del Baix 

Ebre, per al seu coneixment i efectes. 
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6- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2003, DEL CONVENI MARC ENTRE EL 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, 

PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI SOCIAL D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist el què, l’Alcaldia 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 3/3/2003, RE 583, ha tingut entrada al registre general d’aquest ajuntament 

la proposta d’annex per al 2003 al Conveni marc per a la prestació del servei social d’atenció 

domiciliària, el qual fixa en 6.789,65 € 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 21/2/2003; 

Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2003 al Conveni marc per a la prestació del servei 

social d’atenció domiciliària; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar l’annex per al 2003 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. 

 

 

7- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2003, DEL CONVENI MARC ENTRE EL 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, 

PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI SOCIAL D’ATENCIÓ PRIMÀRIA. 
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Un cop llegida la proposta d’acord, cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist el què, l’Alcaldia 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 10/2/2003, RE 341, ha tingut entrada al registre general d’aquest 

ajuntament la proposta d’annex per al 2003 al Conveni marc per a la prestació del servei 

social d’atenció primària, que fixa en 17.042,56 € 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 24/1/2003; 

Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2003 al Conveni marc per a la prestació del servei 

social d’atenció primària; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar l’annex per al 2003 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. 

 

 

8- APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA, PER A L’ANY 2003, DEL CONVENI ENTRE 

L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR I LA FUNDACIÓ ENRESA, DE 15/6/1998, 

DE COL·LABORACIÓ AL DESENVOLUPAMENT D’INICIATIVES DE CARÀCTER 

SOCIAL, CULTURAL I MEDIAMBIENTAL. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí manifesta que el seu grup 

està d’acord i per tant votaran a favor, però demana que per part de l’ajuntament es faci un 

escrit en nom de tot el ple, deixant constància que hi ha una voluntat de tots per tal que 

aquesta aportació pugui seguir en un futur. 

Seguidament el Sr. Llaó manifesta que està d’acord amb l’apunt realitzat pel grup de CiU, ja 

que és una subvenció que es rep des de fa uns anys i que s’ha de procurar continuar rebent-la 
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en un futur. 

L’alcalde explica que hi va haver una reunió amb tots els alcaldes dels municipis afectats pel 

desmantetllament de Vandellòs I, i el responsable d’ENRESA ja va dir que aquest any 

s’acabava amb la feina del desmantetllament i que per tant aquesta subvenció es deixaria de 

donar als pobles que fins ara l’han rebuda, encara que no va tancar les portes a un altre tipus 

de col·laboració, motiu pel qual els cinc alcaldes van insistir per tal que aquest últim any 

s’assignés la mateixa quantitat que els anys anteriors; i manifesta l’alcalde que no obstant es 

farà aquesta carta des de l’ajuntament, demanant la continuïtat de la subvenció. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 15/6/1998 es va formalitzar el Conveni entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i la 

Fundació ENRESA, de col·laboració al desenvolupament d’iniciatives de caràcter social, 

cultural i mediambiental, que havia estat aprovat pel ple de la corporació en data 7/5/1998. 

La clàusula tercera d’aquest conveni establia que la Fundació ENRESA col·laboraria en 

aquestes iniciatives mitjançant l’aportació d’uuna quantitat determinada durant cinc anys, això 

és, fins a l’exercici 2002. 

En data 10/2/2003, RE 340, ha tingut entrada un escrit de Fundació ENRESA pel qual es 

proposa prorrogar per a l’exercici 2003 l’esmentat conveni de col·laboració, amb una 

aportació a l’ajuntament, per a aquest exercici, de 30.000 €. 

Vista la proposta de conveni de pròrroga, per al 2003, del Conveni de col·laboració al 

desenvolupament d’iniciatives de caràcter social, cultural i mediambiental, de 15/6/1998; 

Atès que aquesta pròrroga ha de permetre continuar la línia de desenvolupament d’iniciatives 

de caràcter social, cultural i mediambiental que impulsa l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la proposta de document de pròrroga, per al 2003, del Conveni entre 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i la Fundació ENRESA, de 15/6/1998, de col·laboració al 

desenvolupament d’iniciatives de caràcter social, cultural i mediambiental. 

 

SEGON.- Remetre un certificat del present acord a la Fundació ENRESA, pert al seu 

coneixement i efectes. 

 

 

9- APROVACIÓ DE NOUS MODELS NORMALITZATS PER A LA FORMULACIÓ, PER 

PART DELS REGIDORS, DE LES DECLARACIONS D’INTERESSOS QUE S’HAN 

D’INCORPORAR AL REGISTRE D’INCOMPATIBILITATS I D'ACTIVITATS QUE 

PROPORCIONEN INGRESSOS ECONÒMICS, PER UNA BANDA, I AL REGISTRE DE 

BÉNS PATRIMONIALS PER L'ALTRA. 
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Per part del secretari es dóna una explicació sobre els nous models normalitzats per a la 

formulació, per part dels regidors, de les declaracions d’interessos que s’han d’incorporar al 

registre d’incompatibilitats i d’activitats que proporcionen ingressos econòmiques, així com al 

registre de béns patrimonials. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

L’article 42 de la Llei 14/2000, de 28/12/2000, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre 

social, va donar tota una nova redacció a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, i en concret, a la regulació de les declaracions 

d’interessos que preceptivament han de formular els membres de la corporació i que s’han 

d’incorporar al registre d’incompatibilitats i d'activitats que proporcionen ingressos 

econòmics, per una banda, i al registre de béns patrimonials per l'altra, regulació que 

actualment es conté a l’apartat setè de l’esmentat article 75 i que, més darrerament ha estat 

afectada per la LO 1/2003, de 10/3/2003, per a la garantia de la democràcia als ajuntaments i 

la seguretat dels regidors. 

La nova regulació d’aquesta matèria, en particular pel que es refereix a la diferent naturalesa i 

règim d’ambdós registres ja que la normativa atorga el caràcter de públic al primer dels 

registres, però no al segon, no només condiciona la interpretació que cal donar a altres 

preceptes que, en determinats aspectes, han deixat de tenir cobertura legal, com són ara els 

articles 30 a 32 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats 

locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sinó que, molt particularment, fa necessari 

aprovar un nou model de declaració que, per una banda, faciliti el compliment per parts dels 

regidors de la seva obligació de declarar, i per l’altra permeti, en atenció a l’esmentada doble 

naturalesa d’aquestes declaracions, la gestió diferenciada del que és el registre públic 

d’incompatibilitats i d'activitats i el registre, no públic, de béns patrimonials, gestió 

diferenciada que no es pot assolir amb el model de tractament unitari actualment vigent. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa a l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases 

de règim local, en versió donada per la Llei 14/2000, de 28/12/2000, de mesures fiscals, 

administratives i de l’ordre social, i la LO 1/2003, de 10/3/2003, per a la garantia de la 

democràcia als ajuntaments i la seguretat dels regidors; 

Vist, igualment, el que es disposa als articles 30 a 32 del Reglament d'organització 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, 

148 de la Llei 8/1987, de 15/4/1987, Municipal i de Règim local de Catalunya, i 2.j) del RD 

1174/1987, de 18/9/1987, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració 

Local amb habilitació de caràcter nacional; 

Atès que les declaracions d’interessos s’han de formular en els models aprovats pels plens 

corporatius respectius; 

El ple acorda: 
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ÚNIC.- Aprovar els nous models de declaració d’incompatibilitats i activitats que 

proporcionen ingressos econòmics, i de declaració de béns patrimonials. 

 

 

10- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA SENTÈNCIA DICTADA EN DATA 20/1/2003 PEL 

JUTJAT CONTENCIOSOADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE TARRAGONA EN 

PROCEDIMENT ORDINARI 14/2002. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí expressa que donat que el 

grup de CiU, no va tenir participació directa ni decisió en aquest tema, i per tant no se senten 

responsables, el seu vot serà d’abstenció. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: cinc 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: quatre 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 7/2/2003, RE 282, ha tingut entrada al Registre General la comunicació de la 

sentència dictada en data 20/1/2003 pel Jutjat contenciosoadministratiu número 1 de 

Tarragona en Procediment ordinari 14/2002, interposat pel propi ajuntament contra l’acord de 

la Comissió de Govern Municipal de 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, el qual acord havia estat declarat lesiu per acord plenari de 

30/10/2001 

Vist que la sentència desestima el recurs contenciosoadministratiu interposat; 

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. 

 

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 12/2/2003 PEL 

JUTJAT CONTENCIOSOADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE TARRAGONA EN 

PROCEDIMENT ABREUJAT 154/2002. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i a l’igual que en el punt anterior el Sr. Martí manifesta 

que la votació del seu grup serà d’abstenció. 
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Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: cinc 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: quatre 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 24/2/2003, RE 471, ha tingut entrada al Registre General la comunicació de la 

sentència dictada en data 12/2/2003 pel Jutjat contenciosoadministratiu número 1 de 

Tarragona en Procediment abreujat 154/2002, interposat pel senyor J.C.F. contra resolució de 

l’Alcaldia de data 30/4/2002, per la qual s’imposà a l’esmentat senyor una sanció per la 

comissió d’una falta greu. 

Vist que la sentència desestima el recurs contenciosoadministratiu interposat; 

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. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord al Jutjat 

contenciosoadministratiu número 1 de Tarragona. 

 

 

12- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA SENTÈNCIA DICTADA EN DATA 6/3/2003 PEL 

TRIBUNAL SUPREM EN RECURS DE CASSACIÓ 4569/1998. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i a l’igual que en els punts anteriors el Sr. Martí manifesta 

que la votació del seu grup serà d’abstenció. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: cinc 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: quatre 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 20/3/2003, RE 822, ha tingut entrada al Registre General la comunicació de la 

sentència dictada en data 6/3/2003 per la Secció Cinquena de la Sala 

contenciosoadministrativa del Tribunal Suprem en recurs de cassació número 4569/1998, 

interposat per la senyora Margarita Vila Piza contra la sentència de 20/2/1998, dictada per la 

Secció Segona de la Sala contenciosoadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya. 

Vist que la sentència declara haver lloc al recurs de cassació, revoca la sentència d’instància, 

estima el recurs contenciosoadministratiu interposat per la senyora Margarita Vila Piza contra 
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l’acord de la Comissió de Govern Municipal de data 4/8/1994, i declara el dret de l’actora, 

primer, a que l’ajuntament li mantingui en la possessió pacífica del pou i els seus elements i, 

en conseqüència, efectui amb càrrec a l’erari públic les operacions necessàries per a que el 

subministrament d’aigua a la piscina doni el mateix resultat que l’anterior existent; i segon, a 

que l’ajuntament realitzi el mur amb les característiques al·ludides a la clàusula cinquena del 

conveni de 14/1/1990; 

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 Cinquena de la 

Sala contenciosoadministrativa del Tribunal Suprem, i també als Serveis Jurídics de la 

Diputació de Tarragona, que van assumir la representació i defensa de l’ajuntament, per al seu 

coneixement i efectes. 

 

 

13- PROPOSTA D’ACORD CONTRA LA GUERRA AMB L’IRAQ, PRESENTADA EN 

DATA 12/2/2003, RE 364, PELS SENYORS REGIDORS DE CIU. 

 

 

El Sr. Gómez manifesta que la moció contra la guerra d’Iraq va ser presentada en data 

12/02/2003, quan encara no havia començat, però com sigui que a data d’avui la guerra ja és 

una realitat la proposta ha quedat desfasada. Per això, sol·licita en nom del grup de CiU la 

retirada del punt de l’ordre del dia i la presentació amb caràcter urgent d’una moció amb un 

redactat alternatiu. 

El secretari sol·licita l’ús de la paraula per explicar que el tema es pot tractar de dues maneres: 

la primera, la retirada de la proposta d’acord i la presentació de moció segons el que es preveu 

als 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, la qual cosa implica la necessitat de 

votar la urgència. I la segona, que consisteix en exercir el ponent el dret de modificar la 

proposta d’acord a l’empara de l’article 94.1.e) del mateix text reglamentari. 

El Sr. Gómez, a la vista d’això, manifesta la seva intenció d’exercitar aquesta segona opció, i 

per això, seguidament, passa a donar lectura a la proposta d’acord, convenientment 

modificada. Un cop conclosa aquesta lectura, demana la votació favorable unànime de tots els 

regidors. 

El Sr. Llaó explica que els regidors del Partit Popular, tot i ésser essencialment d’acord amb el 

contingut i la finalitat última de la proposta, no comparteixen alguns dels seus matisos, i per 

això, amb l’ànim d’assolir una votació unànime, prega que es tingui en consideració la 

possibilitat de variar el text de la proposta en els punts que tot seguit assenyala. 

El senyor Gómez manifesta, en la seva qualitat de ponent in amb el mateix ànim d’assolir el 

consens, la seva conformitat a la modificació del text de la proposta. 

El Sr. alcalde expressa que el seu grup recolza la moció en la seva última versió, però 

sol·licita que, a més, s’incorpori un setè punt dispositiu en què s’expressi l’adhesió de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar a la declaració sobre el mateix tema aprovada recentment 

pel Parlament de Catalunya. 

El Sr. Gómez accepta la modificació de la proposta en els termes expressats pel senyor 
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alcalde. 

La Sra. Martí reitera que el grup de CiU, en benefici del consens, accepta variar el text 

original de la proposta en els termes en què finalment se sotmet a votació. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Davant la invasió d’Iraq per part de les tropes americanes i britàniques, volem manifestar la 

nostra preocupació i la nostra indignació pel caràcter i les conseqüències dels esdeveniments 

bèl·lics que s’estan produint a Iraq, la primera víctima dels quals és una població civil que ha 

estat damnificada ja, en els darrers anys, per dues guerres, milers de raids aeris britànics i 

nord-americans i per un embargament comercial sever, que han provocat centenars de milers 

de víctimes civils. 

La guerra representa sempre un fracàs polític i aquesta és, a més a més, una guerra injusta i 

il·legal, que vulnera el dret internacional i atempta contra l’esperit i la lletra dels principis de 

les Nacions Unides. Ningú no ha pogut demostrar que la dictadura de Sadam sigui una 

amenaça real ni immediata per al món occidental. I és una guerra especialment inncessària 

perquè es produeix que la pressió diplomàtica de la legalitat internacional encarnada per la 

ONU estava assolint resultats tangibles. 

La guerra comportarà la mort de persones que res tenen a veure amb el règim dictatorial i 

pervers de Sadam que condemnem. Seran doblement víctimes ja que el conflicte colpejarà als 

més dèbils, a la població civil, a les dones, als infants i a la gent gran. La guerra comportarà la 

destrucció de les ciutats, del patrimoni urbà necessari per la creació d’un futur democràtic i de 

benestar i serà la llavor de més ressentiments i de riscs de respostes violentes. 

EEUU, Gran Bretanya i Espanya han optat per imposar el poder del més fort i han trencat les 

regles que defineixen la convivència de la comunitat internacional. D’altra banda, els governs 

d’aquests països no han tingut en compte l’opinió pública, que s’ha mobilitzat activament a 

favor de la pau i en contra de la guerra i han reclamat una sortida a la crisi que permeti 

l’acabament de la dictadura sense la necessitat d’un conflicte. 

Les decisions del govern espanyol, a més, han posat en crisi la nostra política europea, la 

política exterior bastida des de la represa democràtica de 1977, la relació amb molts països del 

mon àrab que ens són propers i han fet malbé relacions internacionals que ens han costat 

molts anys crear. Això fa que apareguin en l’horitzó europeu i en l’horitzó dels equilibris 

Nord-Sud de la legalitat internacional greus interrogants. 

Des de Catalunya, que és un país mediterrani, la guerra actual introdueix incertituds molt 

importants en l’objectiu de fer del mediterrani un espai de cooperació, desenvolupament i pau. 

Per tot això, el ple acorda: 

 

PRIMER.- Reclamar als països que han posat en marxa la maquinària bèl·lica, un prompte 

acabament del conflicte armat que doni pas a la represa de l’acció diplomàtica i a noves 

mesures de pressió sobre el règim dictatorial iraquià, que permeti crear les condicions perquè 

el poble iraquià pugui desenvolupar-se econòmicament i social i pugui viure en democràcia, 
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respectant els drets humans i els del poble kurd. 

 

SEGON.- Exigir al govern d’Iraq que, un cop acabada la guerra, compleixi plenament la 

resolució 1.441 del Consell de Seguretat de les NNUU i atorgui drets democràtics al seu 

poble. 

 

TERCER.- Cal que el govern espanyol impulsi una política d’entesa europea, refent els ponts 

trencats i consensuant amb els països de la Unió Europea una política per a l’Orient Mitjà. 

Aquesta política d’entesa ha de retornar el protagonisme a l’ONU i ha de comportar 

l’aixecament de les sancions a l’Iraq per tal d’evitar que la població continuï patint la situació 

de misèria que suposa el bloqueig. 

 

QUART.- Reclamar, a més, al govern espanyol i a la Unió Europea el rellançament de la 

política mediterrània, una acció de cooperació decidida per crear en el nord d’Àfrica, en el 

Magrib, en l’orient mitjà un espai de progrés social i d’estabilitat. 

 

CINQUÈ.- Finalment creiem que s’ha d’escoltar atentament la veu del poble, que s’expressa 

amb molta claredat. En aquest sentit, les corporacions locals són les administracions capaces 

d’interpretar i de comprendre el sentir de la ciutadania. Sovint actuen com a mediadores en els 

conflictes ciutadans. Ara han de reforçar el seu paper per tal de que s’aturi aquesta guerra i es 

treballi cada cop més perquè arreu avanci la cultura de la pau i del diàleg. 

 

SISÈ.- Volem manifestar la nostra més enèrgica condemna dels actes violents, contra 

persones, institucions, partits polítics o empreses, que alguns grups han protagonitzat 

aprofitant-se del sentiment majoritari del poble en contra de la guerra i a favor de la pau. 

 

SETÈ.- Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar a la Declaració 

institucional del Parlament de Catalunya amb motiu de l'inici de la guerra a l'Iraq, de 

23/3/2003. 

 

VUITÈ.- Donar compte d’aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la Mesa del 

Congrés de Diputats, a la Mesa del Parlament Europeu, a la Presidència de la Unió Europea, 

al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Ministre d’Afers Estrangers del Govern 

d’Espanya. 

 

 

14- 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 22/2003 de 21/01/2003 al 108/2003 de 27/03/2003, i de les actes de les 

Comissions de Govern corresponents a les sessions 1/2003 de 15/01/2003, 2/2003 de 

31/01/2003, 3/2003 de 20/02/2003, 4/2003 de 25/02/2003, 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. 
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15- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

L’alcalde informa que fa pocs dies van aparèixer unes pintades al poble, que fan referència a 

dos partits polítics representats en el ple municipal, així com una agressió a la seu del Partit 

Popular, i demana la solidaritat de tots els companys del ple per tal de manifestar el rebuig 

d’aquests fets, ja que hi han altres camins i formes per expressar les opinions. 

El Sr. Martí expressa la seva conformitat amb la manifestació de l’alcalde, i expressa que des 

del grup de CiU també es condemnen aquests tipus d’actes violents. 

El Sr. Llaó en nom del Partit Popular agraeix als grups representats en el ple la mostra de 

solidaritat expressada, a la vegada que demana que entre tots han de ser capaços d’erradicar 

aquests tipus d’actituds i defensar la llibertat d’expressió. 

 

Seguidament l’alcalde explica, en relació a l’accident esdevingut a les 8 del matí a l’autopista 

A-7, en el qual ha mort una noia jove, que des de la Delegació del Govern han trucat i han 

demanat la col·laboració de l’ajuntament, i que durant tot el dia l’ajuntament ha estat pendent 

d’ajudar a tot el personal relacionat amb l’autocar i demana que pels respectius regidors es 

donin les gràcies per la col·laboració prestada pel personal de la brigada, policia local i 

assistentes socials. 

 

La Sra. Martí prega que les platges del terme puguin estar netejades per Pasqua, ja que això de 

tenir les platges netes per Setmana Santa dóna una molt bona imatge al poble de cara a l’estiu. 

El Sr. Laboria explica que en aquests moments ja s’està treballant en la neteja de les platges. 

El Sr. Gómez prega, i recorda que és la tercera vegada que ho demana, se li faci arribar la 

quantitat de robatoris que hi van haver durant els quatre anys últims i també prega en especial 

a l’alcalde que es posi al balcó de l’ajuntament una bandera blanca en favor de la pau. 

Prega el Sr. Gómez que encara que tots estiguin en contra de la guerra hi ha d’haver un 

respecte molt clar vers les institucions i els seus representants. 

El Sr. Gómez fa esmena a la carta rebuda de la Fundació Privada Martí Castro, en la qual es 

comunica el tancament del Museu de Ceràmica abans del 31/1/2003 si no es reben les 

quantitats adeutades i demana a l’alcalde es prenguin les mesures pertinents al respecte ja que 

des del grup de CiU creuen que si es va signar el conveni, aquest s’ha de complir, o si no 

renegociar-lo , doncs pensa que la publicitat que es donarà sobre aquest tancament no pot ser 

gens bona pel poble. 

Contesta l’alcalde que en el segon conveni signat amb la Fundació Privada Martí Castro, no hi 

havia estipulada una quantitat fixa, si no que cada any podia anar variant tot depenent del 

nombre de visitants i de les despeses del museu, i diu l’alcalde que sent molt aquesta 

radicalitat expressada pel Sr. Castro, però que també creu que el museu té prou recursos per 

poder passar uns quants mesos més i quan l’ajuntament tingui els pressupostos aprovats o 

prorrogats es faran les transferències que en el seu moment es van comprometre, però que en 

l’actualitat la partida del museu està esgotada. 

 

El Sr. Pallarès pregunta a l’alcalde si es podria estudiar com a possible solució fer un consorci 

entre les Administracions Públiques com ara la Diputació i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
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i la Fundació Privada Martí Castro. 

Contesta l’alcalde que dels onze membres que havia de designar l’ajuntament per formar part 

del Patronat, quatre d’ells ja es van cedir a la Diputació, a canvi de l’aportació que fa aquesta 

pel museu. També manifesta que s’estan estudiant fórmules de col·laboració estables entre la 

Diputació, l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i els pobles de les Terres de l’Ebre que estan 

lligats a la terrissa. 

 

El Sr. Martí pregunta en relació al punt vuitè de l’ordre del dia, si l’equip de govern ha pres la 

decisió de seguir destinant aquesta quantitat a rebaixar l’aportació que fa l’ajuntament al 

museu. 

Contesta l’alcalde que efectivament aquests diners rebaixen la quantitat que hauria d’aportar 

l’ajuntament al museu. 

 

El Sr. Gómez torna a insistir sobre alguns dels punts reflexats en les cartes rebudes a 

l’ajuntament per part del Sr. Martí, en les que s’afirma que no han rebuts certes quantitats de 

diners. 

Contesta l’alcalde que, com ha dit anteriorment, es va signar un segon conveni en el que no es 

va fixar cap quantitat concreta, si no que s’establien quantitats variables depenent dels 

ingressos que tingués el museu. L’ajuntament va establir una quantitat en la partida del seu 

pressupost i aquesta partida no es pot rebassar. 

 

El Sr. Martí pregunta si se soterraran les línies de serveis del carrer Andreu Llambrich, 

aprofitant el seu tancament. 

En relació a la pagada de llum del dia 26/03/2003, pregunta també si l’ajuntament ha pres 

algun tipus de mesura al respecte, ja que va afectar a un gran nombre de comerços i habitatges 

de la població. 

 

Contesta l’alcalde que posats en contacte amb les diferents companyies subministradores de 

serveis, Fecsa es nega a soterrar les seves línies, encara que s’ha compromès a realitzar la 

instal·lació aèria però amb uns conductes que dissimularan el cablejat. 

En quan als apagaments de llum del passat 26/03/2003, diu l’alcalde que l’ajuntament en té 

constància i és sabedor de les deficiències existents en algunes instal·lacions de diversos 

carrers de la població, i que l’ajuntament ja va parlar amb FECSA, i aprofita l’ocasió per dir a 

tot el consistori que FECSA obrirà una oficina d’atenció al ciutadà a la nostra localitat i que 

també l’ajuntament ja li ha parlat de les futures instal·lacions al polígon industrial. 

 

Tot seguit el Sr. Martí manifesta que vol deixar constància en nom del grup de CiU sobre la 

seva disconformitat amb el tema del carrer Andreu Llambrich, pensa que no hi han 

justificacions i que el més normal és soterrar les línies i els diferents serveis. 

Després el Sr. Martí recomana fer un escrit formal de queixa per part de l’ajuntament en 

relació amb l’esmentada apagada de llum. 

 

El Sr. Gómez pregunta a l’alcalde com està la situació del local existent a la urbanització Les 

Tres Cales, el qual era utilitzat per l’Entitat de Conservació. 

Contesta l’alcalde que fa quatre anys van dimitir els seus membres però que com a organisme 

encara està viu. 

El Sr. Gómez reitera, en relació a l’ús i utilització de l’esmentat local, que algunues de les 
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persones que actualment fan ús del local no pertanyen a l’ENTE. 

L’Alcalde contesta que fa uns dies es va rebre un escrit signat per unes persones les quals 

pretenen reemprendre l’esmentada entitat col·laboradora de l’ajuntament. 

El Sr. Llaó pregunta quines són aquestes persones que estan promovent tornar a posar en 

marxa aquesta entitat i que seran col·laboradors de l’ajuntament. 

Contesta l’alcalde que precisament la tresorera és una senyora que anava a la llista amb el 

Partit Popular, i que si li interessa saber com està el treball que estan portant a terme es pot 

convocar una reunió. 

El Sr. Llaó demana més informació al respecte. 

El Sr. Pallarès explica que a la urbanització Roques Daurades també existeix una Entitat de 

Conservació de la qual ell va ser president fins l’estiu passat, i que a les reunions van ser 

invitats tant els representants del PP com els del PSC, que mai van assistir-hi. 

L’alcalde expressa que la última reunió celebrada va ser l’única a la qual no va poder assistir-

hi. 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 23:06 hores del dia 31/3/2003, 

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 124 a 141 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 23/05/2003 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 5/2003, D’11/04/2003, 

EXTRAORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

 

Regidors 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sra. Mª Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquin Laboria Mayoral 

Sr. José E. Vilanova Batiste 

Sr. Andreu Martí Garcia 

Sr. Joan-Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

 

Excusen la seva assistència els senyors Vicenç Boquera Alcalde i Antoni Pallarès Rebull. 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 20:00 hores del dia 11/04/2003, 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- ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ I EL MANTENIMENT DE LA XARXA D’ABASTAMENT 

D’AIGUA POTABLE A ROQUES DAURADES. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: vuit 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
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En data 8/1/2003, RE 26, ha tingut entrada al Registre General un escrit de la Presidència de 

l’Entitat Urbanística de Conservació de la unitat d’actuació en sòl urbà número 3, coneguda 

com Roques Daurades. 

En aquest escrit l’Entitat Urbanística de Conservació, que fins a la data, i en compliment del 

que es disposa a l’article 5 dels seus estatuts, gestiona i manté la xarxa de distribució d’aigua 

potable al sector, proposa a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar desar l’exercici d’aquesta funció 

amb l’objectiu, en conseqüència, que sigui assumida directament pel titular del servei públic 

essencial, això és, per l’ajuntament. 

Per tot això; 

Atès que el subministrament d’aigua potable es configura a la normativa vigent com a servei 

essencial, mínim i obligatori, de titularitat municipal, segons el que es disposa als articles 

25.2.l) i 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, i 63.2.l) 

i 64.a) de la Llei 8/1987, de 15/4/1987, Municipal i de Règim local de Catalunya; 

Vist, igualment, el que es disposa a l’article 8 del plec de clàusules que regeix la concessió del 

servei de subministrament que aquest ajuntament manté amb l’empresa Aigües de Catalunya 

SA; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia de l’Entitat Urbanística de Conservació de 

Roques Daurades a l’exercici de la gestió del servei de subministrament d’aigua potable i la 

conservació i el manteniment de la xarxa de distribució, i en conseqüència, declarar la 

completa reversió d’aquest servei en el sector a l’ajuntament. 

 

SEGON.- Encomanar el concessionari Aigües de Catalunya SA que de manera immediata 

assumeixi la gestió del servei en el sector, com a ampliació de la concessió actualment vigent i 

amb exprés sotmetiment al plec de clàusules vigent. 

 

TERCER.- Instar l’Alcaldia perquè, si això resulta necessari, incoï expedient de modificació 

del contracte concessional amb Aigües de Catalunya SA, amb l’objectiu d’adequar-lo, si 

s’escau, al que es disposa al punt segon del present acord. 

 

 

2- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL “PLA DE MILLORA URBANA DE LES ILLES 29, 

32, 33, 36 I 37” DEL SECTOR L (CALA CALAFATÓ). 

 

 

En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. José A. Gaseni Fortuna. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

Tot seguit se 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 el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 15/1/2003 la Comissió de Govern Municipal va aprovar inicialment el “Pla de Millora 

Urbana de les illes 29, 32, 33, 36 i 37” del sector L (Cala Calafató), presentat en aquest 

ajuntament en data 29/7/2002, RE 2283/2002, per la mercantil Marina Sant Jordi SL, 

propietari únic dels terrenys afectats. 

Consta a l’expedient que l’edicte d’exposició al públic de l’acord esmentat va ser publicat al 

Butlletí Oficial de la Província número 18/2003, de 23/1/2003, i al diari El Punt de data 

20/1/2003, i que va ser exposat al tauler d’anuncis de la corporació, sense que s’hagi presentat 

cap mena d’al·legació. 

Per tot això; 

Vist que els plans de millora urbana constitueixen un instrument de planejament derivat, 

segons el que es disposa a l’article 55.2 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme; 

Vist que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar no disposa de Programa d’Actuació Urbanística, i 

que, d’acord amb el que es disposa als articles 78.b) i 79.1 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, 

d’urbanisme, correspon a la comissió territorial d’urbanisme l’aprovació definitiva de les 

figures de planejament urbanístic derivat en aquests supòsits; 

Vist el que es disposa a l’article 83 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme, respecte de 

la tramitació; 

Atès que d’acord amb 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, corresponen al ple les 

aprovacions que posin fi a la tramitació municipal dels plans i resta d’instruments d’ordenació 

previstos a la legislació urbanística; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment el “Pla de Millora Urbana de les illes 29, 32, 33, 36 i 37” 

del sector L (Cala Calafató). 

 

SEGON.- Disposar que es trameti a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 

l’Ebre còpia autentica de l’expedient tramitat fins a la data i 3 exemplars, degudament 

diligenciats, de l’instrument que ha estat objecte d’aprovació provisional. 

 

 

3- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 

MUNICIPAL D’ORDENACIÓ “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 

D’ORDENACIÓ URBANA DE L’AMETLLA DE MAR A L’ÀMBIT DEL SECTOR 22B”. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, el Sr. Martí manifesta que el grup de 

CiU s’abstindrà per dos motius, un perquè en el seu dia ja van mostrar els seus recels i 

disconformitat amb aquest plantejament en tota la zona i l’altre per la manca de temps que han 

disposat per poder estudiar aquesta modificació. 

El Sr. Llaó manifesta que el vot del seu grup serà favorable ja que del que es tractar és 

d’aprovar provisionalment el que en el seu dia ja es va aprovar inicialment, sense sortir dels 
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criteris tècnics urbanístics els quals s’han respectat en tot moment. 

El Sr. Martí manifesta que els tècnics han elaborat el que l’equip de govern els hi ha 

encomanat. 

L’alcalde aclareix que aquesta modificació simplement és un canvi dels límits del sector, i que 

a posterioritat ja es podrà parlar de quin usos es podran determinar per aquestes zones a l’hora 

de redactar el pla parcial. 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: sis 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: tres 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 31/5/2002 el ple de la corporació va aprovar inicialment la modificació puntual del 

Pla general municipal d’ordenació “Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana 

de l’Ametlla de Mar a l’àmbit del sector 22b”. 

Consta a l’expedient que l’acord d’aprovació inicial es va comunicar als municipis limítrofs, 

en compliment del que es disposa 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, de la següent manera: 

 Ajuntament d’El Perelló: justificant de recepció de data 10/7/2002. 

 Ajuntament de Tivissa: justificant de recepció de data 11/7/2002. 

 Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant: 10/7/2002. 

L’edicte relatiu a l’aprovació inicial va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 

139/2002, de 15/6/2002, i al diari El Punt de 13/6/2002. Durant el termini d’exposició 

pública, a més, l’edicte ha estat exposat al tauler d’edictes de la corporació. 

Respecte de la proposta de modificació inicialment aprovada es va recabar informe dels 

següents organismes: 

 Diputació de Tarragona, per les zones d’afectació de la via provincial TV 3025. 

Justificant de recepció de data 23/7/2002. 

 Administració General de l’Estat, Ministeri de Foment, Servei de carreteres, per les 

zones d’afectació de la CN-340. Justificant de recepció de data 17/7/2002. 

 Administració General de l’Estat, Ministeri de Foment (Inspecció d’Explotació A-7), per 

les zones d’afectació de l’autopista A-7. No consta haver-se retornat el justificant de 

recepció, però l’organisme ha emès informe de data 20/1/2003 que s’ha incorporat a 

l’expedient. RE 179 de 23/1/2003. 

 Agència Catalana de l’Aigua. Justificant de recepció de data 16/7/2002. 

 Generalitat de Catalunya, Direcció General de Comerç, Servei d’equipaments 

comercials. Justificant de recepció de data 16/7/2002. 

 Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Justificant de recepció de data 

18/7/2002. 

Durant el termini d’exposició pública s’han presentat les següents al·legacions: 

 RE 1854/2002, de 19/6/2002. Joaquín Anmella Girós. Manifesta la seva oposició a la 
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modificació, com a propietari d’una finca majoritàriament fóra del sector, perquè té 

servituds de pas a aquesta finca sobre terrenys que sí entren dins de l’àmbit, i que en 

podrien resultar afectades. 

 RE 2039/2002, de 9/7/2002. Rafael Arbó Callau. Copropietari d’una finca afectada per 

la modificació perquè amb la redefinició de límits del sector aquesta finca resta fora de 

l’àmbit, passant per tant de sòl urbanitzable no programat a sòl no urbanitzable. 

Estructura l’oposició a la modificació amb les següents al·legacions: 

Manca de justificació tècnica i jurídica de la modificació. 

Vulneració del principi d’igualtat davant la Llei. 

Existència de desviació de poder. 

S’han d’indemnitzar els drets lesionats. 

 RE 2040/2002, de 9/7/2002. Antoni Pallarès Rebull. Idèntica a l’anterior. 

 RE 2044/2002, de 9/7/2002. Fernando Rojas Escabosa. Idèntica a l’anterior. 

 RE 2046/2002, de 9/7/2002. Macià Florenci Font Guasch. Idèntica a l’anterior. 

 RE 2048/2002, de 9/7/2002. Segismundo Salvans Serra. Idèntica a l’anterior. 

 RE 2050/2002, de 9/7/2002. Tomàs Manuel Marsal Callau. Idèntica a l’anterior. 

 RE 2066/2002, de 10/7/2002. Francesc Castells Buera. Idèntica a l’anterior. 

 RE 2158/2002, de 18/7/2002. Roberto Puell i Estrada. Propietari d’una finca afectada 

per la modificació perquè amb la redefinició de límits del sector aquesta finca resta fora 

de l’àmbit. 

 RE 2375/2002, de 5/8/2002. Hereus de n’Adela Callau Samarra. Sol·licita una rebaixa o 

una exempció de l’IBI durant uns quants anys per compensar la contribució urbana 

pagada mentre la seva parcel·la va ser qualificada de sòl urbanitzable programat (el 

període comprés entre l’aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana de 1983 i 

l’aprovació de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana al 1992). 

 RE 2400/2002, de 7/8/2002. Joaquín Anmella Girós i José Martí Poveda. Insisteix en 

l’escrit de 19/6/2002, tot posant de manifest l’existència de determinades servituds de 

pas a finques. 

 RE 2468/2002, de 13/8/2002. Maria Teresa Oriol i Bayo. Formula oposició al fet que la 

seva finca quedi dividida. Argumenta també que el vial oest delimitador del sector no 

aprofita els costos d’urbanització. 

En data novembre de 2002 el tècnic redactor del projecte de modificació inicialment aprovat, 

Sr. Ferran Navarro, va emetre dictamen de valoració relatiu al contingut i l’abast dels 

informes d’altres administracions i de les al·legacions efectuades. 

Aquest dictamen va ser completat per un de complementari, de data 20/2/2003. 

Pel que fa a l’informe de la Direcció General de Comerç, de 16/12/2002, i per complir amb les 

seves prescripcions, s’han afegit els paràgrafs corresponents a la proposta de redactat dels 2 

nous articles que s’hi introdueixen al Pla General d’Ordenació Urbana (pàgines 10, 11 i 12 de 

la memòria del projecte de modificació a aprovar provisionalment). 

Pel que fa a l’informe de la Diputació de Tarragona, de 8/8/2002, al projecte de modificació 

puntual que se sotmet a aprovació provisional es recullen la totalitat dels suggeriments i 

indicacions expressats per la Diputació de Tarragona en relació a l’afectació de la carretera 

TV-3025. 

El contingut de l’informe de l’Administració General de l’Estat, Ministeri de Foment, Servei 

de carreteres, per les zones d’afectació de la CN-340, de data 26/7/2002, no comporta en canvi 

modificació del projecte perquè els dictàmens tècnics emesos pel Sr. Navarro Acebes 
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consideren que la documentació inicialment aprovada garanteix les indicacions d’aquest 

informe. 

Tampoc no comporten modificació ni l’informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia i 

Pesca, de data 24/7/2002, perquè es tracta d’un informe favorable; ni l’informe de l’Agència 

Catalana de l’Aigua, de 24/7/2002, perquè afecten uns terrenys fora de l’àmbit, i segon, 

perquè pel seu contingut es consideren més pròpies del futur pla parcial del sector, sotmès 

també a informe preceptiu de l’Agència Catalana de l’Aigua; ni l’informe de l’Administració 

General de l’Estat, Ministeri de Foment (Inspecció d’Explotació A-7), per les zones d’afectació 

de l’autopista A-7, de data 20/1/2003, perquè es considera que la documentació inicialment 

aprovada garanteix les seves indicacions. 

Procedeix ara examinar el conjunt de les al·legacions presentades. 

Pel que fa a les al·legacions presentades pel Sr. Joaquín Anmella Girós (RE 1854/2002, de 

19/6/2002) i pels Srs. Joaquín Anmella Girós i José Martí Poveda (RE 2400/2002, de 

7/8/2002), es considera que el contingut de l’al·legació (existència de servituds de pas a la 

seva finca) no constitueix un motiu vàlid d’oposició, ja que seria més propi del detall del pla 

parcial o, fins i tot, de la reparcel·lació del sector. Tot i això, s’estima parcialment l’al·legació 

tot introduint en el projecte (apartat primer de la proposta de nou article 273 ter) l’obligació 

del futur pla parcial d’assegurar l’accessibilitat a les finques situades entre el límit del sector i 

el barranc de pixavaques. 

Pel que fa a les al·legacions presentades pels senyors Rafael Arbó Callau (RE 2039/2002, de 

9/7/2002), Antoni Pallarès Rebull (RE 2040/2002, de 9/7/2002), Fernando Rojas Escabosa 

(RE 2044/2002, de 9/7/2002), Macià Florenci Font Guasch (RE 2046/2002, de 9/7/2002), 

Segismundo Salvans Serra (RE 2048/2002, de 9/7/2002) Tomàs Manuel Marsal Callau (RE 

2050/2002, de 9/7/2002), i Francesc Castells Buera (RE 2066/2002, de 10/7/2002), es tracten 

conjuntament per la seva identitat de causa. 

Els al·legants argumenten, en primer lloc, una manca de justificació tècnica i jurídica de la 

modificació. Tot i això, de l’examen directe del text de l’al·legació es dedueix que el que 

s’invoca és una manca de justificació només tècnica. El tècnic redactor, en els informes abans 

esmentats (pàgina 5 de l’informe de novembre del 2002) exposa, com a complement a la 

justificació que es conté a la memòria del projecte, la justificació de determinats aspectes que 

causen dubte als al·legants. 

S’al·leguen en segon i tercer lloc una vulneració del principi d’igualtat davant la Llei derivada 

del fet que la finca dels al·legants resta fora dels nous sectors definits, mentre que d’altres 

romanen incloses, i una suposada existència de desviació de poder. Com molt bé argumenten 

els al·legants, es vulnera el principi d’igualtat davant la Llei quan s’estableixen diferències 

que no tenen justificació objectiva i raonable. Per això els al·legants insisteixen tot seguit en 

l’argument de la manca de justificació de la modificació. Doncs bé, és per aquest mateix 

motiu que decau l’al·legació: acreditada l’existència de tot el conjunt de motivacions 

explícites que justifiquen la discrecionalitat en l’exercici de l’ius variandii s’exclou la 

possibilitat d’apreciació de qualque tipus d’arbitrarietat o de desviació de poder. 

Els al·legants, per últim, posen de manifest que l’aprovació de la modificació generarà un 

deure d’indemnitzar els drets lesionats. S’ha de desestimar l’al·legació, fonamentada en 

l’article 41 de la Llei 6/1998, de 13/4/1998, sobre règim del sòl i valoracions, ja que és 

justament aquest mateix article el que fonamenta la inexistència de dret d’indemnització en el 

present supòsit: ha transcorregut, amb escreix, el termini per executar les previsions del Pla 

General d’Ordenació Urbana en relació al sector 22.b que ara hom pretén modificar sense que 

els al·legants hagin complert cap de les seves obligacions, ni tan sols la d’instar la 
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programació d’aquell sòl, i és palmari, per altra banda, que aquesta manca d’execució en cap 

cas no és imputable a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. En concordança amb això, el projecte 

que se sotmet a aprovació provisional no modifica l’inicialment aprovat en relació a aquestes 

al·legacions. 

Pel que fa a l’al·legació presentada pel senyor Roberto Puell i Estrada (RE 2158/2002, de 

18/7/2002), el projecte de modificació puntual que se sotmet a aprovació provisional acull 

parcialment l’al·legació efectuada tot adaptant el límit del sector 22b.1 a la tanca de 

l’autopista, qualificant però la franja entre el vial proposat i la tanca de l’autopista com a espai 

lliure. 

L’al·legació presentada pels hereus de n’Adela Callau Samarra (RE 2375/2002, de 5/8/2002), 

és per complet aliena a l’expedient i l’objecte d’aprovació. Procedeix, per tant, desestimar-la 

sense més argumentació. 

En relació a l’al·legació presentada per la senyora Maria Teresa Oriol i Bayo (RE 2468/2002, 

de 13/8/2002), el tècnic redactor del projecte, en l’informe de novembre de 2002 (pàgines 1 i 

2 de l’informe), justifica els motius pels quals es ratifica en la proposta inicial i que 

comporten que la finca de l’al·legant quedi partida pel límit de sector. És procedent, per tant, 

desestimar l’al·legació. 

Es considera que el conjunt de les modificacions introduïdes al projecte respecte del projecte 

que va ser aprovat inicialment no comporten una modificació substancial, per la qual cosa es 

pot procedir a l’aprovació provisional. 

D’acord amb 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, 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. 

Per tot això; 

Atès que l’article 59.2 de l’esmentat 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 la comissió 

o organisme que hagi aprovat inicialment el pla, en vista del resultat de la informació pública, 

l’aprovarà provisionalment amb les modificacions que procedeixin i el sotmetrà a l’autoritat o 

òrgan competent que hagi d’atorgar l’aprovació definitiva, a fi que ho examini en tots els seus 

aspectes i ho decideixi en el termini de sis mesos des de l’ingrés de l’expedient en el Registre. 

I que especifica que transcorregut aquest termini sense comunicar la resolució, s’entendrà 

aprovat per silenci administratiu. 

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, igualment, el que es disposa a 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 Llei 11/1999, de 21/4/1999, de 

modificació de la LRBRL i altres mesures de desenvolupament del govern local, pel que 

respecta a l’exigibilitat d’un quòrum qualificat de majoria absoluta per a l’adopció del present 

acord; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pels senyors Joaquín Anmella 

Girós (RE 1854/2002, de 19/6/2002), pels Srs. Joaquín Anmella Girós i José Martí Poveda 

(RE 2400/2002, de 7/8/2002), i Roberto Puell i Estrada (RE 2158/2002, de 18/7/2002), i 
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desestimar en la seva totalitat les al·legacions presentades pels senyors Rafael Arbó Callau 

(RE 2039/2002, de 9/7/2002), Antoni Pallarès Rebull (RE 2040/2002, de 9/7/2002), Fernando 

Rojas Escabosa (RE 2044/2002, de 9/7/2002), Macià Florenci Font Guasch (RE 2046/2002, 

de 9/7/2002), Segismundo Salvans Serra (RE 2048/2002, de 9/7/2002) Tomàs Manuel Marsal 

Callau (RE 2050/2002, de 9/7/2002), Francesc Castells Buera (RE 2066/2002, de 10/7/2002), 

hereus de n’Adela Callau Samarra (RE 2375/2002, de 5/8/2002), i Maria Teresa Oriol i Bayo 

(RE 2468/2002, de 13/8/2002). Tot el què, pels motius expressats a la part expositiva del 

present acord. 

 

SEGON.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general municipal 

d’ordenació “Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de l’Ametlla de Mar a 

l’àmbit del sector 22b”. 

 

TERCER.- Disposar que es trameti a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 

l’Ebre còpia autentica de l’expedient tramitat fins a la data i 3 exemplars, degudament 

diligenciats, del projecte de modificació que ha estat objecte d’aprovació provisional. 

 

 

4- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

L’AMETLLA DE MAR I RETEVISIÓN SA, PER A LA MILLORA I EXTENSIÓ DEL 

SERVEI PÚBLIC ESSENCIAL DE TELEVISIÓ AL MUNICIPI. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord el secretari, fent ús de la potestat que li atorguen els 

articles 94.3 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, i 3.d) del RD 1174/1987, de 18/9/1987, pel qual es 

regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter 

nacional, demana l’ús de la paraula per informar, primer, del fet que no es justifiquen a 

l’expedient els costos que l’ajuntament s’obliga a satisfer amb l’aprovació del conveni, i 

segon, de la manca crèdit pressupostari adient. 

 

El Sr. Martí manifesta que el seu grup està totalment d’acord amb la retirada d’aquesta antena 

pròxima a la zona escolar, però no creu que la forma de gestió sigui l’adequada ni que 

l’ajuntament hagi d’assumir el cost que és de 18.000 €, com tampoc si ara és el moment 

oportú per fer-ho. 

L’alcalde explica que l’ajuntament ha fet una proposta a Retevisión SA, per tal de canviar la 

ubicació de l’antena de televisió situada al camp de futbol i que segons el pla parcial de Ribes 

Altes ha de passar un carrer, però la contesta de Retevisión va ser que tenia una concessió per 

part de l’ajuntament sense cap tipus de condicionament, únicament que mentre s’emetessin 

ones a través d’aquesta antena ells tenien dret a estar allí, i que també en el seu moment ja es 

va fer càrrec de la construcció de la caseta allí ubicada, per tant reitera l’alcalde no es volen 

fer càrrec d’aquest sobre cost i si l’ajuntament vol desplaçar l’antena per ubicar-la en un altre 

lloc se’n ha de fer càrrec, ja que en el seu moment no es va posar cap tipus de clàusula en el 

conveni signat i a partir del que avui s’aprova ja es posaran a treballar en el tema, 

s’augmentarà la potència i això suposarà una ampliació de cobertura. Així mateix explica 

l’alcalde que l’ajuntament en els propers pressupostos reflexarà aquesta despesa. 
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Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 27/1/1995 se signà l’acta de cessió de terrenys per la qual l’Ajuntament de l’Ametlla 

de Mar, per possibilitar la implantació dels elements radiants que havien de permetre la recepció 

al municipi dels senyals de les televisions privades, en aquell moment de recent creació, cedia a 

Retevisión l’ús a precari d’una parcel·la de 64 m2 ubicada dins del camp de futbol municipal i 

autoritzava també l’esmentada empresa, per reduir costos i minorar l’impacte paisatgístic, que 

els esmentats elements radiants fossin muntats a una de les torres del sistema d’il·luminació. 

Com a conseqüència de l’imminent desenvolupament del sector E de sòl urbanitzable del 

municipi, Ribes Altes segona fase, que afecta el camp de futbol i per tant també l’esmentada 

instal·lació de televisió, l’ajuntament ha plantejat a Retevisión la necessitat de traslladar 

aquesta instal·lació. 

Per fer efectiu aquest desmantellament Retevisión ha proposat la signatura del conveni que se 

sotmet a coneixement del ple. 

En aquest conveni es justifica la necessitat d’efectuar aquest trasllat d’instal·lacions en dos 

motius: el primer, el de caire urbanístic ja exposat, i el segon, la millora de l’actual cobertura, 

que és clarament deficient en grans àrees urbanes del terme municipal. Per solucionar aquesta 

mancança, i atesa la inexistència d’altres ubicacions idònies, es proposa el desmuntatge del 

sistema radiant de l’Ametlla i l’ampliació de potència del sistema radiant del municipi del 

Perelló, el qual passaria a donar cobertura també al terme de l’Ametlla. 

La clàusula quarta de la proposta de conveni preveu que, per fer efectives aquestes previsions, 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar satisfarà a Retevisión la quantitat de 18.000 € més IVA i es 

farà càrrec, a més, dels cànons o taxes que es poguessin acreditar. 

Vista l’esmentada proposta de conveni; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i 

Retevisión SA, per a la millora i extensió del servei públic essencial de televisió al municipi. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord a Retevisión, per al seu 

coneixement i efectes. 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 22:27 hores del dia 11/04/2003, 

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 9 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 142 a 150 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 23/05/2003 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 6/2003, DE 16/05/2003, 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. José E. Vilanova Batiste 

Sr. Andreu Martí Garcia 

Sr. Joan-Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

 

Excusen la seva assistència els senyors Joaquin Laboria Mayoral, Vicenç Boquera Alcalde i 

Antoni Pallarès Rebull. 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 11:30 hores del dia 16/05/2003, 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 4/2003, DE 31/03/2003, I 

5/2003 D’11/04/2003. 

 

 

Es procedeix a llegir les actes de les sessions 4/2003 de 31/03/2003 i 5/2003 d’11/04/2003. El 

secretari fa esment del fet d’haver-se detectat uns errors materials i de transcripció a l’acta de la 

sessió 4/2003, de 31/3/2003, i en concret: 

 Al punt 4t de l’acta de 31/03/2003, hi ha un mateix error que es reprodueix al títol del 

punt i al primer acord de la part dispositiva, i que consisteix en que l’objecte 

d’aprovació és la “clàusula addicional tercera al conveni”, i no la “clàusula addicional 

segona al conveni”, com incorrectament es fa constar. 

 A l’últim paràgraf de l’acta, relativa a la finalització de la sessió, es diu “essent les 23:06 
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hores del dia 20/2/2003”, quan hauria de dir “essent les 23:06 hores del dia 31/3/2003”. 

Atès que les correccions proposades són adequades, s'acorda per UNANIMITAT: 

 

PRIMER.- Aprovar l’acta de la sessió 4/2003 de 31/03/2003, amb les següents correccions: 

 Punt quart, títol, a on diu “Aprovació de la clàusula addicional segona al Conveni...” ha 

de dir: “Aprovació de la clàusula addicional tercera al Conveni...”. 

 Punt quart, punt dispositiu primer, a on diu “Aprovar la clàusula addicional segona al 

Conveni...” ha de dir: “Aprovar la clàusula addicional segona al Conveni...”. 

 Últim paràgraf de l’acta, a on diu: “I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent 

les 23:06 hores del dia 25/02/2003, s'aixeca la sessió...”, ha de dir “I no havent-hi cap 

més assumpte de què tractar, essent les 23:06 hores del dia 31/3/2003, s'aixeca la 

sessió...”. 

 

SEGON.- Aprovar l’acta de la sessió 5/2003 d’11/04/2003. 

 

 

2- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 

MUNICIPAL D’ORDENACIÓ “MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA 

GENERAL D’ORDENACIÓ DE L’AMETLLA DE MAR EN ELS SECTORS O SANT JORDI 

D’ALFAMA-GOLF, I K CALAFATÓ 2ª FASE”. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí demana se’ls hi faci una 

explicació dels motius pels quals s’han desestimat les diverses al·legacions presentades. 

Explica l’alcalde que bàsicament ha estat perquè en el pla parcial de Tres Cales 2a fase, hi 

havia una zona d’equipaments que es va entendre que era tot una zona verda pública, quan en 

realitat no és així i el que s’ha fet ha estat respectar aquesta zona d’equipaments. 

Seguidament el Sr. Martí manifesta que el vot del seu grup serà favorable. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: vuit 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 24/1/2003 el ple de la corporació va aprovar inicialment la modificació puntual del 

Pla general municipal d’ordenació “Modificació puntual de la revisió del Pla General 

d’Ordenació de l’Ametlla de Mar en els sectors O Sant Jordi d’Alfama-Golf, i K Calafató 2ª 

fase”. 

Consta a l’expedient que l’acord d’aprovació inicial, adoptat pel ple de la corporació en data 

24/1/2003, es va comunicar als municipis limítrofs, en compliment del que es disposa als 

articles 83.7 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme, de la següent manera: 

 Ajuntament d’El Perelló: justificant de recepció de data 19/2/2003. 

 Ajuntament de Tivissa: justificant de recepció de data 20/2/2003. 
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 Ajuntament de Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant: 19/2/2003. 

L’edicte relatiu a l’aprovació inicial va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província núm 

46/2003, de 25/2/2003, i al diari El Punt de 21/2/2003. Durant el termini d’exposició pública, 

a més, l’edicte ha estat exposat al tauler d’edictes de la corporació. 

L’aprovació inicial, a més, va ser comunicada personalment a tots els propietaris del sector B 

(Sant Jordi d’Alfama secor bosc), ja que aquests, en tractar-se d’un sector pendent d’execució 

sistemàtica, en resulten directament afectats pel projecte de modificació puntual. Es van 

practicar un total de 198 comunicacions personals. S’han rebut del servei de correus 160 

justificants de recepció, de què es desprén que s’han de rebre encara els 30 restants. 

Respecte de la proposta de modificació inicialment aprovada es va recabar informe dels 

següents organismes: 

 Agència Catalana de l’Aigua, per l’afectació de lleres de barrancs. Justificant de 

recepció de data 21/2/2003. 

 Administració General de l’Estat, Servei de carrreteres, per les zones d’afectació de la 

CN-340. Justificant de recepció de data 20/2/2003. 

 Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Justificant de recepció de 

data 25/2/2003. 

 Administració General de l’Estat, Ministeri de Foment (Inspecció d’Explotació A-7), per 

les zones d’afectació de l’autopista A-7. No consta haver-se retornat el justificant de 

recepció, però l’organisme ha emès informe de data 17/4/2003 que s’ha incorporat a 

l’expedient. RE 1397 de 30/4/2003. 

 Direcció de Patrimoni i Urbanisme RENFE. Justificant de recepció de data 27/2/2003. 

 Generalitat de Catalunya, Direcció General de Comerç, Servei d’equipaments 

comercials, pel que fa a la introducció al pla general de noves claus que permeten l’ús 

comercial. Justificant de recepció de data 21/2/2003. 

Durant el termini d’exposició pública s’han presentat les següents al·legacions: 

 RE 896/2003, de 24/3/2003. Las Tres Calas SA. Manifesta la seva oposició a la 

modificació, com a promotora del sector A de sòl urbanitzable (Tres Cales segons fase) 

amb pla parcial aprovat, ja que la proposta proposa la inclusió dins del sector O de dues 

franges de terreny provinents del sector A, les quals, contràriament al que es deia a 

l’exemplar de modificació aprovat inicialment, no només són zones verdes (que ja van 

ser cedides a l’ajuntament encara que sigui pendent la tramitació i aprovació del projecte 

d’equidistribució), sinó que inclouen també terrenys d’equipaments, encara no cedits. 

 RE 1086/2003, de 7/4/2003. Srs. Fernando Verdú Malla i Otilia Martorell Duch. 

Manifesten ésser propietaris d’una parcel·la en el sector O. 

 RE 1165/2003, de 14/4/2003. Sr. Georges Bekaer. Manifesta la seva oposició per 

l’impacte mediambiental que se’n derivaria de la “supressió i modificació” de zones 

verdes i de la construcció d’apartaments. 

 RE 1391/2003, de 30/4/2003. Sr. José Sangrá Bosch. Manifesta la seva oposició a la 

modificació: 

 Perquè comportaria la “conversió en urbanitzable” d’un sector que actualment “no 

té cap aprofitament urbanístic”. 

 Perquè les parcel·les mínimes i la tipologia edificatòria prevista diferiria de la que 

predomina a les urbanitzacions colindants, tot alterant el caràcter homogeni de la 

zona i constituint un greuge comparatiu. 

En data 6/5/2003 el tècnic municipal Sr. Theilacker va emetre informe relatiu a les 
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al·legacions efectuades, incorporat a l’expedient, amb el següent contingut: 

 Analitza l’al·legació feta per Las Tres Calas SA (RE 896/2003, de 24/3/2003) i proposa 

la seva estimació parcial, en el sentit, primer, d’excloure de l’àmbit de la modificació les 

zones provinents del sector A qualificades com a equipament, i segon, d’establir que les 

zones verdes provinents del mateix sector A no computin als efecets d’assolir els 

estàndars mínims de cessions que requereixen els sectors de planejament que es 

modifiquen ni generin aprofitament. 

 Analitza l’al·legació feta pel Sr. Georges Bekaer (RE 1165/2003, de 14/4/2003). i 

constata que a l’exemplar lliurat per la promotora per a la seva aprovació provisional 

s’ha incorporat un estudi mediambiental. 

 Esmenta l’al·legació efectuda pels senyors Fernando Verdú Malla i Otilia Martorell 

Duch (RE 1086/2003, de 7/4/2003), però no la valora, per no afectar en res al que és el 

projecte modificació puntual de pla general. 

 Analitza l’al·legació feta pel Sr. José Sangrá Bosch (RE 1391/2003, de 30/4/2003), i 

proposa desestimar-la en tot el seu contingut, pels següents motius: 

 Perquè no és cert que la modificació comporti la “conversió en urbanitzable” d’un 

sector que actualment “no té cap aprofitament urbanístic”. Ben al contrari, els 

sectors objecte de modificació constitueixen al planejament vigent sòl urbanitzable. 

També, perquè la modificació no comporta cap increment d’edificabilitat, sinó 

només la substitució del model urbanístic de ciutat jardí extensiva per un de més 

concentrat i amb una menor ocupació del territori. 

 Perquè es justifica suficientment l’interès públic de la modificació. 

En dates 15/4/2003 (RE 1183) i 6/5/2003 (RE 1462), respectivament, Marina Sant Jordi SL 

presentà en aquest ajuntament el projecte de modificació puntual per a ésser aprovat 

provisionalment, amb la incorporació de tot el conjunt d’esmenes i correccions derivades del 

contingut de les al·legacions i dels informes d’altres administracions. S’acompanyen aquests 

documents d’un informe (no signat ni datat) incorporat a l’expedient, en el qual es valoren 

determinades al·legacions: 

 Analitza l’al·legació feta per Las Tres Calas SA i proposa la seva estimació parcial, en 

el sentit, primer, d’excloure de l’àmbit de la modificació les zones provinents del sector 

A qualificades com a equipament, i segon, d’establir que les zones verdes provinents del 

mateix sector A no computin als efecets d’assolir els estàndars mínims de cessions que 

requereixen els sectors de planejament que es modifiquen. El projecte per a ésser 

aprovat provisionalment incorpora aquestes consideracions. 

 L’informe esmenta l’al·legació efectuda pels senyors Fernando Verdú Malla i Otilia 

Martorell Duch, però no la valora, per no afectar en res al que és el projecte modificació 

puntual de pla general. 

En data 6/5/2002 el tècnic municipal Sr. Theilacker va emetre un nou informe, incorporat a 

l’expedient, relatiu al projecte per a aprovar provisionalment aportat per la promotora, amb el 

següent contingut: 

 Constata que en el document presentat per l’aprovació provisional s’han incorporat els 

preceptius informes Mediambiental i les mesures a adoptar per facilitar la mobilitat 

sostenible especificats a l’article 59 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme. 

 Es constata que figura com a redactor del document Ferrán Bernat Camell, arquitecte. 

 Es constata que en el document s’han numerat els articles modificats de la normativa 

amb coherència amb l’actual numeració del Pla General vigent. 
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 Es constata que s’han incorporat els plànols del planejament vigent sobre les bases de la 

cartografia digital 1:5000 de l’Institut Cartogràfic, amb les correccions d’errades 

materials detectades en el projecte aprovat inicialment. 

 Es constata que s’ha definit la nova ubicació de les zones verdes del sector A que es 

traslladen i s’ha presentat un annex justificatiu de la modificació de les esmentades 

zones verdes. 

 Es constata que s’han exclòs de l’àmbit de la modificació els terrenys del sector A – 

Tres Cales qualificats com equipaments esportius, socials i privat, deixant inclosos en 

l’àmbit de la modificació exclusivament els terrenys qualificats com zones verdes de 

propietat municipal. 

 Es constata que les prescripcions incloses en els informes de l’A.C.A. i del Departament 

de Treball, Indústria, Comerç i Turisme s’han incorporat al projecte en el redactat dels 

diversos articles del PGOU que es modifiquen o s’hi introdueixen ex-novo. (Articles 

81’, 273’.e), 269.g), i 269 bis.e). 

 S’informa favorablement el projecte de modificació puntual, per a ésser aprovat 

provisionalment. 

Es considera que el conjunt de les modificacions introduïdes al projecte respecte del projecte 

que va ser aprovat inicialment no comporten una modificació substancial, per la qual cosa es 

pot procedir a l’aprovació provisional. 

D’acord amb el primer incís de l’article 94.1 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme, la 

modificació de qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a 

les mateixes disposicions que en regeixen la formació. 

Per tot això; 

Atès que correspon aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual a 

l’ajuntament, a la vista de l’article 83.1 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme, i que el 

projecte, un cop aprovat provisionalment, ha d’ésser tramès a la Generalitat de Catalunya com 

a organisme competent per a aprovar-lo definitivament. 

Vist que en el present cas, l’òrgan competent per aprovar definitivament la modificació 

puntual és el Govern de la Generalitat de Catalunya, a la vista del que es disposa a l’article 95 

de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme; 

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, igualment, el que es disposa a 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 Llei 11/1999, de 21/4/1999, de 

modificació de la LRBRL i altres mesures de desenvolupament del govern local, pel que 

respecta a l’exigibilitat d’un quòrum qualificat de majoria absoluta per a l’adopció del present 

acord; 

Vist l’informe preceptiu emès pel secretari de la corporació; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Estimar parcialment l’al·legació presentada per Las Tres Calas SA (RE 896/2003, 

de 24/3/2003), i desestimar en la seva totalitat les al·legacions presentades pels senyors 

Fernando Verdú Malla i Otilia Martorell Duch (RE 1086/2003, de 7/4/2003), Georges Bekaer 

(RE 1165/2003, de 14/4/2003), i José Sangrá Bosch (RE 1391/2003, de 30/4/2003). Tot el 

què, pels motius expressats a la part expositiva del present acord. 
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SEGON.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general municipal 

d’ordenació “Modificació puntual de la revisió del Pla General d’Ordenació de l’Ametlla de 

Mar en els sectors O Sant Jordi d’Alfama-Golf, i K Calafató 2ª fase”. 

 

TERCER.- Suspendre la tramitació de l’expedient fins que Marina Sant Jordi SL presentarà 

en aquest ajuntament nou projecte de modificació rectificat, en què es recullin expressament 

les següents correccions: 

 El nou article 81’ que s’hi introdueix dins del nou Capítol vuitè, “Sistema de protecció 

de zones inundables”, Títol Segon, “Sistemes”, s’ha de numerar com a 81 bis, i no 81’. 

 A la relació dels articles vigents que es modifiquen (pàgines 27 a 29 del projecte) no ha 

de relacionar-se l’article 259 “Sector B. Sant Jordi d’Alfama”, ja que aquest article no és 

objecte de modificació. 

 A la relació d’articles modificats (pàgines 30 a 39 del projecte), l’article 273’ ha de 

constar com a 273, ja que no es tracta de la inclussió d’un nou article, sinó de la 

modificació. 

 A la tercera de les noves claus en sòl urbanitzable que s’hi introdueixen (Subsecció 8 

bis: zona d’usos diversos–sector K, Clau 21-K) els articles s’han de numerar com a 316 

bis a 316 sexties, i no 312-K a 316-K. 

 S’ha de rectificar el plànol proposat 1a, “estructura orgànica del territori”, normatiu, 

escala 1:20.000, ja que: 

 No incorpora correctament el canvi d’aquest plànol que es va produír com a 

conseqüència de la modificació puntual “Modificació sectors Port Olivet - 

L’Estany”. 

 No grafia ni rotula correctament la delimitació i els límits dels sectors D i E (Ribes 

Altes primera i segona fases). 

 No incorpora correctament el contingut de la modificació puntual “Modificació 

puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de l’Ametlla de Mar a l’àmbit del 

sector 22b”, aprovat provisionalment pel ple en data 11/4/2003 tot i que encara no 

aprovat definitivament. 

 Plànol 3.5a. El vigent plànol 3.5a del Pla general grafia sòl urbanitzable, però també sòl 

urbà (U.A. 5). Atesa la diferent base cartogràfica utilitzada en el plànol original i el 

plànol del projecte de modificació puntual resultaria temerària, pel que fa al sòl urbà, la 

substitució d’aquest plànol. Per aquest motiu, el projecte de modificació puntual, en 

comptes de només substituir el plànol 3.5a, ha de modificar-lo i ha d’introduir un plànol 

3.5a bis nou, amb referència explícita, als propis plànols afectats, de les següents 

indicacions: 

 Que el plànol 3.5a original només conservarà la seva força normativa en el que es 

refereix al sòl urbà de la unitat d’actuació número 5 (Sant Jordi d’Alfama). 

 Que el nou plànol  3.5a bis tindrà força normativa només en el que es refereix als 

sectors de sòl urbanitzable afectats. 

 La modificació que s’hi introduirà al plànol 3.5a bis, referent al sòl urbanitzable, afecta 

també altres plànols del vigent Pla General d’Ordenació Urbana, i en concret, els plànols 

3.4d i 3.4e, a on es grafien els límits entre els sectors A (Tres Cales segona fase) i O. Al 

igual que en el plànol 3.5a, els plànols esmentats grafien també sòl urbà (unitat 

d’actuació 4). Per aquest motiu s’haurà de procedir, bé modificant directament els 
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plànols vigents (tot atenent l’escassa incidència de la modificació en aquests plànols, i 

amb l’objectiu de preservar la base cartogràfica del pla), bé, alternativament, i com en el 

cas anterior, introduint sengles plànols 3.4d bis i 3.4e bis i fent indicació expressa als 

plànols afectats en termes similars als que abans s’han exposat. 

 

QUART.- Disposar que, un cop presentat el projecte rectificat en els termes que s’esmenten al 

punt anterior, es trameti a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre còpia 

autentica de l’expedient tramitat fins a la data i 3 exemplars, degudament diligenciats, del 

projecte de modificació que ha estat objecte d’aprovació provisional. 

 

 

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. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE 

DE “MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA GENERAL MUNICIPAL D’ORDENACIÓ DE 

L’AMETLLA DE MAR AL SECTOR M, ARTILLERIA, O TORRENT DEL PI”. 

 

 

Tot seguit es posa de manifest la necessitat urgent de prendre l’acord d’aprovació inicial del 

projecte de modificació puntual del pla general, modificació de l’ordenació de l’Ametlla de 

Mar al sector M o Artilleria o Torrent del Pi. El Sr. Espuny justifica la necessitat d’incloure 

aquest punt a l’Ordre del dia per la urgència en aprovar-lo. 

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, es procedeix a la votació de la proposta d’inclusió, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: vuit. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist que concorre 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, s'inclou el punt 

referent a la moció a l'ordre del dia. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Llaó manifesta que aquest és el 

segon punt urbanístic que es passa a aprovació i això ve a demostrar que la comissió 

d’urbanisme que es va formar en el seu dia està donant els seus resultats ja s’aproven tots per 

unanimitat i creu que això és positiu. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: vuit 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
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El planejament urbanístic vigent a l’Ametlla de Mar, la revisió del qual va ser aprovada 

definitvament en data 5/2/1992, preveu i delimita, entre d’altres (articles 254 i 271 del PGOU), 

el sector M de sòl urbanitzable programat (urbanitzable delimitat segons la Disposició 

transitòria primera de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme). 

Consta en aquestes dependències municipals: 

 Que l’any 1991 la societat Torrent del Pi SA, va promoure l’aprovació del corresponent 

pla parcial, la tramitació del qual va seguir el següents iters procedimentals bàsics: 

 Aprovació inicial: acord plenari 2/8/1991. Edicte publicat al BOP 199/1991, de 

28/8/1991. 

 Aprovació provisional: acord plenari 2/6/1992. 

 Aprovació definitiva: acord CUT 27/1/1993, executivitat i publicació supeditada a 

la presentació d’un text refós que incorporès determinades prescripcions. 

 Adopció del text refòs: acord plenari de 15/7/1993. 

 En data 8/9/1993, la CUT acorda donar conformitat al text refòs, i mantenir la 

suspensió de la publicació de l’acord fins que no es constitueixi la garantia. 

 Que a l’empara d’aquell pla parcial la societat Torrent del Pi SA va instar (RE 

262/1996, de 29/1/1996) la tramitació i aprovació del corresponent projecte 

d’urbanització del sector, la tramitació del qual va seguir el següents iters 

procedimentals bàsics: 

 Aprovació inicial: acord plenari de 21/3/1996. Edicte publicat al DOGC 2195, de 

17/4/1996, BOP 91/1996, de 19/4/1996, Diari de Tarragona de 8/6/1996. 

 Aprovació definitiva: acord plenari de 26/9/1996. Edicte publicat al DOGC 2270, 

de 18/10/1996, BOP 237/1996, de 15/10/1996. 

 En data 4/12/1996 la CUT va prendre un acord pel qual constata, entre altres 

defectes procedimentals, que l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització no 

és executiva, ni el projecte vigent, per la manca d’eficàcia (per no publicació) del 

pla parcial de cobertura. 

 Que en data 6/5/1998, RE 821, es va rebre la comunicació de renúncia de l’arquitecte 

director facultatiu de les obres, per canvi de propietat. 

 Que en data 20/3/2000, RE 575, el Sr. Antonio Alonso Garcia, com a nou propietari dels 

terrenys del sector, va sol·licitar que es tramités una ampliació del termini d’execució 

del pla. 

En data 27/1/2003, RE 209, Xavier Trilla Garcia, actuant en nom i representació dels Srs. 

Josep Maria Pont Viladomiu i Andrés Clarós Blanch, i a l’empara de l’article 94 de la Llei 

2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme, presenta la proposta de “Modificació puntual de Pla 

General Municipal d’Ordenació de l’Ametlla de Mar al sector M, Artilleria, o Torrent del Pi” 

que és objecte del present expedient, amb el prec que es procedeixi a la seva tramitació. 

Segons escriptutra de compravenda de data 11/4/2002, aportada pels instants, els senyors 

Josep Maria Pont Viladomiu i Andrés Clarós Blanch són administradors conjunts de la 

societat Ecocala SL, la qual va comprar els terrenys del sector a Torrent del Pi SL. 

Aquest projecte de modificació puntual va ser objecte d’informe tècnic emès pel Sr. 

Theilacker Pons en data 10/3/2003. Aquest document informa favorablement la proposta, per 

a ésser aprovada inicialment, amb la condició que al projecte a aprovar provisionalment s’hi 

incorpori, sens perjudici del que pugui desprendre’s de la informació pública i dels informes 

d’altres administracions, informe mediambiental, mesures per facilitar la mobilitat sostenible, 

i xarxes bàsiques d’infraestructures especificades a l’article 59 de la Llei 2/2002, de 
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14/3/2002, d’urbanisme. 

La memòria del projecte exposa i justifica les motivacions de la modificació puntual que es 

proposa en tot un seguit de consideracions urbanístiques, econòmiques i de funcionalitat, i de 

sostenibilitat. 

Per assolir els objectius pretesos, el projecte de modificació puntual proposa introduir els 

següents canvis en el Pla d'ordenació urbanística municipal vigent: 

 Modificació de normativa: 

 Modificació de l’article 270. 

 Introducció de la regulació d’una nova clau en sòl urbanitzable. Es proposa 

introduir, dins del Títol Quart, Capítol Tercer, Secció Segona, una nova “Subsecció 

6 tris: Subzona ciutat jardí intensiva intensitat 5, Clau 20 h”, amb el següent 

contingut; articles 309 bis a 309 sistris. 

 Modificació de plànols d’ordenació: No es proposa la modificació de cap dels plànols 

del vigent Pla d'ordenació urbanística municipal. Tot i això, el projecte de modificació 

puntual incorpora un plànol de proposta de zonificació del sector, al qual, en 

conseqüència, s’haurà d’ajustar la zonificació que en el seu dia haurà d’establir el pla 

parcial. 

Es constata que, amb l’aprovació de la present modificació puntual, restarà definitivament 

sense efecte el pla parcial del sector aprovat definitivament en data 27/1/1993, i que mai no ha 

entrat en vigor per nom haver-se publicat. 

D’acord amb el primer incís de l’article 94.1 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme, la 

modificació de qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a 

les mateixes disposicions que en regeixen la 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, en data 15/05/2003; 

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 83 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme, 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; i 128.2 del Reglament de Planejament aprovat per Reial decret 2159/1978, de 

23/6/1978, respecte de la tramitació de la modificació puntual; 

Atès que la modificació puntual comporta en determinats aspectes modificació de règim 

urbanístic, en els termes dels articles 71.1 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme, i 9.2 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, i per tant, que és preceptiu suspendre 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 de Pla General Municipal 

d’Ordenació de l’Ametlla de Mar al sector M, Artilleria, o Torrent del Pi”. 
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SEGON.- Disposar, en l’àmbit territorial afectat que es determina al propi projecte (àmbit 

físic delimitat al plànol), 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: 

 Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

 Agència Catalana de l’Aigua. 

 Administració General de l’Estat, Direcció General de Costes. 

 Direcció de Patrimoni i Urbanisme RENFE. 

 

CINQUÈ.- Requerir els promotors de la present modificació puntual perquè en el projecte a 

aprovar provisionalment, i sens perjudici d’altres rectificacions que eventualment s’hagin 

d’introduir com a conseqüència de les al·legacions que s’efectuïn o dels informes d’altres 

administracions, s’hi incorporin les següents: 

 S’han d’incorporar informe mediambiental, mesures per facilitar la mobilitat sostenible, 

i xarxes bàsiques d’infraestructures especificades a l’article 59 de la Llei 2/2002, de 

14/3/2002, d’urbanisme. 

 S’han de rectificar les següents errades materials o de sistemàtica: 

 L’article del Pla General d’Ordenació Urbana que es modifica no és el 270 (que 

regula el sector L), sinó el 271. 

 A la nova clau edificatòria en sòl urbanitzable que s’hi introdueix, dins del Títol 

Quart, Capítol Tercer, Secció Segona, se li ha d’atorgar la numeració Subsecció 6 

ter: Subzona ciutat jardí intensiva intensitat 5, Clau 20 h, amb el següent 

contingut; articles 308 septies a 308 duodecies. I no Subsecció 6 tris: Subzona 

ciutat jardí intensiva intensitat 5, Clau 20 h”, articles 309 bis a 309 sistris. 

 

SISÈ.- 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 83.7 de la Llei 2/2002, de 

14/3/2002, d’urbanisme, 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- 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 109/2003 de 28/03/2003 al 180/2003 de 13/05/2003, i de les actes de les 

Comissions de Govern corresponents a les sessions 5/2003 de 17/03/2003, 6/2003 de 

18/03/2003, 7/2003 de 4/04/2003 i 8/2003 de 30/04/2003, 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. 

 

 

5- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El Sr. Gómez manifesta que es congratula de la comissió d’urbanisme creada en el seu dia i en 

la qual participa el grup de CiU, però reitera una pregunta realitzada durant els últims plens la 

qual encara no se li ha contestat i és el número de robatoris haguts en el nostre terme 

municipal, i demana se li doni abans del 25 de maig. 

Contesta el Sr. Vilanova que sense cap mena d’excusa, al finalitzar el ple li serà facilitada la 

relació de robatoris demanada pel Sr. Gómez. 

 

El Sr. Llaó vol deixar constància que encara que es faci algun que altre ple extraordinari abans 

de finalitzar la legislatura, el seu grup no té inconvenient en que es puguin realitzar precs i 

preguntes. 

 

El Sr. Martí desitja fer alguns suggeriments de temes que els hi han fet arribar al seu grup, 

com ara l’estació del tren, les marquesines que ni tapen el sòl ni aixopluguen quan plou, el pas 

soterrani, i pregunta si s’ha fet alguna gestió al respecte i en cas contrari demana poder fer una 

carta signada per tots els partits, ja que són moltes les queixes existents vers aquests temes. 

Així mateix demana que si durant aquests dies surt algun tema important pel municipi per 

debatre, en puguin parlar tots plegats. 

 

Contesta l’alcalde que l’ajuntament són conscients que el poble de l’Ametlla no té l’estació de 

tren que realment és mereix, ja que una població d’unes nou mil persones, comporta un trànsit 

important. Explica l’alcalde que es van posar en contacte amb el Departament d’Infrastructura 

de RENFE, que van venir a mirar-la i estudiar com millorar l’estació, els accessos, així com la 

protecció dels viatgers; i es va parlar d’instal·lar-hi un ascensor o construir-hi una rampa, com 

també es va tractar de millorar el tram final que dona al barranc de Galetet. 

Reitera l’alcalde que les reunions amb RENFE s’han tingut, ja que a més de tot l’exposat s’ha 

parlat també de la seguretat en els centres de la guarderia i l’institut. 

 

L’alcalde explica un projecte que des de l’alcaldia s’ha estat gestionant i que suposarà la 

construcció d’un nou camp de futbol i una nova pista poliesportiva, i que no suposarà cap 

despesa per l’ajuntament, ja que està finançat per l’empresa que ha promogut l’aprovació del 

punt anterior i voldria que fos un petit reconeixement al regidor d’Esports Sr. José A. Gaseni. 

El Sr. Gaseni agraeix a l’alcalde aquest reconeixement però vol deixar constància que la feina 

ha estat de tot l’equip de govern. 

 

 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 162 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 12:05 hores del dia 16/05/2003, 

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 12 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 151 a 162 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 12/06/2003 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 7/2003, DE 23/5/2003, 

EXTRAORDINÀRIA I 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. José E. Vilanova Batiste 

Sr. Andreu Martí Garcia 

Sr. Joan-Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

 

Excusen la seva assistència els senyors Joaquin Laboria Mayoral, Vicenç Boquera Alcalde, i 

Antoni Pallarès Rebull. 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 12:45 hores del dia 23/5/2003, 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 en la necessitat d’aprovar determinats acords amb anterioritat a la 

celebració de les eleccions locals previstes per al proper dia 25/5/2003. 

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: 

 Vots a favor: vuit 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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 
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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. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

1- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

GENERAL MUNICIPAL D’ORDENACIÓ DE L’AMETLLA DE MAR AL SECTOR J, 

CASTELL DE SANT JORDI”. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Martí sol·licita que se li aclareixi 

si també s’ha de tramitar una modificació del pla parcial del sector. El secretari, per indicació 

de l’Alcaldia, respon que sí, que són dos projectes vinculats que s’han de tramiotar 

simultàniament, però que l’aprovació inicial d’aquesta modificació del pla parcial no s’ha 

inclòs en el present ordre del dia per ésser competència de la Comissió de Govern Municipal. 

El Sr. Martí anuncia el vot favorable dels regidors de CiU. 

Tot seguit s’entaula un debat entre el Sr. Espuny i el Sr. Martí, relacionat amb el 10% de 

l’aprofitament mig rebut per l’ajuntament provinent d’aquest sector. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: vuit 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap. 

Vist, per tant, que concorre el quòrum necessari de majoria absoluta exigit per la normativa 

vigent, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

El planejament urbanístic vigent a l’Ametlla de Mar, la revisió del qual va ser aprovada 

definitivament en data 5/2/1992, preveu i delimita, entre d’altres (articles 254 i 268 del 

PGOU), el sector J de sòl urbanitzable programat (urbanitzable delimitat segons la Disposició 

transitòria primera de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme). 

Consta en aquestes dependències municipals: 

 Que en data 14/3/1990 la Comissió d’Urbanisme de Tarragona va aprovar 

definitivament el pla parcial corresponent al sector J, anomenat “Castell de Sant Jordi”, 

formulat de conformitat amb el que establia el Pla General d’Ordenació Urbana original 

del municipi, aprovat definitivament en data 2/6/1988. 

 Que en data 17/12/1993 es va aprovar definitivament el projecte d’urbanització del 

sector. 

 Que davant de la voluntat d’execució extemporània del sector mostrada pel promotor 

des de l’any 2001, i per tot el seguit de motius i justificants que s’hi exposen als propis 

documents que tot seguit s’esmenten, per provisió de l’Alcaldia de data 11/3/2002 es va 

incoar expedient de suspensió dels efectes del planejament al sector J, “Castell de Sant 

Jordi”, d’aquest terme municipal. Documents que s’esmenten: 
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 Acord de la Comissió de Govern Municipal de data 2/10/2001, pel qual es denega la 

tramitació i aprovació del projecte de compensació del sector J “Castell de Sant 

Jordi” presentat el dia 2/8/2001. 

 Provisió de l’Alcaldia de data 11/3/2002, per la qual s’incoa expedient de 

suspensió dels efectes del planejament al sector J, “Castell de Sant Jordi”. 

 Acord de la Comissió de Govern Municipal de 19/3/2002, pel qual se suspén la 

tramitació del projecte d’urbanització anomenat “Text modificat del projecte 

d’urbanització del pla parcial Castell de Sant Jordi”, presentat per Grupo 

Empresarial Magenta SA en data 9/1/2002, RE 77, fins a la resolució definitiva de 

l’expedient de suspensió dels efectes del planejament al sector afectat (sector J, 

Castell de Sant Jordi). 

 Acord plenari de 31/5/2002, pel qual es declara formalment l’incompliment del 

deure d’urbanitzar en termini el sector J de sòl urbanitzable, conegut com a “Castell 

de Sant Jordi”, i s’aprova inicialment la mesura de suspensió dels efectes del 

planejament a l’esmentat sector. 

 Que l’expedient de suspensió dels efectes del pla es troba hores d’ara pendent 

d’aprovació provisional. 

El Sr. Javier Guerrero Oris, actuant en nom i representació de Grupo Empresarial Magenta 

SA, d’acord amb les converses prèvies mantingudes amb aquest ajuntament, ha redactat el 

projecte de modificació puntual de Pla d'ordenació urbanística municipal “Modificació 

puntual del Pla General Municipal d’Ordenació de l’Ametlla de Mar al sector J, Castell de 

Sant Jordi”, amb l’objectiu que s’assenyala a la documentació del propi projecte. 

Aquest projecte ha estat presentat al Registre General en data 5/5/2003, RE 1435. 

Aquest projecte de modificació puntual va ser objecte d’informe tècnic emès pel Sr. 

Theilacker Pons en data 12/5/2003. Aquest document informa favorablement la proposta, per 

a ésser aprovada inicialment, amb la condició que es tramiti simulñtàniament amb la 

modificació del pla parcial corresponent, que va ser presentat al Registre per l’interessat en la 

mateixa data. 

Com s’ha explicat amb anterioritat, la voluntat d’execució extemporània del sector per part 

del promotor, i la seva negativa a suportar la tramitació d’una modificació del pla parcial 

aprovat, suggerida per l’ajuntament i absolutament necessària segons es desprèn de l’examen 

dels documents que s’han esmentat a l’apartat d’antecedents, va comportar que l’ajuntament 

incoés i tramités l’esmentat expedient de suspensió dels efectes del pla en el sector. 

Amb la presentació d’aquesta modificació puntual, i la correlativa modificació del pla parcial, 

es dóna solució a la problemàtica plantejada, ja que el promotor accepta finalment la 

necessitat de modificació del pla parcial. Com sigui que la modificació del pla parcial que 

hom pretén afecta també el Pla General d’Ordenació Urbana, es tramita el present expedient 

de modificació puntual, amb l’objectiu de donar l’adequada cobertura jurídica a la 

modificació del pla parcial que es proposa. 

Per assolir els objectius pretesos, el projecte de modificació puntual proposa introduir els 

següents canvis en el Pla d'ordenació urbanística municipal vigent: 

 Modificació de normativa: 

 Modificació de l’article 268. 

 Introducció de 6 noves claus dins del pla general. 

 Modificació de plànols d’ordenació: No es proposa la modificació de cap dels plànols 

del vigent Pla d'ordenació urbanística municipal. 
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D’acord amb el primer incís de l’article 94.1 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme, la 

modificació de qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a 

les mateixes disposicions que en regeixen la 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, en data 22/05/2003; 

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 83 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme, 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; i 128.2 del Reglament de Planejament aprovat per Reial decret 2159/1978, de 

23/6/1978, respecte de la tramitació de la modificació puntual; 

Atès que la modificació puntual comporta en determinats aspectes modificació de règim 

urbanístic, en els termes dels articles 71.1 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme, i 9.2 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, i per tant, que és preceptiu suspendre 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 

Municipal d’Ordenació de l’Ametlla de Mar al sector J, Castell de Sant Jordi”. 

 

SEGON.- Disposar, en l’àmbit territorial afectat, 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: 

 Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

 Agència Catalana de l’Aigua. 

 Administració General de l’Estat, Direcció General de Costes. 

 Direcció de Patrimoni i Urbanisme RENFE. 

 Generalitat de Catalunya, Direcció General de Comerç. 

 

CINQUÈ.- Requerir els promotors de la present modificació puntual perquè en el projecte a 

aprovar provisionalment, i sens perjudici d’altres rectificacions que eventualment s’hagin 
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d’introduir com a conseqüència de les al·legacions que s’efectuïn o dels informes d’altres 

administracions, s’hi incorporin les següents: 

 Les noves claus que el projecte de modificació puntual preten introduir dins del text 

articulat del Pla General d’Ordenació Urbana vigent s’han de numerar de la següent 

manera: 

 Article 268 bis. Sistema viari del sector J (clau V-J) 

 Article 268 ter. Espais lliures d’ús públic del sector J (clau ZVpb-J) 

 Article 268 quater. Equipaments del sector J (clau Eq-J) 

 Article 268 quinquies. Zona hotelera del sector J (clau 19-J) 

 Article 268 sexties. Ciutat jardí residencial del sector J (clau 20-J) 

 

SISÈ.- Constatar que l’aprovació definitiva de la present modificació puntual comportarà la 

derogació de l’annex 4 del Pla General d’Ordenació Urbana vigent, a on es reprodueix, amb 

rang òbviament de pla general, la normativa del vigent pla parcial del sector J. Tot el què, 

condicionat suspensivament a l’aprovació també definitiva del nou projecte de pla parcial del 

sector presentat pels promotors, que que hores d’ara es troba en tràmit, pendent d’aprovació 

inicial. 

 

SETÈ.- 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 83.7 de la Llei 2/2002, de 

14/3/2002, d’urbanisme, 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. 

 

 

2- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

GENERAL MUNICIPAL D’ORDENACIÓ DE L’AMETLLA DE MAR EN EL SECTOR L, 

CALA CALAFATÓ”. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: vuit 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap. 

Vist, per tant, que concorre el quòrum necessari de majoria absoluta exigit per la normativa 

vigent, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

El planejament urbanístic vigent a l’Ametlla de Mar, la revisió del qual va ser aprovada 

definitivament en data 5/2/1992, preveu i delimita, entre d’altres (articles 254 i 270 del 

PGOU), el sector L de sòl urbanitzable programat (urbanitzable delimitat segons la Disposició 

transitòria primera de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme). 

Consta en aquestes dependències municipals: 
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 Que el pla parcial del sector va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme 

de Tarragona en dates 7/3/2001 i 5/4/2001 (acord CUT de correcció d’error material), i 

que aquesta aprovació va ser publicada al DOGC 3415, de 22/6/2001. 

 Que el projecte d’urbanització va ser aprovat definitivament per acord de la Comissió de 

Govern Municipal de data 2/10/2001, i que la Comissió d’Urbanisme de Tarragona es 

donà per assabentada per acord de 19/12/2001. 

 Que el projecte de compensació va ser aprovat per acord de la Comissió de Govern 

Municipal de data 2/10/2001. 

 Que les obres d’urbanització es troben en curs molt avançat d’execució, essent prevista 

la seva recepció per part de l’ajuntament per al segon semestre del 2003. 

El Sr. Juan Carlos Rodríguez Villarreal, actuant en nom i representació de Marina Sant Jordi 

SL, ha presentat el projecte de modificació puntual de Pla d'ordenació urbanística municipal 

“Modificació puntual del Pla General Municipal d’Ordenació de l’Ametlla de Mar en les illes 

31 i 24 del sector L, Cala Calafató”, amb l’objectiu que s’assenyala a la documentació del 

propi projecte. 

Aquest projecte ha estat presentat al Registre General en data 6/5/2003, RE 1463. 

En data 21/5/2003, RE 1694, el mateix Sr. Juan Carlos Rodríguez Villarreal, actuant en la 

mateixa representació, ha presentat instància per la qual presenta una nova versió del projecte 

esmentat i sol·licita la retirada del projecte presentat en data 6/5/2003, RE 1463. 

El primer dels projectes de modificació puntual va ser objecte d’informe tècnic emès pel Sr. 

Theilacker Pons en data 12/5/2003. Aquest document informa favorablement la proposta, per 

a ésser aprovada inicialment, amb determinades condicions. 

La finalitat de la modificació puntual es troba àmpliament exposada als apartats Antecedents i 

Justificació del projecte. D’aquests apartats es dedueix: 

 Que la modificació puntual proposada és motivacionalment vinculada: 

 A la tramitació del projecte “Modificació puntual de la revisió del Pla General 

d’Ordenació de l’Ametlla de Mar en els sectors O Sant Jordi d’Alfama-Golf, i K 

Calafató 2ª fase”, aprovat provisionalment pel ple de la corporació en data 

16/5/2003 i encara pendent d’aprovació definitiva. 

 A la tramitació del “Pla de Millora Urbana de les illes 29, 32, 33, 36 i 37” del 

sector L (Cala Calafató), aprovat provisionalment pel ple de la corporació en data 

11/4/2003 i encara pendent d’aprovació definitiva. 

 Que la modificació puntual proposada constitueix el pas previ per donar cobertura 

jurídica a la tramitació d’un futur Pla de Millora Urbana que conctreti la transformació 

d’usos pretesa i la qualificació i zonificació del sòl objecte de transformació. 

Per assolir els objectius pretesos, el projecte de modificació puntual proposa introduir els 

següents canvis en el Pla d'ordenació urbanística municipal vigent: 

 Modificació de normativa: 

 Modificació de l’article 270. 

 Modificació de plànols d’ordenació: No es proposa la modificació de cap dels plànols 

del vigent Pla d'ordenació urbanística municipal. 

D’acord amb el primer incís de l’article 94.1 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme, la 

modificació de qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a 

les mateixes disposicions que en regeixen la 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 
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d’Intervenció, en data 22/05/2003; 

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 83 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme, 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; i 128.2 del Reglament de Planejament aprovat per Reial decret 2159/1978, de 

23/6/1978, respecte de la tramitació de la modificació puntual; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de “Modificació puntual del Pla General 

Municipal d’Ordenació de l’Ametlla de Mar en el sector L, Cala Calafató”. 

 

SEGON.- 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. 

 

TERCER.- Requerir els promotors de la present modificació puntual perquè en el projecte a 

aprovar provisionalment, i sens perjudici d’altres rectificacions que eventualment s’hagin 

d’introduir com a conseqüència de les al·legacions que s’efectuïn o dels informes d’altres 

administracions, s’hi incorporin les següents: 

 Rectificació d’error material: a la proposta d’article 270 modificat, les condicions per a 

la redacció del planejament parcial s’han de numerar com a a) b) i c), i no d), e) i f). 

 

QUART.- L’aprovació de la present modificació puntual comporta l’obligació del promotor 

de presentar, per a la seva tramitació, el Pla de Millora Urbana que concreti la transformació 

d’usos pretesa i la qualificació i zonificació del sòl objecte de transformació. 

 

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 83.7 de la Llei 

2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme, 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. 

 

 

3- APROVACIÓ DE L’ANNEX, DE DETERMINACIÓ DE COSTOS PER AL 2003, 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. 
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Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: vuit 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap. 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 15/4/2003, RE 1207, 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 21/3/2003, que, 

primer, aprova per a l’exercici 2003 el cost mensual per a cada ajuntament 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, 

formalitzat en data 8/6/2000, i que va ser objec te d’una modificació aprovada pels plens 

comarcal i municipal en dates 16/7/2001 i 30/11/2001 respectivament. 

Vista la proposta d’annex al Conveni, de determinació de costos per al 2003; 

Vist el que es disposa a les clàusules modificades 4.e), 5, 7, i 8 del Conveni esmentat; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la proposta d’annex, de determinació de costos per al 2003, 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 

2003 que es recull a l’esmentat acord del ple comarcal. 

 

TERCER.- Disposar que es remeti un certificat del present acord al Consell Comarcal del Baix 

Ebre, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

4- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 

COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, PER 

GARANTIR EL TRANSPORT D’ALUMNES D’ENSENYAMENT SECUNDARI 

POSTOBLIGATORI DE LA COMARCA PER AL CURS ESCOLAR 2002-2003. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: vuit 

 Vots en contra: cap 
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 Abstencions: cap. 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 31/3/2003, RE 993, va tenir entrada en el Registre General un escrit de la Gerència 

del Consell Comarcal del Baix Ebre, pel qual es proposava l’aprovació de la proposta de 

conveni que s’hi adjuntava, de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per garantir el transport d’alumnes d’ensenyament 

secundari postobligatori de la comarca per al curs escolar 2002-2003. 

En data 17/4/2003, RE 1226, es va rebre unu altre escrit pel qual s’adjuntava nova proposta de 

conveni, un cop rectificades determinades errades de caràcter material. 

Vista la proposta de conveni, pel qual s’estableix una fórmula de repartiment, entre consell 

comarcal i ajuntament, dels costos de transport, en els vehicles de transport escolar de caràcter 

gratuït que gestiona el consell comarcal, dels alumnes d’ensenyament secundari postobligatori 

que, d’acord amb el que es disposa al Decret 161/1996, de 14/5/1996, pel qual es regula el 

servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació 

obligatòria, no gaudeixen del dret a la gratuïtat del seu transport; 

Atès que la proposta de conveni contribueix a satisfer les aspiracions i necessitats de la 

comunitat veïnal, en els termes dels articles 25.1 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de 

les bases de règim local, i 63.1 de la Llei 8/1987, de 15/4/1987, Municipal i de Règim local de 

Catalunya; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el “Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per garantir el transport d’alumnes d’ensenyament 

secundari postobligatori de la comarca per al curs escolar 2002-2003”. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord al Consell Comarcal del Baix 

Ebre, per al seu coneixment i efectes. 

 

 

5- APROVACIÓ DEL RESUM NUMÈRIC GENERAL DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ 

MUNICIPAL D’HABITANTS A 1/1/2003. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: vuit 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap. 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

L’article 81 del Reial decret 1690/1986, d’11/7/1986, pel qual s’aprova el Reglament de 

població i demarcació territorial de les entitats locals, en versió donada pel RD 2612/1996, de 
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20/12/1996, pel qual es modifica el RPDT, estableix que els ajuntaments aprovaran la revisió 

de llurs padrons municipals amb referència a l’ú de gener de cada any, tot formalitzant les 

actuacions dutes a terme durant l’exercici anterior, i especifica que els resultats numèrics de la 

revisió anual seran remesos a l’Institut Nacional d’Estadística. 

Atès que el Departament d’Estadística de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha elaborat el 

resum numèric indicat a 1/1/2003, i que l’ha elevat a l’Alcaldia per a la seva aprovació; 

Vist l’esmentat resum numèric; 

Atès el que es disposa a la normativa esmentada; 

Vist, igualment, el que es disposa a la Instrucció III de la Resolució de 9/4/1997, per la qual es 

disposa la publicació de la Resolució d’1/4/1997, conjunta de la presidenta de l’Institut 

Nacional d’Estadística i del director general de Cooperació Territorial, per la qual es dicten 

instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal, i al Punt 

8è de la Resolució de 21/7/1997, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 

4/7/1997, conjunta de la presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i del director general 

de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre 

actualització del padró municipal; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el Resum numèric general municipal del padró d’habitants, a 1/1/2003, 

que és el que s’especifica: 

 
Conceptes Total Homes Dones 

    

Població a 1/1/2002 5.528 2.818 2.710 

Altes 641 371 270 

Baixes 276 148 128 

Població a 1/1/2003 5.893 3.041 2.852 

 

SEGON.- Disposar que un certificat del present acord, juntament amb un exemplar dels 3 

fulls que composen el resum numèric general i la documentació normalitzada prevista per la 

normativa vigent, sigui remès a la Delegació Provincial de l'Institut Nacional d'Estadística, per 

al seu coneixement i efectes. 

 

 

6- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA SENTÈNCIA DICTADA EN DATA 1/4/2003 PEL 

JUTJAT CONTENCIOSOADMINISTRATIU NÚMERO 2 DE TARRAGONA EN 

PROCEDIMENT ORDINARI 158/2002. 

 

 

El secretari sol·licita l’ús de paraula a l’alcalde per manifestar que no li ha estat comunicada la 

fermesa de la sentència que, d’acord amb la convocatòria, havia de ser objecte de presa de 

coneixment (punt 6 de la convocatòria). Per aquest motiu, aconsella la seva retirada. 

Vist el què, es retira aquest punt de l’ordre del dia. 

 

 

7- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA SENTÈNCIA DICTADA EN DATA 1/4/2003 PEL 

JUTJAT CONTENCIOSOADMINISTRATIU NÚMERO 2 DE TARRAGONA EN 

PROCEDIMENT ORDINARI 159/2002. 
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El secretari sol·licita l’ús de paraula a l’alcalde per manifestar que no li ha estat comunicada la 

fermesa de la sentència que, d’acord amb la convocatòria, havia de ser objecte de presa de 

coneixment (punt 6 de la convocatòria). Per aquest motiu, aconsella la seva retirada. 

Vist el què, es retira aquest punt de l’ordre del dia. 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 13:15 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 11 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 163 a 173 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 12/06/2003 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 8/2003, D’11/6/2003, 

EXTRAORDINÀRIA, FINAL DE MANDAT 

 

 

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. José E. Vilanova Batiste 

Sr. Antoni Pallarès Rebull 

Sr. Joan-Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

 

 

Excusa la seva assistència el senyor Andreu Martí Garcia. 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:30 hores del dia 11/6/2003, 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, en 

primera convocatòria, la sessió de final de mandat a què al·ludeix l’article 36 del Reglament 

d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 

28/11/1986, que disposa que el tercer dia anterior a l'assenyalat per a la sessió constitutiva, els 

regidors cessants es reuniran en sessió convocada amb l'únic efecte d'aprovar l'acta de l'última 

sessió celebrada. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació, es tracten els següents assumptes: 

 

 

ÚNIC.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS 

NÚM. 6/2003, DE 16/5/2003, I 7/2003, DE 23/5/2003. 

 

 

Es procedeix a llegir les actes de les sessions anteriors, 6/2003, de 16/5/2003, i 7/2003, de 

23/5/2003, últimes del present mandat pendents d’aprovació. 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: sis 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 175 

 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: s’absté el senyor Pallarès. 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

ÚNIC.- Aprovar les actes de les sessions anteriors, 6/2003, de 16/5/2003, i 7/2003, de 

23/5/2003. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 13:45 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 2 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 174 a 175 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 12/06/2003 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 9/2003, DE 14/6/2003. 

CONSTITUTIVA. 

 

 

ASSISTENTS 

 

 

Sr. Boquera Alcalde, Vicenç Gerònim, proclamat regidor electe per haver estat designat per 

CIU. 

Sra. Borràs Llambrich, Maria Carme, proclamada regidora electa per haver estat designat per 

PP. 

Sr. Espuny Gaseni, Antonio, proclamat regidor electe per haver estat designat per PSC-PM. 

Sr. Gaseni i Blanch, Jordi, proclamat regidor electe per haver estat designat per ERC-AM. 

Sr. Gómez Comes, Joan Pere, proclamat regidor electe per haver estat designat per CIU. 

Sr. Iruela Subirats, Antonio, proclamat regidor electe per haver estat designat per PSC-PM. 

Sr. Laboria Mayoral, Joaquin Ricardo, proclamat regidor electe per haver estat designat per 

PP. 

Sr. Llaó Llaó, Ricardo Rafael, proclamat regidor electe per haver estat designat per PP. 

Sra. Marsal Subirats, Maria, proclamada regidora electa per haver estat designat per PSC-PM. 

Sra. Martí Buenaventura, Mª Carme, proclamada regidora electa per haver estat designat per 

CIU. 

Sr. Martí Garcia, Andreu, proclamat regidor electe per haver estat designat per CIU. 

Sr. Montagut Franch, Antoni, proclamat regidor electe per haver estat designat per CIU. 

Sra. Samarra i Bardí, Rosa Anna, proclamada regidora electa per haver estat designat per 

ERC-AM. 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 12:00 hores del dia 14/6/2003, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, amb l'objectiu de 

celebrar sessió constitutiva del Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. 

 

 

1- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT. 

 

 

Després de fer referència al Decret de l’Alcaldia 241/2003, de 11/6/2003, de convocatòria de 

sessió constitutiva, el secretari requereix la presència de la senyora Maria Carme Borràs 

Llambrich i el senyor Jordi Gaseni i Blanch, com a persones més gran i més jove, 

respectivament, d'entre els regidors proclamats per la Junta Electoral de Zona de Tortosa, als 

efectes de constitució de la mesa d’edat a què es refereix l’article 195 de la Llei orgànica 

5/1985, de 19/6/1985, de Règim Electoral General. Un cop comprovada llur personalitat, i 
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confrontada aquesta amb les credencials lliurades per la Junta Electoral i lliurades pels 

interessats a la Secretaria General, i amb la còpia de l’acta de proclamació remesa per la Junta 

Electoral, els esmentats senyors prenen possessió dels seus càrrecs de regidors municipals, 

jurant o prometent de la següent manera: 

 Senyora Maria Carme Borràs Llambrich, que assumeix la Presidència: “Juro per la meva 

consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb 

lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat”. 

 Senyor Jordi Gaseni i Blanch: “Prometo per imperatiu legal, per la meva consciència i 

honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i 

guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya, sense renunciar al dret d’autodeterminació per a Catalunya”. 

 

 

2- COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS. 

 

 

Tot seguit el secretari general de la corporació fa lliurament a la Mesa d'Edat de la resta de les 

credencials i de la còpia de l’acta de proclamació, per a la seva comprovació i confrontació amb 

la personalitat de la resta d’electes. 

 

 

3- JURAMENT O PROMESA, I PRESA DE POSSESSIÓ DELS CÀRRECS. CONSTITUCIÓ 

DE LA CORPORACIÓ. 

 

 

Seguidament el secretari, per indicació de la Mesa d’edat, procedeix a fer una crida nominal 

de la resta d’electes, els quals juren o prometen llurs càrrecs de la següent manera: 

 Sr. Boquera Alcalde, Vicenç Gerònim: “Prometo per la meva consciència i honor 

complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer 

guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, acato per imperatiu legal 

l’ordenament jurídic vigent sense cap condicionant però també sense renunciar a 

l’exercici del dret de l’autodeterminació del poble català a través dels mecanismes 

constitucionals establerts, en aquest sentit defenso la necessitat de reformar l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya, voluntat expressada en el Parlament de Catalunya, per tal 

d’aprofundir en l’autogovern del nostre País”. 

 Sr. Espuny Gaseni, Antonio: “Prometo per la meva consciència i honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar 

la Constitució com a norma fonamental de l’Estat”. 

 Sr. Gómez Comes, Joan Pere: “Prometo per la meva consciència i honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar 

la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, acato per imperatiu legal 

l’ordenament jurídic vigent sense cap condicionant però també sense renunciar a 

l’exercici del dret de l’autodeterminació del poble català a través dels mecanismes 

constitucionals establerts, en aquest sentit defenso la necessitat de reformar l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya, voluntat expressada en el Parlament de Catalunya, per tal 

d’aprofundir en l’autogovern del nostre País”. 

 Sr. Iruela Subirats, Antonio: “Prometo per la meva consciència i honor complir 
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fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar 

la Constitució com a norma fonamental de l’Estat”. 

 Sr. Laboria Mayoral, Joaquin Ricardo: “Prometo per la meva consciència i honor 

complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer 

guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat”. 

 Sr. Llaó Llaó, Ricardo Rafael: “Prometo per la meva consciència i honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar 

la Constitució com a norma fonamental de l’Estat”. 

 Sra. Marsal Subirats, Maria: “Per imperatiu legal, prometo per la meva consciència i 

honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i 

guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat”. 

 Sra. Martí Buenaventura, Mª Carme: “Prometo per la meva consciència i honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al Rei i guardar i fer 

guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, acato per imperatiu legal 

l’ordenament jurídic vigent sense cap condicionant però també sense renunciar a 

l’exercici del dret de l’autodeterminació del poble català a través dels mecanismes 

constitucionals establerts, en aquest sentit defenso la necessitat de reformar l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya, voluntat expressada en el Parlament de Catalunya, per tal 

d’aprofundir en l’autogovern del nostre País”. 

 Sr. Martí Garcia, Andreu: “Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment 

les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la 

Constitució com a norma fonamental de l’Estat, acato per imperatiu legal l’ordenament 

jurídic vigent sense cap condicionant però també sense renunciar a l’exercici del dret de 

l’autodeterminació del poble català a través dels mecanismes constitucionals establerts, 

en aquest sentit defenso la necessitat de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 

voluntat expressada en el Parlament de Catalunya, per tal d’aprofundir en l’autogovern 

del nostre País”. 

 Sr. Montagut Franch, Antoni: “Prometo per la meva consciència i honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar 

la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, acato per imperatiu legal 

l’ordenament jurídic vigent sense cap condicionant però també sense renunciar a 

l’exercici del dret de l’autodeterminació del poble català a través dels mecanismes 

constitucionals establerts, en aquest sentit defenso la necessitat de reformar l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya, voluntat expressada en el Parlament de Catalunya, per tal 

d’aprofundir en l’autogovern del nostre País”. 

 Sra. Samarra i Bardí, Rosa Anna: “Prometo per imperatiu legal, per la meva consciència 

i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i 

guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya, sense renunciar al dret d’autodeterminació del poble català”. 

 

Verificat el què, la Mesa dóna possessió dels seus càrrecs als esmentats regidors electes, i, atès 

que concorre la majoria absoluta de membres de la corporació, declara vàlidament constituïda, 

d'acord amb l'article 195.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19/6/1985, de Règim Electoral 

General, la corporació municipal en Ple. 

 

En aquest punt el secretari dóna compte que, en compliment del que es disposa a l’article 36.2 

del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per 
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RD 2568/1986, de 28/11/1986, els senyors regidors tenen a la seva disposició l’arqueig de la 

institució, així com els justificants de les existències en metàl·lic i valors i la documentació de 

l’inventari del patrimoni, tot el què concretat en la següent documentació: 

 Acta d’arqueig extraordinari, de caràcter extracomptable, a 13/6/2003. 

 Estat de situació i moviment de valors a 13/6/2003. 

 Certificats de saldos de les entitats bancàries, i de metàl·lic a Tresoreria. 

Es lliura una còpia de l’acta d’arqueig i de l’estat de situació i moviment de valors a cada 

regidor. 

 

 

4- ELECCIÓ D’ALCALDE. 

 

 

La Mesa d'Edat anuncia que l'acte d'elecció d’alcalde, que se celebrarà seguidament, es farà, 

segons acord al quan han arribat els caps de llista, mitjançant votació secreta. La proposta és 

acceptada per assentiment dels presents, i per tant, amb el quòrum de majoria absoluta exigit 

per l’article 70.1 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local. 

 

En aquest punt el secretari, per indicació de la Presidència de la Mesa d’Edat, pregunta als 

regidors caps de llista si tots ells volen exercitar el dret a ésser candidats que els atorga 

l’article 196.a) de la Llei orgànica 5/1985, de 19/6/1985, de Règim Electoral General. 

Confirmen la seva candidatura els senyors Espuny, Llaó, i Martí. Renuncia a la seva 

candidatura el Sr. Gaseni. 

 

A aquests efectes, vist el que es disposa als articles 101 i 102.3 del Reglament d'organització 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, 

es disposa una urna i es reparteixen paperetes de votació prèviament preparades a on hi 

figuren els quatre regidors caps de llista. Es recorda als senyors regidors la renúncia del Sr. 

Gaseni a la seva candidatura, i se’ls adverteix, per tant, que qualsevol vot en el seu favor serà 

considerat nul. 

 

Tot seguit es procedeix a l'acte de votació mitjançant crida nominal. 

 

Un cop celebrada la votació la Mesa d'Edat, amb l'assistència del secretari, procedeix a 

realitzar l'escrutini, amb el següent resultat: 

 Vots emesos: tretze. 

 Sr. Espuny Gaseni, Antonio: 3 vots. 

 Sr. Llaó Llaó, Ricardo Rafael: 3 vots. 

 Sr. Martí Garcia, Andreu: 7 vots. 

 Vots en blanc: cap. 

 Vots nuls: cap. 

 

Vist el què la Presidència de la Mesa d’Edat proclama el Sr. Andreu Martí i Garcia com a 

alcalde electe de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. 
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5- JURAMENT O PROMESA I PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC D’ALCALDE. 

 

 

Seguidament Sra. Borràs, com a presidenta de la Mesa d'Edat, requereix l’alcalde electe per 

tal que juri o prometi el seu càrrec en forma, la qual cosa verifica l'interessat de la següent 

manera: “Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 

càrrec d’alcalde amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 

fonamental de l’Estat, acato per imperatiu legal l’ordenament jurídic vigent sense cap 

condicionant però també sense renunciar a l’exercici del dret de l’autodeterminació del poble 

català a través dels mecanismes constitucionals establerts, en aquest sentit defenso la 

necessitat de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, voluntat expressada en el 

Parlament de Catalunya, per tal d’aprofundir en l’autogovern del nostre País”. 

 

Després d’això, la Mesa d'Edat dóna possessió del seu càrrec al Sr. Martí, el qual assumeix la 

presidència de la sessió. 

 

 

L’alcalde dóna la paraula als diferents caps de llista, i en primer lloc ho fa al Sr. Ricardo Llaó 

Llaó com a cap de la segona força més votada. El Sr. Llaó dóna les gràcies a l’alcalde i li diu 

que els anys que li esperen no seran gens fàcils, ja que el poble està sotmès a una sèrie de 

transformacions i canvis importants, que hi han una sèrie de projectes que s’han endegat i que 

ell coneix perfectament, que s’han de tirar endavant i que pot comptar amb l’ajut dels 

membres del PP, i com a oposició que són, intentaran exercir aquesta oposició de forma 

constructiva i evidentment molt exigent, molt exigent a l’hora de tirar endavant aquest 

projectes que cal tirar endavant pel bé del nostre poble i que els tindrà absolutament al seu 

costat, en aquest sentit, i exigent ja que tots són del parer que quan es presenten en política ho 

fan amb una sèrie de compromisos i ofertes a la ciutadania i en aquest sentit seran exigents a 

l’hora de demanar que es compleixi en aquests compromisos amb la ciutadania; vol fer 

menció també al pacte efectuat amb ER i felicitar-los també, no pel fet només de treure 

representació sinó també per formar part de l’equip de govern i desitjar-los-hi la millor de les 

sorts i que aquest acord duri molts anys, ja que si dura anys serà en benefici del nostre poble, i 

que passes una altra cosa és un fet que en aquest moments no ho desitja ningú, i per tant dóna 

l’enhorabona a l’alcalde i també a ER per formar part de l’equip de govern i que podrà trobar 

al grup del PP en tot moment al seu costat per tot el que faci falta i pel bé del poble. 

 

El Sr. Espuny, en primer lloc felicita a l’alcalde per l’elecció i en segon lloc manifesta que des 

de l’esquerra es farà una oposició constructiva, que pot ser aquests anys ha fet falta, diu que el 

seu grup col·laborarà i recolzarà totes les iniciatives que des de l’ajuntament parteixin per a 

millorar el nostre poble i treballaran per tal que es puguin realitzar, per altra banda felicita a 

ER, tot hi desitjant-los-hi un bon govern i donat la seva col·laboració des de l’oposició del 

PSC de l’Ametlla de Mar. 

 

El Sr. Gaseni felicita a l’alcalde i dóna les gràcies al Consistori sortint per tota la informació i 

el tracte rebut; ER entra a formar part de l’equip de govern amb CiU, és una fita molt 

important i ara els ha arribat el moment de demostrar que poden aguantar aquests quatre anys 

amb CiU, i donar l’estabilitat per un poble que la necessita i que treballaran tots plegats i 

estaran oberts a l’oposició, ja que manca gent per treballar i totes les ajudes són bones i 
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necessàries. Reitera les gràcies. 

 

Seguidament pren la paraula l’alcalde, el qual procedeix a llegir el següent parlament que es 

transcriu literalment per haver-se facilitat a la Secretaria el seu text íntegre: 

“Companyes regidores i companys regidors i ciutadans de l’Ametlla en general, és per a mi el 

més gran honor que mai he tingut, el poder jurar el càrrec d’alcalde de l’ajuntament de 

l’Ametlla de Mar, i poder-me dirigir a vosaltres amb les paraules d’agraïment que crec que es 

mereix aquest moment. 

Vull tenir un especial record cap als companys regidors de totes les formacions polítiques que 

per unes causes o altres han deixat la seva credencial de regidors i agrair-los l’esforç que han 

fet mentre han ocupat el càrrec. 

També vull tenir unes paraules d’agraïment per a totes aquelles persones que han cregut que 

jo podia ocupar aquest càrrec i el recolzament que ens ha donat la ciutadania de la Cala i que 

ens ha donat prou confiança per a confeccionar un projecte de governabilitat estable per als 

pròxims quatre anys. 

Us asseguro que a partir d’avui, com alcalde de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, posaré tots 

els meus esforços i tota la meva dedicació al servei del poble de la Cala i de tots els caleros i 

treballaré per que aquest ajuntament sigui l’ajuntament de tots els ciutadans, sense distincions 

de classes, races o ideologies. 

El meu despatx i el del meus companys estarà obert a partir del dilluns per escoltar i 

solucionar, si es pot, qualsevol de les suggerències que ens pugueu fer, sempre amb la 

transparència, honradesa i el diàleg com a principals puntals d’aquesta acció de govern que 

avui encetem. 

Vull fer extensiu el meu agraïment als meus companys de candidatura pel suport que m’han 

donat i als que dins d’aquesta candidatura, assumeixen des d’avui la labor d’ajudar-me a fer el 

poble encara millor i també als que ha partir d’avui seran els nostres companys a l’equip de 

govern i em refereixo als dos regidors d’ER. 

Als companys del PP i del PSC, també els hi dic també que estem disposats a col·laborar en 

totes aquelles suggerències o iniciatives que puguin plantejar-se pel bé comú de la població i 

que no dubtin que farem tot el que estigui a les nostres mans perquè puguin compartir amb 

nosaltres l’esforç de portar a la Cala al nivell que es mereix. 

Ja us dic que no és la nostra voluntat arraconar a ningú, sinó tot el contrari, entrem al govern 

amb el convenciment que junts i units podem fer moltes coses, i amb un tarannà aglutinador, 

integrador i amb la intenció de sumar no de restar, en aquesta tasca que ens ha encomanat la 

gent de la Cala. 

Per últim i per acabar no puc passar per alt un moment tant important, el suport i la 

comprensió que de les meves activitats en el món de la política local i comarcal ha tingut la 

meva família, vull donar les gràcies públicament a la meva dóna, als meus fills, a la meva 

mare i a la resta de familiars, així com als meus amics que saben dels meus objectius que han 

estat sempre al meu costat, a tots, a tots sense excepció moltes gràcies.” 

 

 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 12:30 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 7 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 176 a 182 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 25/07/2003 

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 17 últims fulls inicialment 

habilitats, per causa de no caber íntegrament l’acta de la sessió que correspondria transcriure. 

El llibre l'integren 183 fulls, inclòs el present, i compren les següents actes: 

 

 Any 2002: des de l'acta de la sessió 4/2002, de 31/5/2002, fins a la de la sessió 11/2002, 

de 30/12/2002: 8 actes. 

 Any 2003: des de l'acta de la sessió 1/2003, de 24/1/2003, fins a la de la sessió 9/2003, 

de 14/6/2003: 9 actes. 

 

L’Ametlla de Mar, 10/10/2003 

El secretari 

 

 

 

 

 

Jacobo Martínez Deó 

 


