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DILIGÈNCIA D’OBERTURA 

Per fer constar que, d'acord amb el que s'estableix a l'article 111 del Text refós de la Llei 

Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, 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: ...................... 231501 C / 213700 C 

Data en què s’inicia la transcripció dels acords: 13/10/2003, amb efectes des del 14/7/2003 

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, 10/10/2003 

El secretari 

 

 

 

 

 

Jacobo Martínez Deó 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 10/2003, DE 14/07/2003, 

EXTRAORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sr. Vicenç Gerònim Boquera Alcalde 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gòmez Comes 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sra. Mª Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquím Laboria Mayoral 

Sr. Antoni Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

Sr. Antoni Iruela Subirats 

 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 19:00 hores del dia 14/07/2003, 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- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, 9/2003, DE 

14/6/2003, CONSTITUTIVA. 

 

 

Es procedeix a llegir l’acta de la sessió anterior, 9/2003, de 14/6/2003, constitutiva. 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 
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 Abstencions: cap 

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

 

ÚNIC.- Aprovar l’acta de la sessió anterior, 9/2003, de 14/6/2003, constitutiva. 

 

 

2- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE 

NOMENAMENTS DE TINENTS D’ALCALDE, MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE 

GOVERN, I ESTABLIMENT DEL CARTIPÀS MUNICIPAL DE GOVERN. 

 

 

Tot seguit el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels següents decrets de 

l’Alcaldia: 

 Decret 249/2003, de 16/6/2003, pel qual es confereixen amb el caràcter d'immediata 

executivitat i per l'ordre que s'esmenten, els nomenaments de tinents d’alcalde de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar en favor dels següents regidors: 

 Sr. Jordi Gaseni i Blanch, primer tinent d’alcalde. 

 Sr. Vicenç Gerònim Boquera Alcalde, segon tinent d’alcalde. 

 Sra. Rosa Anna Samarra i Bardí, tercer tinent d’alcalde. 

 Sr. Antoni Montagut Franch, quart tinent d’alcalde. 

 Decret 250/2003, de 16/6/2003, pel qual es nomenen regidors de la Comissió de Govern 

de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar els senyors que s’esmenten: 

 Sr. Jordi Gaseni i Blanch. 

 Sr. Vicenç Gerònim Boquera Alcalde. 

 Sra. Rosa Anna Samarra i Bardí. 

 Sr. Antoni Montagut Franch. 

 Decret 269/2003, de 23/6/2003, pel qual s’estableix el cartipàs municipal, es 

constitueixen diferents regidories i es nomenen regidors titulars de les regidories 

esmentades. 

 Decret 286/2003, de 7/7/2003, pel qual es nomena el senyor Joan Pere Gómez Comes 

president de l’organisme autònom administratiu “Patronat de Mitjans Informatius” i del 

seu Consell d’Administració. 

 Decret 287/2003, de 7/7/2003, pel qual es nomena el senyor Jordi Gaseni i Blanch 

president de l’organisme autònom administratiu “Patronat de Turisme” i del seu Consell 

d’Administració. 

 Decret 288/2003, de 8/7/2003, pel qual es nomena el senyor Joan Pere Gómez Comes 

representant de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar a de l’Entitat Urbanística de 

Conservació i Manteniment de la urbanització Les Tres Cales. 

 Decret 289/2003, de 8/7/2003, pel qual es nomena el senyor Joan Pere Gómez Comes 

representant de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar a l’Entitat Urbanística Col·laboradora 

de Conservació i Gestió de la urbanització Calafat. 

 Decret 290/2003, de 8/7/2003, pel qual es nomena el senyor Joan Pere Gómez Comes 

representant de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar a la Junta de Compensació del sector 

B “Sant Jordi d’Alfama”. 

 Decret 292/2003, de 10/7/2003, pel qual es nomena la regidora senyora Maria Carme 

Martí Buenaventura com a representant de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar als consells 
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escolars del CEIP Sant Jordi i de l’IES Mare de Déu de la Candelera. 

 

Així mateix el secretari informa de la presentació dels següents escrits: 

 Escrit de 4/7/2003, RE 2228, subscrit pel senyor Andreu Martí Garcia, el senyor Vicenç 

Gerònim Boquera Alcalde, el senyor Antoni Montagut Franch, el senyor Joan Pere 

Gòmez Comes, i la senyora Mª Carme Martí Buenaventura, pel qual manifesten la seva 

voluntat de constituir-se com a grup polític municipal de Convergència i Unió i 

designen portaveu titular al Sr. Joan Pere Gòmez Comes i portaveu suplent al Sr. Antoni 

Montagut Franch. 

 Escrit de 4/7/2003, RE 2229, subscrit pel senyor Ricardo Llaó Llaó, la senyora Mª 

Carme Borràs Llambrich, i el senyor Joaquím Laboria Mayoral, pel qual manifesten la 

seva voluntat de constituir-se com a grup polític municipal del Partit Popular i designen 

portaveu titular al Sr. Ricardo Llaó Llaó i portaveu suplent a la Sra. Mª Carme Borràs 

Llambrich. 

 Escrit de 4/7/2003, RE 2230, subscrit pel senyor Antoni Espuny Gaseni, la senyora 

Maria Marsal Subirats, i el senyor Antoni Iruela Subirats, pel qual manifesten la seva 

voluntat de constituir-se com a grup polític municipal del Partit Socialista de Catalunya 

- Progrés Municipal i designen portaveu titular a la Sra. Maria Marsal Subirats i 

portaveu suplent al Sr. Antoni Iruela Subirats. 

 Escrit de 4/7/2003, RE 2231, subscrit pel senyor Jordi Gaseni Blanch, i la senyora Rosa 

Anna Samarra Bardí, pel qual manifesten la seva voluntat de constituir-se com a grup 

polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i designen portaveu titular al Sr. 

Jordi Gaseni Blanch i portaveu suplent a la Sra. Rosa Anna Samarra Bardí. 

 

 

3.- FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES. 

 

 

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

s’abstindrà, ja que pensen que és una decisió que ha pres l’equip de govern, però vol 

manifestar que degut a l’augment de població dels últims anys l’activitat municipal també 

s’ha vist incrementada i creuen que seria convenient que la periodicitat fos cada mes i no cada 

dos mesos, i recorda que en el seu dia el grup de CiU ja va demanar la realització d’un ple 

cada mes. 

El Sr. Llaó manifesta que el vot del seu grup serà d’abstenció, però voldria que s’entengués 

com un vot de confiança, i fa menció també que el grup de CiU quan estava a l’oposició va 

demanar la realització d’un ple mensual. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu grup votarà afirmativament a la proposta d’acord, i que més 

endavant, si es veu convenient, es pot estudiar de nou la periodicitat de les sessions plenàries. 

El Sr. Gómez expressa que la realització d’un ple ordinari cada dos mesos és suficient, però 

que es faran els plens extraordinaris que calguin, no obstant si es veu que el funcionament 

d’un ple ordinari cada dos mesos es insuficient, es pot parlar i si convé es pot dictar un altre 

decret, però el seu grup pensa que per començar es suficient un cada dos mesos. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: set 
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 Vots en contra: cap 

 Abstencions: s’abstenen el senyor Llaó, la senyora Borràs, el senyor Laboria, el senyor 

Espuny, la senyora Marsal, i el senyor Iruela. 

  

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

 

 

L'article 46.1 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, disposa 

que els òrgans col·legiats de les corporacions locals funcionen en règim de sessions ordinàries 

de periodicitat preestablerta i extraordinàries, que poden ser, a més, urgents. Per la seva banda 

l’apartat segon d’aquest mateix article, en versió donada per la Llei 11/1999, de 21/4/1999, de 

modificació de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local i altres 

mesures de desenvolupament del govern local, disposa que el ple celebra sessió ordinària com 

a mínim cada dos mesos en els ajuntaments dels municipis amb una població compresa entre 

els 5.001 i els 20.000 habitants. En el mateix sentit, l’article 98 del Text refós de la Llei 

Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003. 

Per la seva banda, els articles 38 i 78 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, disposa que la fixació de la 

periodicitat de les sessions plenàries cal fer-la en la sessió o les sessions extraordinàries que es 

convoquin un cop constituïda la nova corporació. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 46 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 Llei 

7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local i altres mesures de 

desenvolupament del govern local, 97 i 98 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local 

de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, 47 del Text refós de règim 

local aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18/4/1986, i 38 i 78 del Reglament 

d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, 

de 28/11/1986; 

Vist, igualment, el que es disposa a l’article 90.2 del Reglament d'organització funcionament i 

règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, en relació a la 

predeterminació de la segona convocatòria per als casos d’inexistència de quòrum; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- El Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar celebrarà sessió ordinària durant la 

segona quinzena dels mesos senars, en dia hàbil. 

 

SEGON.- Pel cas d'inexistència de quòrum, la reunió en segona convocatòria a què es refereix 

l’article 90 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, s’entendrà automàticament convocada per al 

mateix dia, una hora després de la fixada per a la reunió en primera convocatòria. 

 

 

4- DELEGACIÓ DE FACULTATS I FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS 

ORDINÀRIES DE LA COMISSIÓ DE GOVERN MUNICIPAL. 
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Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Espuny manifesta que el seu grup 

s’abstindrà ja que és una decisió de l’equip de govern, i com que coneix el funcionament ja 

sap com va tot, i si sorgeixen temes urgents és poden convocar sessions extraordinàries per 

poder donar sortida a les necessitats que vagin apareixent. 

El Sr. Llaó expressa que el vot del seu grup també serà d’abstenció, ja que és l’equip de 

govern qui ha de valorar el volum de feina que entra a l’ajuntament i realitzar les comissions 

que cregui convenient. 

El Sr. Gaseni manifesta que el vot del seu grup serà favorable ja que aquest és l’acord que ha 

pres l’equip de govern i han cregut necessari fixar aquestes dates de reunió. 

El Sr. Gómez expressa que el seu grup votarà afirmativament la proposta d’acord. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: set 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: s’abstenen el senyor Llaó, la senyora Borràs, el senyor Laboria, el senyor 

Espuny, la senyora Marsal, i el senyor Iruela. 

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

 

 

L'article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, en 

versió donada per la Llei 11/1999, de 21/4/1999, de modificació de la LRBRL i altres mesures 

de desenvolupament del govern local, disposa que correspon a la Comissió de Govern 

l'assistència a l’alcalde en l'exercici de les seves atribucions, i també, les atribucions que el 

president o un altre òrgan li deleguin. En el mateix sentit, l’article 54.2 del Text refós de la 

Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 

28/4/2003. 

Per la seva banda, l'article 99 de l’esmentat Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 

Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, disposa que, per exercir les 

seves competències resolutòries, la Comissió de Govern té sessions ordinàries amb la 

periodicitat predeterminada pel Ple de la Corporació. 

La Presidència de la Corporació, per decret 250/2003, de 16/6/2003, ha nomenat els membres 

de la Comissió de Govern. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 20 a 23 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, 54, 57, i 99 del Text refós de la 

Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 

28/4/2003, i 52, 53, i 112 a 118 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de 

les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Delegar en la Comissió de Govern Municipal la competència per establir i modificar 

preus públics a què es refereix l’article 48 de la Llei 39/1988, de 28/12/1988, reguladora de les 

hisendes locals. 

 

SEGON.- Fer pronunciament exprés sobre la vigència i validesa de qualsevol altra delegació 
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d'atribucions en favor de la Comissió de Govern Municipal que hagi estat conferida per 

qualsevol altre acte singular o disposició de caràcter general de l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar que així ho hagi disposat. 

 

TERCER.- Disposar que la Comissió de Govern, per a l’exercici de les seves competències 

resolutòries, es reuneixi de manera ordinària el primer i el tercer dimecres de cada mes a les 

19:00 hores, sempre que es tracti de dies hàbils i sens perjudici de les reunions, a efectes 

merament deliberatoris, que l’alcalde pugui convocar en ús de les seves facultats. 

 

QUART.- El règim de funcionament de la Comissió de Govern s'ajustarà al que es disposa als 

articles 99 i 112 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003. Aquest règim es concretarà amb allò que disposi el 

Reglament Orgànic Municipal o qualsevol altre tipus de normativa d'aplicació preferent 

segons les normes comunes d'interpretació de prelació de fonts al règim local, i en el seu 

defecte, pel que es disposa als articles 112 i 113 del Reglament d'organització funcionament i 

règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, excepte pel que 

fa als quòrums de constitució de l'article 113.1.c) d’aquest text reglamentari, en què prevaldrà 

allò que expressament disposa l'article 112 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local 

de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003. 

 

CINQUÈ.- Disposar, en compliment del que es disposa als articles 51 i 53 del Reglament 

d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, 

de 28/11/1986, que es doni publicitat a aquest acord mitjançant la publicació del corresponent 

edicte al Butlletí Oficial de la Província. 

 

 

5- CREACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES I FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT 

DE LES SEVES REUNIONS. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, la Sra. Marsal manifesta que el seu grup 

votarà a favor, i demana que el nombre de representants en aquesta comissió sigui flexible, 

que en el cas que falli un dels membres nomenats pugui assistir-hi un altre i també demana 

que aquestes comissions no desplacin els plens, ja que creuen que els temes importants s’han 

de prendre i debatre en el ple. 

El Sr. Llaó expressa que el vot del seu grup serà favorable ja que entenen que aquestes 

comissions poden agilitar els debats dels plens, encara que entén que no poden suplantar-lo. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu grup també votarà favorablement ja que creuen que 

aquestes comissions serviran per agilitar els plens i seran bones pel funcionament de 

l’ajuntament, així com per compartir opinions entre tots els grups municipals. 

El Sr. Gómez manifesta que el seu grup votarà afirmativament i vol deixar constància que per 

moltes comissions informatives que es facin, l’òrgan sobirà i en el que s’han de prendre els 

acords és el plenari, i mai se li traurà l’autoritat que es mereix. 

L’alcalde en relació a la pregunta relativa a la flexibilitat dels membres nomenats per formar 

part de la comissió, expressa que no hi veu cap inconvenient però demana al secretari la 

realització d’un informe per tal evitar cap il·legalitat. 
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Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

L’article 20.1.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, disposa que en els municipis de més de 5.000 habitants 

existiran òrgans que tindran per objecte l’estudi, informe i consulta dels assumptes que hagin 

de ser sotmesos a decisió del ple, així com el seguiment, sens perjudici de les competències de 

control que corresponen al ple, de la gestió dels òrgans de govern. 

El Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 

2/2003, de 28/4/2003, estableix a l’article 60.3 que correspon al ple de determinar el nombre i 

la denominació de les comissions d'estudi, d'informe o de consulta, i llurs modificacions; i a 

l’article 60.5 que aquestes comissions són integrades pels membres que designin els diferents 

grups polítics que formen part de la corporació. L’article 100 del mateix text legal, per la seva 

banda, disposa que la periodicitat de les sessions ordinàries de les comissions d'estudi, 

d'informe o de consulta i dels òrgans de participació ha d'ésser determinada pel ple, però que 

poden, no obstant això, tenir sessions extraordinàries quan llur president ho decideix o quan 

ho demana la quarta part, almenys, del nombre legal de membres. 

Per tot això; 

Vist que, pel nombre d’habitants del municipi, procedeix constituir obligatòriament 

comissions informatives de caràcter permanent; 

Atès que en reunió dels portaveus dels diferents grups municipals s’ha consensuat el nombre i 

la composició d’aquestes comissions; 

Vistos, igualment, els escrits presentats pels diferents grups polítics municipals, en els quals 

es proposen els membres que han de formar-ne part; 

Vist el que es disposa al conjunt de la normativa esmentada; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Es crea una única comissió d'estudi, d'informe o de consulta, que rebrà la 

denominació de Comissió Informativa General. 

 

SEGON.- Formaran la Comissió Informativa General un total de vuit membres, els quals, en 

aplicació del principi de proporcionalitat a què al·ludeix l’article 58.3 del Text refós de la Llei 

Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, 

s’assignen als diferents grups polítics de la següent manera: 

 Grup de CiU: tres membres. 

 Grup de PP: dos membres. 

 Grup de PSC-PM: dos membres. 

 Grup d’ERC-AM, un membre. 

 

TERCER.- Es nomenen membres de la Comissió Informativa General els següents regidors i 

regidores: 
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 Pel grup de CiU: senyors Andreu Martí i Garcia, Antoni Montagut i Franch, i Joan Pere 

Gómez Comes. 

 Pel grup de PP: senyors Ricardo Llaó Llaó, i Joaquín Labòria Mayoral. 

 Pel grup de PSC-PM: senyor Antonio Espuny Gaseni, i senyora Maria Marsal Subirats. 

 Pel grup d’ERC-AM: senyor Jordi Gaseni i Blanch. 

 

QUART.- L’alcalde és el president nat de la Comissió. En cas d’absència serà substituït pels 

tinents d’alcalde que en formin part, pel seu respectiu ordre. 

 

CINQUÈ.- La Comissió Informativa General celebrarà sessió ordinària durant la setmana 

anterior a la de celebració de les sessions ordinàries del ple, en dia hàbil, amb l’antelació 

suficient per permetre que als expedients que s’han de sotmetre a coneixement del ple es 

pugui incorporar l’informe o dictamen de la Comissió Informativa General i siguin a 

disposició dels regidors des del mateix moment de la convocatòria de la sessió plenària. En 

cas d'inexistència de quòrum, la reunió en segona convocatòria s’entendrà automàticament 

convocada per al mateix dia, una hora després de la fixada per a la reunió en primera 

convocatòria. 

 

 

6- NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Espuny manifesta la seva 

conformitat ja que la Llei determina l’existència d’aquesta comissió. 

El Sr. Llaó manifesta que el seu grup també votarà afirmativament, i a l’igual que en el punt 

anterior pensa que aquesta comissió pot servir per agilitar molts temes. 

El Sr. Gaseni expressa que el vot del seu grup serà afirmatiu. 

El Sr. Gómez, diu que aquesta comissió està fixada per Llei i per tant el seu grup votarà 

afirmativament. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

L’article 116 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, disposa 

que la Comissió Especial de Comptes estarà constituïda per membres dels diferents grups 

polítics integrants de la corporació. 

El Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 

2/2003, de 28/4/2003, per la seva banda, configura la Comissió Especial de Comptes, al seu 

article 48.1.c), com a òrgan necessari i obligatori de l’ajuntament. L’article 58.3, per la seva 

banda, estableix que la comissió és integrada per membres de tots els grups polítics integrants 

de la corporació, i especifica que el nombre de membres és proporcional a la seva 

representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup, cas aquest últim en què s'aplica el 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 10 

 

sistema de vot ponderat. 

Per tot això; 

Vist el conjunt de la normativa esmentada; 

Vistos, igualment, els escrits presentats pels diferents grups polítics municipals, en els quals 

es proposen els membres que han de formar-ne part; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Nomenar els regidors que s'esmenten com a membres de la Comissió especial de 

Comptes de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar: 

 Sr. Andreu Martí i Garcia. 

 Sr. Ricardo Llaó i Llaó. 

 Sr. Antonio Espuny i Gaseni. 

 Sr. Jordi Gaseni i Blanch. 

 

SEGON.- Establir, en aplicació del sistema de vot ponderat, el nombre de vots que correspon 

a cadascun dels membres de la Comissió, de la següent manera: 

 Sr. Andreu Martí i Garcia, cinc vots. 

 Sr. Ricardo Llaó i Llaó, tres vots. 

 Sr. Antonio Espuny i Gaseni, tres vots. 

 Sr. Jordi Gaseni i Blanch, 2 vots. 

 

TERCER.- L’alcalde és el president nat de la Comissió. En cas d’absència serà substituït pels 

tinents d’alcalde que en formin part, pel seu respectiu ordre. 

 

QUART.- En cas d'inexistència de quòrum, la reunió en segona convocatòria s’entendrà 

automàticament convocada per al mateix dia, una hora després de la fixada per a la reunió en 

primera convocatòria. 

 

 

7- RECONEIXEMENT DE DEDICACIONS, FIXACIÓ DE RETRIBUCIONS, I FIXACIÓ 

D’INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIES I ESPECIAL DEDICACIÓ. 

 

 

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

votarà en contra ja que no estan d’acord amb les quantitats consignades, i pregunta a l’alcalde 

si la responsabilitat de les regidories d’hisenda i urbanisme recauen totes dues en la persona 

de l’alcalde. 

Contesta l’alcalde que és evident que totes les responsabilitats que no han estat delegades a 

cap regidor, recauen sobre ell. 

El Sr. Espuny replica que, atesa la proximitat de l’alcalde amb l’empresa “Consultoria GUTO 

prestaciones de servicios de asesoramiento en operacions inmobiliarias”, no troba 

recomanable que l’alcalde mantingui la responsabilitat d’urbanisme en aquest equip de 

govern, ja que, al seu parer, hauria d’exercir-la un altre regidor. 

El Sr. Llaó manifesta que el seu grup s’abstindrà, demana que s’entengui com un vot de 

confiança, i expressa que hi ha un augment de salari pel que respecta als membres de l’equip 

de govern anterior. Seguidament pregunta el contingut real de les regidories de relacions 

ciutadanes i d’informació municipal i institucional, i si s’han creat les regidories d’ocupació i 
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treball, turisme i comerç, i com ha quedat el contingut del que seria la Regidoria de promoció 

econòmica. 

El Sr. Gaseni, manifesta que el seu grup votarà a favor, i diu que demostraran el treball que 

faran des de l’ajuntament. 

El Sr. Gómez, diu que el grup de CiU votarà a favor, pregunta al grup del PSC, en quin punt 

estan d’acord i aclareix que si es compara aquest equip de govern amb l’anterior, s’està 

cobrant el mateix amb dos regidors més en l’actualitat. 

Contesta el Sr. Espuny que en el primer punt podrien estar d’acord, però que en els dos 

restants pensen que és excessiu, ja que entre els regidors i els dos càrrecs de confiança, és el 

doble del pressupost que l’equip anterior. 

El Sr. Llaó expressa que el seu grup en cap cas critica l’augment, però simplement volen 

constatar que s’han augmentat les retribucions dels membres de l’equip de govern i reduir les 

retribucions per assistències a plens dels membres de l’oposició. 

El Sr. Gómez reitera que hi han les mateixes assignacions ara que són tretze regidors que en 

l’anterior equip de govern que n’eren onze, ja que abans hi havien dos dedicacions exclusives 

i ara només n’hi ha una, l’altra és parcial, i ara el que han de fer durant aquest propers quatre 

anys és treballar pel poble i demostrar que aquests sous estan ben empleats.  

El Sr. Gaseni, en relació a la pregunta de les regidories efectuada pel Sr. Llaó, contesta que es 

treballarà independentment des de cadascuna de les regidories, però que sempre hi haurà una 

interrelació per potenciar cadascuna de les àrees i donar més bons serveis. 

Tot seguit l’alcalde en relació a la intervenció del Sr. Espuny, manifesta que les decisions es 

prendran des de la Comissió de Govern, i assegura que hi hauran unes decisions que s’hauran 

d’informar per consens de tots. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: set 

 Vots en contra: voten en contra el senyor Espuny, la senyora Marsal i el senyor Iruela. 

 Abstencions: s’abstenen el senyor Llaó, la senyora Borràs i el senyor Laboria. 

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

 

 

L’article 75.1 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, estableix que els membres de les corporacions locals percebran retribucions per 

l'exercici de llurs càrrecs quan els desenvolupin amb dedicació exclusiva, en el qual cas seran 

donats d’alta al Règim general de la seguretat social assumint les corporacions el pagament de 

les quotes empresarials corresponents. El règim de dedicació exclusiva comporta la 

incompatibilitat amb altres retribucions i activitats, en els termes regulats per la normativa 

vigent en matèria d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. 

En referència a la dedicació parcial, l’apartat segon del mateix article disposa que els càrrecs 

que es desenvolupin en aquest règim de dedicació parcial poden també percebre retribucions, 

havent-se igualment de donar també d’alta a la Seguretat Social, pel temps de dedicació 

efectiva a aquests càrrecs, i especifica que en aquests supòsits, els acords plenaris han de 

contenir el règim de la dedicació mínima necessària per poder percebre aquestes retribucions. 

L’apartat quart del mateix article, per últim, regula el règim de les indemnitzacions per 

rescabalament de les despeses efectives en exercici del càrrec, i estableix que els membres de 
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les corporacions locals percebran indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en 

l’exercici del càrrec, segons les normes d'aplicació general a les administracions públiques i 

les que, en desenvolupament d’aquestes, aprovi el ple corporatiu. 

L’article 13.5 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, concreta el règim aplicable a les indemnitzacions, 

tot especificant que el dret a percebre-les per les despeses ocasionades per l'exercici del càrrec 

es condiciona a, primer, l'efectiva existència d'aquestes despeses, i segon, a la seva prèvia 

justificació documental segons les normes d'aplicació general a les administracions públiques 

i a les que, amb aquesta finalitat, aprovi el ple corporatiu. 

Vist l’estat d’execució del pressupost de l'administració general de l’Ajuntament de l’Ametlla 

de Mar per a l'exercici 2003 (2002 prorrogat), així com l’avantprojecte de pressupost per al 

2003, i atès que existeix crèdit pressupostari suficient, encara no compromès, per atendre les 

obligacions que es derivaran de l'aplicació del present acord; 

Vist el conjunt de la normativa esmentada; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Retribucions per dedicació exclusiva i parcial. Es reconeix la dedicació exclusiva 

del Sr. Andreu Martí i Garcia en l’exercici del seu càrrec d’alcalde, i la dedicació parcial del 

Sr. Jordi Gaseni i Blanch en l’exercici del seu càrrec de primer tinent d’alcalde i regidor 

delegat. amb l’alta corresponent al Règim general de la seguretat social i amb dret a percebre 

retribucions d’acord amb les següents regles: 

 El reconeixement de dedicació exclusiva en favor del Sr. Andreu Martí i Garcia 

comportarà el dret a percebre les retribucions corresponents a catorze mensualitats anuals, 

per import de 1.842,37 € bruts per cada mensualitat. 

 El reconeixement de dedicació parcial en favor del Sr. Jordi Gaseni i Blanch comportarà 

el dret a percebre les retribucions corresponents a catorze mensualitats anuals, per import 

de 1.093,62 € bruts per cada mensualitat. Per percebre aquestes retribucions haurà de 

dedicar a l’exercici del seu càrrec un mínim de quatre hores diàries els dies feiners, 

dedicació que s’entendrà acreditada des del moment que l’òrgan corresponent 

procedeixi al reconeixement de l’oportuna obligació. 

 Les retribucions fixades experimentaran el mateix percentatge de variació que en cada cas 

experimentin les del personal de l’entitat en funció del que disposin les lleis de 

pressupostos generals de l’Estat per a cada exercici. 

 El règim d’acreditació d’aquestes retribucions serà l’aplicable a les retribucions dels 

funcionaris públics. 

 

SEGON.- Indemnitzacions per assistència. Els regidors i regidores que no tinguin reconeguda 

dedicació exclusiva o parcial, ni dret a rebre indemnitzacions per especial dedicació, tindran 

dret a rebre, en concepte d'indemnització per assistència, la quantitat de 50 € bruts, d'acord 

amb les següents regles: 

a) Només dóna dret a rebre la quantitat esmentada l’assistència a les sessions plenàries. 

b) Es limita a 50 € bruts la quantitat màxima mensual a percebre per cada regidor per 

aquest concepte, encara que hagin estat múltiples les sessions a què hagi assistit. 

c) No acreditarà el dret a rebre la indemnització el regidor que no hagi assistit efectivament 

a cap sessió, encara que es justifiqui l'absència. 

d) L'assistència a les sessions serà controlada d'ofici pel personal administratiu de l'entitat, 

sense que, per tant, calgui que els regidors facin declaració expressa d'assistència. 
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e) Un cop verificades les assistències del mes natural immediatament anterior, l’Alcaldia 

reconeixerà l'obligació i ordenarà el pagament de les quantitats acreditades. 

 

TERCER.- Indemnitzacions per especial dedicació. Els regidors que no tinguin reconeguda 

dedicació exclusiva o parcial, i que siguin titulars dels càrrecs que s'esmenten tindran dret a 

rebre, en concepte d'indemnització per especial dedicació, la quantitat de 29,90 € bruts per dia 

de dedicació, d'acord amb les següents regles: 

a) El dret a rebre indemnitzacions per especial dedicació es reconeix a favor dels següents 

càrrecs de govern, en la quantia esmentada: 

Regidoria de Ocupació i Treball, Joventut, Urbanitzacions, i Mitjans Informatius. 

Regidoria de Sanitat i Benestar Social. 

Regidoria de Governació, Seguretat Ciutadana i Medi Ambient. 

Regidoria de Promoció Econòmica, Ensenyament, i Relacions Ciutadanes. 

Regidoria de Festes, Cultura, Protocol, i Informació Municipal Institucional. 

b) Les indemnitzacions per especial dedicació són incompatibles entre elles, encara que en 

un mateix regidor recaiguin dos o més càrrecs en favor dels quals s’hagi reconegut el 

dret a rebre-les. 

c) Les indemnitzacions per especial dedicació fixades tenen el caràcter de màxim, i es 

reconeixeran únicament i exclusiva per l'activitat efectivament duta a terme pel titular 

del càrrec en interès de l’Ajuntament, prèvia justificació documental de l'interessat, que 

consistirà en declaració responsable segons el següent model: 
DECLARACIÓ D'ESPECIAL DEDICACIÓ: 

Nom: 

Càrrec: 

Mes a què correspon la declaració: 

Dies dedicats: 

(Data i signatura) 

d) La quantitat màxima mensual a percebre per cada càrrec de govern per aquest concepte 

no podrà excedir de la corresponent a vint dies mensuals de dedicació especial, encara 

que hagin estat més els dies efectivament dedicats. 

e) Els regidors amb dret a rebre indemnització per especial dedicació són obligats a 

presentar la declaració responsable al Registre General com a màxim dins dels dos 

mesos naturals següents a aquell al qual es refereixi la declaració. Altrament, decauran 

en el seu dret a rebre l’esmentada indemnització per especial dedicació. 

f) L’Alcaldia, a la vista de les declaracions d'especial dedicació presentades, procedirà al 

reconeixement de l'obligació i ordenarà el pagament de les quantitats acreditades amb 

una freqüència mínima mensual. 

 

QUART.- El que es disposa als punts primer a tercer d'aquest acord s’entén sens perjudici del 

dret a rebre dietes de representació i dietes per desplaçament, d'acord amb el que es disposa al 

RD 462/2002, de 24/5/2002, d'indemnitzacions per raó del servei, i normativa de 

desenvolupament. 

 

CINQUÈ.- El present acord serà d’aplicació des del 14/6/2003 i fins a la data de constitució 

del proper consistori. 

 

 

8- FIXACIÓ DEL NOMBRE I EL RÈGIM DELS FUNCIONARIS EVENTUALS DE 
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L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR PER AL MANDAT 2003-2007. 

 

 

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

votarà en contra ja que no està del tot justificada l’existència d’aquest dos càrrecs de 

confiança, pensa que aquesta feina pot ser assumida pels regidors i suposaria un important 

estalvi econòmic. 

El Sr. Llaó expressa que el seu grup s’abstindrà, però manifesta que aquestes retribucions 

s’han establert per decret i en canvi no s’ha esperat a que ho reflecteixi el pressupost del 

present exercici que encara està per aprovar. 

El Sr. Gaseni manifesta que el vot del seu grup serà favorable, donaran confiança a aquests 

dos funcionaris eventuals i vol destacar que ja s’estan veient els fruits de la tasca que estan 

portant a terme. 

El Sr. Gómez manifesta que el grup de CiU dóna tota la confiança a aquestes dues persones, i 

explica que s’ha cregut convenient la seva contractació per al millor funcionament de l’actual 

consistori, i en el cas del cap de la brigada els resultats ja s’estan veient. 

El Sr. Llaó diu que el seu grup estarà a l’expectativa de tota l’acció de govern, no només 

d’aquestes dues persones, les quals es mereixen les retribucions assignades, i pregunta sobre 

la quantitat de les mateixes. 

El Sr. Espuny sol·licita que es facin públiques les remuneracions que rebran els dos càrrecs de 

confiança. El secretari demana l’ús de la paraula per informar que, i tal i com marca la 

normativa vigent, l’edicte a on es reprodueix la part dispositiva del decret de nomenament es 

troba exposat al tauler d’anuncis de la corporació i ha estat publicat al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya, però que, per suposat, no té cap inconvenient en llegir-ho si 

l’Alcaldia ho troba necessari. Seguidament, i per indicació de l’Alcaldia, el secretari llegeix la 

part expositiva del decret, de la següent manera: “Per decret 267/2003, de 23/6/2003, s’ha 

resolt nomenar als senyors que s’esmenten com a funcionaris eventuals de l’ajuntament de 

l’Ametlla de Mar, amb efectes des del 16/6/2003, i d’acord amb les següents dades: - Sr. 

Ruben Lallana Plaza, per exercir el càrrec de secretaria personal de l’alcaldia, dedicació 

jornada complerta, retribució bruta mensual: 1.986,73 €, en comput anual excloses pagues 

extraordinàries: 23.840,76 €. -Sr. Enric Estruch Margalef, per exercir el càrrec de coordinador 

de la brigada municipal d’obres i serveis, dedicació jornada complerta, retribució bruta 

mensual 1.490,92 €, comput anual excloses pagues extraordinàries: 17.891,04 €. 

El Sr. Gómez s’adreça al Sr. Espuny per manifestar-li que durant el seu mandat es van fer 46 

noves contractacions, distribuïdes de la següent manera, 14 funcionaris, 3 laborals fixos, i 29 

laborals eventuals. Dels quals, continua, sis amb unes retribucions mensuals superiors als 

2.000 Euros. Exposa també que durant el mandat del Sr. Espuny es van contractar dos càrrecs 

de confiança, amb la salvetat però que continuen treballant mentre que els dos càrrecs de 

confiança nomenats per l’actual equip de govern, nomenats com a funcionaris eventuals, 

marxaran amb l’alcalde que els ha nomenat. Finalitza tot exposant que el nou equip de govern 

s’ha trobat amb un contracte laboral blindat en què hi ha una clàusula de rescissió impròpia 

del contracte d’un treballador de l’ajuntament. 

El senyor Espuny contesta al Sr. Gómez, primer, puntualitzant que les dues persones a què es 

refereix com a càrrecs de confiança que ell va contractar quan fou alcalde no eren càrrecs de 

confiança justament perquè eren persones que havien d’ocupar llocs de treball necessaris per 

al funcionament de l’ajuntament. I segon, tot instant el Sr. Gómez perquè pugui mostrar-li, en 

relació al contracte blindat, cap document a on aparegui la seva signatura. 
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El Sr. Gómez continua la seva intervenció tot exposant la seva confiança envers les dues 

persones nomenades pel nou alcalde com a funcionaris eventuals, i explica que després de 

sentir les paraules del Sr. Espuny encara es reafirma més en la necessitat d’aquests 

nomenaments, ja que si l’antic equip de govern va creure que les seves actuacions en aquest 

àmbit eren necessàries per al bon funcionament de l’ajuntament, també ho creu l’actual equip 

de govern respecte de les seves. Amb la diferència, reitera, que els actuals són funcionaris 

eventuals i per tant marxaran amb l’autoritat que els ha nomenat, sense que el proper 

consistori, per tant, se n’hagi de fer càrrec. 

Finalitza el Sr. Gómez tot recordant al Sr Espuny que ell era l’alcalde en el moment en què el 

contracte blindat es va formalitzar, i que aquest contracte, que afecta un dels càrrecs de 

confiança de l’anterior equip, l’equip de govern actual se l’ha trobat. Afirma que no es poden 

establir aquestes clàusules, i que el fet d’haver-la pactat té un nom, que és prevaricar. Per 

acabar, sol·licita que es deixi treballar a l’actual equip de govern. 

El Sr. Espuny sol·licita la paraula a l’alcalde per al·lusions, i torna a instar-li, respecte de la 

prevaricació esmentada pel Sr. Gómez, perquè identifiqui el document a on consti la seva 

signatura, i perquè, si el troba, vagi ràpidament al jutjat a interposar la corresponent denúncia, 

ja que si no ho fa, pot succeir que el prevaricador sigui qui acusa de prevaricació. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: set 

 Vots en contra: voten en contra el senyor Espuny, la senyora Marsal i el senyor Iruela. 

 Abstencions: s’abstenen el senyor Llaó, la senyora Borràs i el senyor Laboria. 

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

 

 

L’article 104 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, disposa 

que el nombre, característiques i retribucions del personal eventual serà determinat pel ple de 

la corporació en començar el mandat, i afegeix que aquestes determinacions només podran 

modificar-se amb ocasió de l’aprovació dels pressupostos anuals. D’acord amb l’article 22.2.i) 

de la mateixa llei, 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, correspon al ple, amb el 

caràcter d’indelegable, fixar el nombre i el règim del personal eventual. 

Per tot això; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- S’autoritza a l’Alcaldia el nomenament d’un màxim de dos funcionaris eventuals 

per assistir-lo en l’exercici de les seves funcions en el mandat 2003-2006. 

 

SEGON.- Les característiques dels càrrecs i les concretes atribucions que se’ls assignin seran 

les que es determinin en el decret de nomenament, i les retribucions, les que en cada cas en 

resultin del pressupost general. 

 

TERCER.- Aquest acord s’entendrà tàcitament modificat cas que els pressupostos generals de 

la institució en disposessin altrament. 
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9- NOMENAMENT DE VOCALS DEL CONSELL DE L’ORGANISME AUTÒNOM 

ADMINISTRATIU “PATRONAT DE CULTURA”. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, la Sra. Marsal manifesta que el seu grup 

votarà afirmativament i comunicaran per escrit quin membre del PSC ha de formar part del 

Patronat de Cultura. 

El Sr. Llaó expressa que votaran favorablement i nomena com a representant del PP al 

Patronat de Cultura a la regidora senyora Mª Carme Borràs. 

El Sr. Gaseni, manifesta que el seu grup votarà a favor. 

El Sr. Gómez expressa que també el grup de CiU votarà afirmativament. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

L’article 10 dels Estatuts de l’organisme autònom administratiu “Patronat de Cultura”, 

publicats al Butlletí Oficial de la Província núm. 191/1988, de 17/8/1988, disposa que el 

Consell del Patronat assumirà el govern i la gestió superior del Patronat, i que serà integrat pel 

president, que és el regidor de cultura, i els vocals, provinents de tres grups: representants dels 

grups municipals presents al consistori, proposats pels grups respectius i nomenats pel ple; 

representants dels centres docents, i representants d’entitats o associacions. 

Respecte dels representants dels grups municipals presents al consistori, l’esmentat article 10 

disposa que formaran part del Consell, com a vocals, un representant per cadascun dels grups 

municipals presents al consistori, proposats pels grups i nomenats pel ple de la corporació. 

Per tot això; 

Atès que per Decret 269/2003, de 23/6/2003, l’Alcaldia va nomenar el senyor Vicenç 

Gerònim Boquera Alcalde com a titular de la Regidoria de Cultura, el qual, en conseqüència, 

assumeix la Presidència de l’organisme autònom i el seu Consell per disposició estatutària 

expressa; 

Vist que els grups municipals presents al ple no han formulat proposta de representant per a 

ésser nomenats pel ple com a vocals del Consell del Patronat; 

El ple acorda: 

 

ÚNIC.- Delegar en l’Alcaldia la facultat per nomenar, per decret, els vocals del Consell del 

Patronat de Cultura representants dels grups polítics, un cop els grups municipals hauran 

formulat la proposta pertinent. 

 

 

10- NOMENAMENT DE VOCALS DE LA JUNTA RECTORA DE L’ORGANISME 

AUTÒNOM ADMINISTRATIU “PATRONAT D’ESPORTS”. 
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Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, la Sra. Marsal manifesta que el seu grup 

votarà afirmativament i comunicaran per escrit quin membre del PSC ha de formar part del 

Patronat d’Esports. 

El Sr. Llaó expressa que votaran favorablement i proposa com a representant del PP al 

Patronat d’Esports al regidor senyor Joaquim Laboria. 

El Sr. Gaseni, manifesta que el seu grup votarà a favor. 

El Sr. Gómez expressa que també el grup de CiU votarà afirmativament. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

L’article 16 dels Estatuts de l’organisme autònom administratiu “Patronat d’Esports”, 

publicats al Butlletí Oficial de la Província núm. 125/1992, de 30/5/1992, disposa que la Junta 

Rectora del Patronat assumirà el govern i la gestió superior del Patronat, i que serà integrat pel 

president, que és el president de la Comissió d’Esports, i els vocals. Especifiquen els estatuts 

que seran vocals de la Junta, entre d’altres, un representant de cada grup polític de la 

corporació. 

Per tot això; 

Vist que no existeix com a òrgan, dins de l’organització municipal, la Comissió d’Esports a 

què al·ludeixen els estatuts; 

Atès però que per Decret 269/2003, de 23/6/2003, l’Alcaldia va nomenar el senyor Jordi 

Gaseni i Blanch com a titular de la Regidoria d’Esports; 

Atès que correspon a l’Ajuntament interpretar els estatuts de l’organisme, en exercici de les 

seves funcions de tutela; 

Vist que els grups municipals presents al ple no han formulat proposta de representant per a 

ésser nomenats pel ple com a vocals de la Junta Rectora del Patronat; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Constatar que correspon al titular de la Regidoria d’Esports exercir el càrrec de 

president de l’organisme autònom i de la Junta Rectora que el regeix. 

 

SEGON.- Delegar en l’Alcaldia la facultat per nomenar, per decret, els vocals de la Junta 

Rectora del Patronat d’Esports representants dels grups polítics, un cop els grups municipals 

hauran formulat la proposta pertinent. 

 

 

11- NOMENAMENT DE VOCALS DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE 

L’ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU “PATRONAT DE MITJANS 

INFORMATIUS”. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, la Sra. Marsal manifesta que el seu grup 
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votarà afirmativament i comunicaran per escrit quin membre del PSC ha de formar part del 

Patronat de Mitjans Informatius. 

El Sr. Llaó expressa que votaran favorablement i proposa com a representant del PP al 

Patronat de Mitjans Informatius al mateix senyor Ricardo Llaó. 

El Sr. Gaseni, manifesta que el vot del grup d’ER serà a favor. 

El Sr. Gómez expressa que també el grup de CiU votarà afirmativament. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

L’article 7 dels estatuts de l’organisme autònom administratiu “Patronat de Mitjans 

Informatius”, publicats al Butlletí Oficial de la Província núm. 41/1996, de 19/2/1996, disposa 

que correspon a l’Alcaldia, entre d’altres, nomenar per Decret al president. 

Per la seva banda, els articles 11 i 12 disposen que el Consell d’Administració és l’òrgan de 

govern i gestió del Patronat, i que serà integrat, entre d’altres, i en qualitat de vocals, per dos 

regidors de l’equip de govern i un regidor de cada grup de l’oposició, en règim de vot 

ponderat. 

Per Decret 286/2003, de data 07/07/2003, es va nomenar el senyor Joan Pere Gómez Comes 

president de l’organisme autònom administratiu “Patronat de Mitjans Informatius” i del seu 

Consell d’Administració. 

Per tot això; 

Vist que els grups municipals presents al ple no han formulat proposta de representant per a 

ésser nomenats pel ple com a vocals del Consell d’Administració del Patronat; 

El ple acorda: 

 

ÚNIC.- Delegar en l’Alcaldia la facultat per nomenar, per decret, els vocals del Consell 

d’Administració del Patronat de Mitjans Informatius representants dels grups polítics, un cop 

els grups municipals hauran formulat la proposta pertinent. 

 

 

12- NOMENAMENT DE VOCALS DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE 

L’ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU “PATRONAT DE TURISME”. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, la Sra. Marsal manifesta que el seu grup 

votarà afirmativament i comunicaran per escrit quin membre del PSC ha de formar part del 

Patronat de Turisme. 

El Sr. Llaó expressa que votaran favorablement i proposa com a representant del PP al 

Patronat de Turisme al mateix senyor Ricardo Llaó. 

El Sr. Gaseni, manifesta que el seu grup votarà a favor. 

El Sr. Gómez expressa que també el grup de CiU votarà afirmativament. 
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Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

L’article 7 dels estatuts de l’organisme autònom administratiu “Patronat de Turisme”, 

publicats al Butlletí Oficial de la Província núm. 41/1996, de 19/2/1996, disposa que 

correspon a l’Alcaldia, entre d’altres, nomenar per Decret al president. 

Per la seva banda, els articles 11 i 12 disposen que el Consell d’Administració és l’òrgan de 

govern i gestió del Patronat, i que serà integrat, entre d’altres, i en qualitat de vocals, per dos 

regidors de l’equip de govern i un regidor de cada grup de l’oposició, en règim de vot 

ponderat. 

Per Decret 287/2003, de data 07/07/2003, es va nomenar el senyor Jordi Gaseni i Blanch 

president de l’organisme autònom administratiu “Patronat de Turisme” i del seu Consell 

d’Administració. 

Per tot això; 

Vist que els grups municipals presents al ple no han formulat proposta de representant per a 

ésser nomenats pel ple com a vocals del Consell d’Administració del Patronat; 

El ple acorda: 

 

ÚNIC.- Delegar en l’Alcaldia la facultat per nomenar, per decret, els vocals del Consell 

d’Administració del Patronat de Turisme representants dels grups polítics, un cop els grups 

municipals hauran formulat la proposta pertinent. 

 

 

13- NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE 

MAR AL CONSORCI LOCALRET. 

 

 

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

votarà afirmativament ja que creuen que l’ajuntament ha de tenir representació en aquest 

organisme que gestiona els convenis i condicions relatius a les comunicacions dels 

ajuntaments vers les companyies existents en el nostre territori. 

El Sr. Llaó manifesta que el vot del seu grup també serà afirmatiu. 

El Sr. Gaseni expressa que el vot del grup d’ER serà favorable. 

El Sr. Gómez diu que també el grup de CiU votarà a favor. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
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En data 29/4/1997 el ple de l’Ajuntament va acordar aprovar inicialment la integració del 

municipi dins del Consorci LOCALRET, aprovar-ne els estatuts, i sotmetre l’acord a 

exposició pública, acord que va ser elevat a definitiu per acord plenari de data 20/11/1997. 

L’article 10.1 dels estatuts de l’organisme, que van ser publicats al Butlletí Oficial de la 

Província de Tarragona número 103/1997, de 6/5/1997, disposa que l’Assemblea General de 

l’organisme assumeix la més alta representació del Consorci, i que està constituïda per un 

representant de cada municipi dels que integren el Consorci. Per la seva banda, l’article 9.2 

especifica que els representants dels municipis en els òrgans de Govern del Consorci hauran 

de ser necessàriament membres electes de les respectives Corporacions i que seran nomenats i 

substituïts lliurement pels respectius municipis consorciats, i concreta que llur mandat 

coincidirà amb el període que duri el del consistori que li hagi encomanat l'esmentada 

representació. 

Procedeix, per tant, nomenar nou representant de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar al 

Consorci Localret. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa a l’esmentat article 10.1 dels estatuts reguladors; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Nomenar al regidor senyor Antoni Montagut Franch com a representant de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar a l’Assemblea General del consorci LOCALRET. 

 

SEGON.- Disposar que es comuniqui aquest acord a la representació legal del consorci 

LOCALRET, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

14- NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE 

MAR AL CONSORCI CONCESSIONARI D’AIGÜES PER ALS AJUNTAMENTS I 

INDÚSTRIES DE TARRAGONA, CAT. 

 

 

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

votarà afirmativament, ja que creuen que l’ajuntament ha de tenir representació en aquest 

organisme. 

El Sr. Llaó expressa que el vot del seu grup també serà favorable. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu grup votarà a favor. 

El Sr. Gómez, expressa que el vot del seu grup també serà favorable. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 15/11/1994 el ple de l’Ajuntament va acordar aprovar inicialment la integració del 
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municipi dins del Consorci Concessionari d’Aigües per als Ajuntaments i Indústries de 

Tarragona, conegut com a Consorci d’Aigües de Tarragona, ens en el qual va quedar 

definitivament integrat en data 15/12/1995. 

L’apartat primer de l’article 6 dels estatuts de l’organisme, que van ser publicats al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya número 593, de 27/9/1985, disposa que l’Assemblea 

General estarà formada per representants de les entitats públiques i empreses industrials 

consorciades. L’apartat tercer del mateix article, per la seva banda, especifica que cada entitat 

local i empresa consorciada designarà el seu representant en el Consorci. 

Procedeix, per tant, un cop constituït el nou consistori, nomenar nou representant de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar al Consorci Concessionari d’Aigües per als Ajuntaments i 

Indústries de Tarragona. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa a l’esmentat article 10.1 dels estatuts reguladors; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Nomenar al senyor Andreu Martí i Garcia com a representant de l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar al Consorci Concessionari d’Aigües per als Ajuntaments i Indústries de 

Tarragona. 

 

SEGON.- Disposar que es comuniqui aquest acord a la representació legal del consorci, per al 

seu coneixement i efectes. 

 

 

15- NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE 

MAR AL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ INTEGRAL DEL DELTA DE L’EBRE. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, la Sra. Marsal manifesta que el seu grup 

està a favor de revocar el nomenament del Sr. Llaó de dins del CPIDE, a la vegada que 

demana que en un proper ple sigui l’equip de govern qui surti del CPIDE, i a més demana 

també que l’Ametlla de Mar se sumi al moviment de municipis que estan en contra del Pla 

Hidrològic. 

El Sr. Llaó manifesta que el vot del seu grup serà negatiu, no perquè es revoqui la seva 

persona com a representant del CPIDE, cosa que entén perfectament degut al canvi de govern 

existent, si no perquè esperen que l’ajuntament nomeni un representant. 

El Sr. Gaseni expressa que des del seu grup aquest punt representa un primer pas per a la 

sortida de l’ajuntament del CPIDE, ja que aquest va ser un dels punts del pacte per formar 

equip de govern amb CIU i estan segurs que pel bé de l’entesa això es conservarà. 

El Sr. Gómez manifesta que el seu grup votarà a favor del renovament d’aquest càrrec. 

La Sra. Marsal afegeix que el seu grup també votarà a favor de la revocació del càrrec del Sr. 

Llaó com a representant en el CPIDE. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: deu 

 Vots en contra: voten en contra el senyor Llaó, la senyora Borràs i el senyor Laboria. 

 Abstencions: cap 
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Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 18/9/2002 el ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va acordar la adhesió de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar al Consorci per a la Protecció Integral del Delta de l’Ebre, 

l’acceptació dels seus estatuts, i designar representant de l’ajuntament davant de l’organisme. 

L’article 7 dels estatuts del Consorci, publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

número 3517, de 20/11/2001, en la seva versió modificada segons edicte publicat al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3660, de 19/6/2002, relatiu a la composició del 

Consell General del Consorci, disposa que els representants de les entitats adherides seran 

designats i separats lliurement per aquestes entitats. 

Per tot això; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Revocar el nomenament del senyor Ricardo Llaó i Llaó com a representant de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar davant del Consorci per a la Protecció Integral del Delta de 

l’Ebre. 

 

SEGON.- Posposar per a una sessió posterior el nomenament de la persona que haurà 

d’assumir aquesta representació. 

 

TERCER.- Disposar que es comuniqui aquest acord a la representació legal del Consorci, per 

al seu coneixement i efectes. 

 

 

16- NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE 

MAR A L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI LIDEBRE. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Espuny manifesta que el vot del 

seu grup serà favorable ja que creuen que l’ajuntament ha de tenir representació en aquest 

organisme, donada la gran tasca que està portant a terme el Consorci LIDEBRE. 

El Sr. Llaó expressa que el vot del seu grup també serà favorable. 

El Sr. Gaseni manifesta que el vot del grup d’esquerra serà a favor. 

El Sr. Gómez, expressa que el grup de CiU també votarà a favor. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 23/5/1996 el ple de l’Ajuntament va acordar aprovar inicialment la integració del 

municipi dins del Consorci LIDEBRE, promogut per l'Institut per al Desenvolupament de les 

Terres de l'Ebre i que té com a finalitat fomentar el desenvolupament de les zones rurals del 
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territori que s'esmenta a l'article 3 dels estatuts, i com a objectiu específic, gestionar i 

optimitzar els recursos econòmics assignats al seu àmbit territorial per diferents programes de 

la Unió Europea 

L’article 8 dels estatuts de l’organisme, publicats al Butlletí Oficial de la Província número 

188/1996, de 13/8/1996, preveu que l’Assemblea General, com a òrgan superior de govern del 

Consorci, sigui integrada per un representant de cadascuna de les entitats consorciades. 

Procedeix, per tant, nomenar nou representant de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar al 

Consorci LIDEBRE. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa a l’esmentat article 8.1 dels estatuts reguladors; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Nomenar al regidor senyor Jordi Gaseni i Blanch com a representant de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar a l’Assemblea General del consorci LIDEBRE. 

 

SEGON.- Disposar que es comuniqui aquest acord a la representació legal del consorci 

LIDEBRE, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

17- NOMENAMENT DELS VOCALS QUE REPRESENTEN L’AJUNTAMENT AL 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Espuny manifesta que el vot del 

seu grup serà favorable i expressa la seva conformitat amb les dues persones nomenades per 

l’equip de govern, a la vegada que proposa com a representant del seu grup a la senyora Maria 

Marsal. 

El Sr. Llaó expressa que el vot del grup de PP serà favorable i proposa com a representant al 

mateix senyor Ricardo Llaó. 

El Sr. Gaseni expressa que des del grup d’esquerra el vot serà favorable, i diu que és bo que hi 

hagi una representació de tots els grups municipals en el Consell Escolar Municipal. 

El Sr. Gómez manifesta que el grup de CiU votarà a favor. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

L’article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya número 25/1985, de 10/12/1985, dels 

consells escolars, disposa que els consells escolars municipals són els organismes de consulta 

i de participació dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament no universitari dins 

l’àmbit municipal, i especifica que la seva composició és obligatòria en els municipis que 

disposen, com a mínim, d’un centre d’educació primària. L’article 15, per la seva banda, 

juntament amb l’article 1.2 del Decret 404/1987, de 22/12/1987, regulador de les bases 
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generals d’organització i de funcionament dels consells escolars municipals, especifica quina 

ha de ser la composició concreta del Consell Escolar Municipal, que és presidit per l’alcalde 

com a membre nat. 

Correspon nomenar a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, en funció del nombre de centres 

docents existents, i a la vista del que es disposa als articles 2.2 i 6 del Decret 404/1987, de 

22/12/1987, esmentat, quatre vocals sobre el total de 22 que han de formar el Consell Escolar 

Municipal. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa a la normativa esmentada; 

Atès que és voluntat de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar fomentar la màxima participació de 

la representació política de l’òrgan plenari de l’ajuntament en el Consell Escolar Municipal, 

amb la finalitat de garantir la presència i la veu de les diferents sensibilitats en aquest òrgan; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Nomenar com a vocals representants de l’ajuntament al Consell Escolar Municipal 

a la senyora Maria Carme Martí Buenaventura i a la senyora Rosa Anna Samarra i Bardí. 

 

SEGON.- Posar les altres dues vocalies vacants a disposició dels grups polítics del Partit 

Popular i del Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal, per tal que, si ho 

consideren adient, proposin el nom dels regidors que han de formar part, com a vocals, del 

Consell Escolar Municipal. 

 

TERCER.- Facultar l’Alcaldia perquè, per Decret, nomeni els altres dos vocals representants 

de l’ajuntament al Consell Escolar Municipal, un cop els grups polítics a què es fa esment al 

punt anterior hauran formulat la proposta pertinent. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 22:30 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 23 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 2 a 24 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 13/10/2003 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 11/2003, DE 31/07/2003, ORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sr. Vicenç Gerònim Boquera Alcalde 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sra. Mª Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquim Laboria Mayoral 

Sr. Antoni Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

Sr. Antoni Iruela Subirats 

 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 20:00 hores del dia 31/07/2003, 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- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA CONSTITUCIÓ DEL GRUPS POLÍTICS DE 

L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, cap dels regidors fa us de la paraula. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 
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 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, en versió 

donada per la Llei 11/1999, de 21/4/1999, de modificació de la LRBRL i altres mesures de 

desenvolupament del govern local, disposa que als efectes de la seva actuació corporativa, els 

membres de les corporacions locals es constitueixen en grups polítics, en la fotrma i amb els 

drets i obligacions que s’estableixin. 

L’article 50 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, per la seva banda, estableix que la constitució de 

grups municipals és obligatòria en els municipis de més de 20.000 habitants, i en la resta de 

casos només si ho acorda el ple de la coproració. 

Per últim, l’article 24 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les 

entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, especifican que els grups polítics es 

constituiran mitjançant escrit adreçat al president i subscrit per tots els seus integrants, i que 

en el mateix escrit de constitució s’ha de fer constar la designació de portaveu del grup. 

Per tot això; 

Vist l’escrit de 4/7/2003, RE 2228, subscrit pel senyor Andreu Martí Garcia, el senyor Vicenç 

Gerònim Boquera Alcalde, el senyor Antoni Montagut Franch, el senyor Joan Pere Gòmez 

Comes, i la senyora Mª Carme Martí Buenaventura; 

Vist l’escrit de 4/7/2003, RE 2229, subscrit pel senyor Ricardo Llaó Llaó, la senyora Mª 

Carme Borràs Llambrich, i el senyor Joaquím Laboria Mayoral; 

Vist l’escrit de 4/7/2003, RE 2230, subscrit pel senyor Antoni Espuny Gaseni, la senyora 

Maria Marsal Subirats, i el senyor Antoni Iruela Subirats; 

Vist l’escrit de 4/7/2003, RE 2231, subscrit pel senyor Jordi Gaseni Blanch, i la senyora Rosa 

Anna Samarra Bardí; 

Atès el que es disposa als articles 20.1.c) i 73.3 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de 

les bases de règim local, en versió donada per la Llei 11/1999, de 21/4/1999, de modificació 

de la LRBRL i altres mesures de desenvolupament del govern local; 50 i 51 del Text refós de 

la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 

28/4/2003, i 23 a 29 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats 

locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Prendre coneixement de la constitució del grup polític de Convergència i Unió, el 

qual resta constituït de la següent manera: regidors que l’integren: senyor Andreu Martí 

Garcia, senyor Vicenç Gerònim Boquera Alcalde, senyor Antoni Montagut Franch, senyor 

Joan Pere Gòmez Comes, i senyora Mª Carme Martí Buenaventura. Portaveu: senyor Joan 

Pere Gòmez Comes. Portaveu suplent: senyor Antoni Montagut Franch. 

 

SEGON.- Prendre coneixement de la constitució del grup polític del Partit Popular, el qual 

resta constituït de la següent manera: regidors que l’integren: senyor Ricardo Llaó Llaó, 

senyora Mª Carme Borràs Llambrich, i senyor Joaquím Laboria Mayoral. Portaveu: senyor 

Ricardo Llaó Llaó. Portaveu suplent: senyora Mª Carme Borràs Llambrich. 
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TERCER.- Prendre coneixement de la constitució del grup polític del Partit Socialista de 

Catalunya - Progrés Municipal, el qual resta constituït de la següent manera: regidors que 

l’integren: senyor Antoni Espuny Gaseni, senyora Maria Marsal Subirats, i senyor Antoni 

Iruela Subirats. Portaveu: senyora Maria Marsal Subirats. Portaveu suplent: senyor Antoni 

Iruela Subirats. 

 

QUART.- Prendre coneixement de la constitució del grup polític d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, el qual resta constituït de la següent manera: regidors que l’integren: senyor Jordi 

Gaseni Blanch, i senyora Rosa Anna Samarra Bardí. Portaveu: senyor Jordi Gaseni Blanch. 

Portaveu suplent: senyora Rosa Anna Samarra Bardí. 

 

 

2- 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 181/2003 de 13/05/2003 al 311/2003 de 28/07/2003, i de les actes de les 

Comissions de Govern corresponents a les sessions 9/2003 de 15/05/2003, 10/2003 de 

4/06/2003, 11/2003 d’11/06/2003 i 12/2003 de 19/06/2003, 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. 

 

Seguidament el Sr. Espuny manifesta que han analitzat els decrets signats per l’alcalde de 

l’actual equip de govern i vol fer l’apreciació que en l’anterior ple es va dir que l’anterior 

equip de govern havia contractat unes quaranta persones, i ara l’actual equip de govern en un 

mes i mig n’ha contractat vint-i-cinc, fent la corresponent comparança. 

L’explicació, continua el Sr. Espuny, ve donada per l’arribada de la temporada d’estiu havent-

se de realitzar una sèrie de contractacions de personal necessari pels serveis dels patronats de 

Turisme i Esports; i en relació al nombre de funcionaris al que es va fer menció també en 

l’anterior ple, el Sr. Espuny explica que tots aquests estan relacionats amb la regidoria de 

Governació, ja que tots són policies locals, dels quals tres d’ells van realitzar la corresponent 

oposició, en la qual el grup de CiU tenia el seu representant, i la resta són policies eventuals 

que només s’agafen a l’estiu, encara que algun es queda per l’hivern quan és necessari pel 

servei. 

Diu que si només s’agafen les quantitats aquestes poden semblar desorbitades, però que en 

realitat no ho són, perquè són les necessitats del servei i el que també va fer l’anterior equip de 

govern va ser regularitzar la situació laboral d’alguns treballadors. 

 

Tot seguit el Sr. Gómez manifesta que pel proper ple farà un informe de les diferents 

contractacions que l’actual equip de govern ha realitzat, i que està d’acord amb que un 

ajuntament com el de l’Ametlla de Mar en una època estiuenca ha de donar serveis, però fa 

menció a l’anterior ple quan es va posar en dubte les dues contractacions dels càrrecs de 

confiança i ell ja va deixar clar que aquests càrrecs quan marxi l’actual alcalde marxaran amb 

ell; i recorda que les contractacions efectuades en l’actualitat i corresponents a les regidories 

de Turisme i Cultura, quan van entrar ja estaven fetes per l’anterior equip de govern, i el que 
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han fet realment ha estat ser respectuosos i respectar-les. 

 

En un segon torn el Sr. Espuny explica que el seu equip de govern va estar treballant fins el 

dia 15 de juny i va tenir que preparar tota la feina per l’estiu, així com al personal que els 

diferents patronats necessiten per portar a terme les seves activitats. 

 

El Sr. Gómez manifesta que no dubten que l’anterior equip de govern estès treballant fins 

l’últim dia, però demana que no se’ls acusi de realitzar aquestes contractacions, quan en 

realitat van ser ells qui van realitzar-les, i l’únic que han fet ha estat acceptar-les i respectar-

les, tot  entenent que s’havien de fer. 

 

 

3- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

La Sra. Marsal demana a l’Alcaldia se’ls deixi veure els expedients de la Comissió de Govern, 

especialment el que fa referència als informes tècnics. 

 

El Sr. Iruela demana que es prenguin les mesures necessàries per desqualificar el sòl que en 

l’actual Pla General està qualificat com a sòl urbanitzable no programat, fins que no s’aprovi 

el nou Pla General, per intentar preservar els espais d’interès natural com la zona de Mas 

Platé. 

Demana també la modificació puntual del Pla Parcial de Roques Daurades i que contempli 

una important reducció de l’edificabilitat per aconseguir preservar aquest tram de la nostra 

costa dels interessos purament especulatius. 

 

La Sra. Marsal demana que les transcripcions de les actes siguin reals, ja que s’obvien moltes 

coses, i fa menció a l’acta anterior en què es van nomenar càrrecs, sous, es va acusar a l’ex-

alcalde de prevaricador i això no es reflexa, demanant la transcripció real sobretot quan hi 

hagi debat polític. 

El secretari sol·licita l’ús de la paraula a l’alcalde per explicar que l’acta anterior està feta i 

repartida, i per això prega que les possibles objeccions es posin de manifest en el proper ple, 

quan se sotmeti a aprovació l’esborrany corresponent. Explica, com a responsable de la 

transcripció de les actes, que tal i com es disposa a la normativa corresponent a les actes ha de 

constar l’opinió succinta dels intervinents en els debats, però en cap cas la literalitat 

d’aquestes intervencions, ja que altrament es convertirien les actes en diaris de sessions. Tot i 

això, reitera la seva predisposició a esmenar qualsevol de les transcripcions si els senyors 

intervinents consideren que l’acta feta no reflexa amb prou claredat el sentit de la seva 

intervenció. 

 

El Sr. Laboria prega a l’alcalde, com a responsable d’obres i serveis que la regeneració de les 

platges no es faci durant el mes juliol, ja que pot portar repercussions en el sentit que s’ha 

portat una arena molt defectuosa, amb moltes pedres i bruta i això pot portar problemes. 

L’alcalde agraeix els precs, així com la seva aportació. 

 

La Sra. Marsal pregunta al portaveu del CiU, en relació a les acusacions efectuades en 
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l’anterior ple sobre el contracte blindat que s’havia signat a un treballador de l’ajuntament, si 

ha comprovat la data i la signatura. 

 

El Sr. Espuny pregunta en quina situació està l’expedient de Les Tres Cales, en quan a les 

conseqüències del decret d’imputació de responsabilitats cap a Tres Cales SA, signat per 

l’anterior alcaldia, sobre les obres pendents. 

Seguidament explica que l’anterior equip de govern va realitzar les gestions necessàries per 

aconseguir una sèrie de millores en relació a la xarxa en alta i a la depuradora d’aigües 

residuals i prega que l’actual equip de govern s’interessi en aquest tema i miri d’accelerar 

aquestes millores a realitzar, ja que li consta que el projecte està fet i l’únic que manca es 

treure’l a concurs per executar-lo, és una obra que s’hagués hagut de començar a primers 

d’any, però desconeix els motius del retard; demana també que s’interessin per la nova 

depuradora i afirma que no hi havia cap compromís en ferm sobre la seva ubicació definitiva, 

hi havia una proposta feta per l’ACA que era a la zona del Torrent del Pi, però reitera que no 

hi havia res en concret sobre la seva ubicació definitiva, pensa que és un tema que s’ha 

d’estudiar molt per tal que les conseqüències per als veïns siguin les mínimes i prega el 

màxim interès sobre aquest tema, a la vegada que demana el consens de tots per estudiar 

aquesta ubicació. 

 

La Sra. Marsal pregunta el cost de les obres que s’estan fent a la zona verda pública entre 

l’autopista i el tren, si existeix projecte, si s’és conscient que és una zona verda pública i que 

qualsevol canvi d’ús ha d’estar autoritzat pel Consell Executiu de la Generalitat. 

 

El Sr. Llaó pregunta sobre el contingut real de les carteres de relacions ciutadanes, 

d’informació municipal i institucional i el contingut real de la cartera de promoció econòmica 

un cop sostretes les competències d’ocupació, treball, turisme i comerç. 

Pregunta també, si continua en vigor la Comissió d’Urbanisme que es va crear en el seu 

moment, o si hi han intencions de suprimir-la. 

El Sr. Llaó pregunta el criteri seguit a l’hora de denegar els permisos d’ocupació d’espai 

públic a l’estiu, com per exemple, a la gelateria de la Plaça Nova. 

Pregunta també per què no estan les banderes blaves penjades al seu lloc; i si es pot saber el 

temps que transcorre des de que un ciutadà demana ser rebut per l’alcalde fins que el rep. 

En relació a les obres que s’executen per habilitar un pàrquing a la zona entre l’autopista i al 

via fèrria, per l’entrada del barranc de Galetet, interessa de l’equip de govern que li informin 

sobre el preu aproximat, la qualificació de la zona on s’ha ubicat, i si l’equip de govern sap 

que no es pot canviar l’ús d’una zona verda pública sense el corresponent expedient 

urbanístic. 

 

La Sra. Borràs pregunta a la regidora de Sanitat, com està el tema de la residència ja que 

l’anterior equip de govern va deixar el projecte fet i els diners. 

 

El Sr. Laboria pregunta sobre el cost de l’arena dipositada a la platja de l’Alguer. 

 

El Sr. Gómez manifesta que, atès el caràcter tant tècnic com polític de les preguntes 

efectuades, en el proper ple seran contestades una per una. 

 

La Sra. Samarra manifesta que pren nota de la pregunta efectuada i que en el proper ple 
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donarà un informe detallat sobre la residència dels avis. 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 20:30 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 6 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 25 a 30 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 13/10/2003 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 12/2003, DE 21/08/2003, 

EXTRAORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sr. Vicenç Boquera Alcalde 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sra. Mª Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquim Laboria Mayoral 

Sr. Antoni Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

Sr. Antoni Iruela Subirats 

 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 20:00 hores del dia 21/08/2003, 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- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS 10/2003, DE 14/7/2003, I 

11/2003 DE 31/7/2003. 

 

 

Un cop llegides les actes de les sessions 10/2003 de 14/07/2003 i 11/2003 de 31/07/2003, i en 

fase de debat en relació a la seva aprovació, la Sra. Marsal formula les següents observacions: 

 Punt setè de l’acta de la sessió 10/2003, de 14/07/2003. A l’esborrany de l’acta, tercer 

paràgraf del debat. Manifesta la Sra. Marsal que no es recull adequadament la 
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intervenció del Sr. Espuny, ja que a la sessió, i en relació a l’empresa immobiliària que 

el Sr. Espuny assenyala com a propera a la persona de l’alcalde, es va mencionar 

explícitament el nom d’aquesta empresa, sense que aquesta denominació social s’hagi 

reflectit a l’acta. Sol·licita que consti expressament. 

 Punt vuitè de l’acta de la sessió 10/2003, de 14/07/2003. A l’esborrany de l’acta, sisè 

paràgraf del debat. Manifesta la Sra. Marsal que a l’acta no es reprodueix el contingut 

del decret de nomenament dels dos càrrecs de confiança, que el secretari va a procedir a 

llegir íntegrament en la seva part dispositiva, a sol·licitud del Sr. Espuny i amb 

l’autorització de l’alcalde. I que, amb això, s’obvia el transcriure a l’acta el nom i el sou 

d’aquests dos càrrecs de confiança. Sol·licita que consti expressament la transcripció de 

la lectura del decret esmentat. 

 Punt vuitè de l’acta de la sessió 10/2003, de 14/07/2003. Manifesta la Sra. Marsal que 

cap al final de la fase de debat es va titllar el Sr. Espuny de prevaricador. Sol·licita que 

consti en acta, respecte d’aquest fet, la literalitat de la intervenció. Sol·licita també que 

consti en acta la contestació del Sr. Espuny a aquesta intervenció, ja que el Sr. Espuny 

va negar haver signat el document de què s’inferia aquella acusació i va instar que, cas 

contrari, se li indiqués en quin document apareixia la seva signatura. 

 

El Sr. Llaó vol puntualitzar que la seva intervenció a on manifesta que el seu grup restaria 

expectant a l’acció del govern (a l’esborrany de l’acta, cinquè paràgraf del debat del punt vuitè 

de l’acta de la sessió 10/2003, de 14/07/2003), era resposta a la intervenció d’Esquerra 

Republicana en què es manifestava que estarien expectants a l’acció dels dos funcionaris 

eventuals. Explica que amb la seva intervenció volia deixar clar que el grup del Partit Popular 

estaria expectant no només a l’acció d’aquests dos càrrecs de confiança, sinó a l’acció de tot 

l’equip de govern. 

 

El Sr. Gómez formula la següent observació: 

 Punt vuitè de l’acta de la sessió 10/2003, de 14/07/2003. A l’esborrany de l’acta, setè 

paràgraf del debat. Manifesta el Sr. Gómez que no es recull adequadament la seva 

intervenció, ja que s’obvien detalls com els que tot seguit s’esmenten: 

 Manifesta haver dit que durant l’anterior mandat es van contractar quaranta-cinc 

nous treballadors, dels quals cinc cobraven més de 250.000 pessetes i deu, més de 

300.000 pessetes. 

 Manifesta haver dit que els dos càrrecs de confiança del Sr. Espuny guanyaven 

280.000 i 300.000 pessetes, molt més del que guanyen els dos càrrecs de confiança 

de l’actual equip de govern. 

 Manifesta haver dit que els dos càrrecs de confiança de l’actual equip de govern, 

quan el Sr. Andreu Martí deixarà de ser alcalde marxaran amb ell, cosa que no s’ha 

produït amb els càrrecs de confiança del Sr. Espuny. 

 Manifesta haver dit, per últim, que l’anterior equip de govern va blindar el 

contracte d’un treballador amb una clàusula de rescissió de 10 milions de pessetes. 

 

Tot seguit el secretari sol·licita l’ús de la paraula a l’alcalde per manifestar que considerant 

que totes les observacions es formulen en relació a la primera de les actes que se sotmeten a 

aprovació, i tot tenint en compte que per la naturalesa de les observacions efectuades als 

esborranys es fa necessari revisar la transcripció fonogràfica del debat amb l’objectiu de 

verificar l’exactitud del detall que els senyors i les senyores intervinents sol·liciten que consti 
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en acta, seria convenient que es retirés de l’ordre del dia la votació sobre l’aprovació 

d’aquestes dues actes. 

 

Plantejada la qüestió en aquests termes per part de l’Alcaldia, s’aprova per assentiment 

unànime la retirada del punt de l’ordre del dia. 

 

 

2- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE 

L’AMETLLA DE MAR, I DE LA PLANTILLA ORGÀNICA, PER A L’EXERCICI 2003. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

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

votarà a favor d’aquests pressupostos. Recorda que s’haguessin hagut d’aprovar en el mes de 

desembre de 2002, i que l’actual equip de govern s’ha vist amb la responsabilitat de fer-ho tot 

assumint una feina que pertocava a l’anterior equip de govern. 

El Sr. Espuny manifesta la seva sorpresa perquè el grup de CiU no ha donat cap explicació 

sobre l’estructura dels pressupostos, sinó que únicament s’ha limitat a aprovar-los. Constata 

un increment important en les partides de despesa corrent que fan referència al personal; i diu 

que si s’agafa l’acta d’aprovació dels pressupostos de l’any passat el Sr. Martí va manifestar 

que havia tingut pocs dies per estudiar-los. Doncs bé, ara passa el mateix. Explica que el seu 

grup, l’any 1999, també va entrar a mitjans del mes de juny i es van trobar en una situació en 

que el resultat pressupostari de l’any 1998 no el van conèixer fins a finals del 1999, i que en 

canvi, l’actual equip de govern ja disposa de tota la informació. Recorda també que en la 

presentació dels pressupostos de l’exercici anterior ja va dir que hi havien una sèrie de 

deficiències i que l’ajuntament tenia greus problemes estructurals, i que es tenien que prendre 

mesures consensuades per poder solucionar-ho. 

Proposa que es retirin aquests pressupostos i s’elaborin uns altres, ja que detecta que al seu 

parer determinades previsions d’ingressos no es compliran, com són ara els relacionats amb 

les llicències d’obres o les plusvàlues. Sol·licita també la revisió de determinades partides de 

despesa. 

Seguidament explica el motiu pel qual no es van aprovar els pressupostos essent ell alcalde, 

motiu que atribueix al concret pes específic del PSC a l’equip de govern i al ple, ja que una 
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vegada analitzat l’informe relatiu a l’exercici del 2002 i a la vista del resultat del del 2001 

s’havien de prendre una sèrie de decisions importants i dràstiques en què, al seu parer, havien 

de participar tots els grups, perquè d’aquells estats es deduïa una manca estructural de 

capacitat d’inversió. 

Finalment, anuncia que el seu grup votarà en contra. Primer, perquè és un pressupost irreal 

que continua incrementant la despesa ordinària i continua aprofundint en el dèficit estructural 

existent. I segon, perquè no tenen capacitat d’inversió i creu que s’han de prendre les mesures 

pertinents perquè aquests pressupostos i els propers tinguin aquesta capacitat d’inversió, que 

és el que de veritat manca a aquest ajuntament i al poble. 

El Sr. Llaó explica que el seu grup també va tenir un pes específic dins de l’anterior equip de 

govern, i que sempre va intentar moure’s dins de la moderació. Per això, expressa que voldria 

conèixer a quin tipus de mesures tant necessàries es referia el Sr. Espuny, ja que el seu grup va 

dir des d’un primer moment que no apostaria per una pujada d’impostos. Pregunta si el grup 

de CiU creu en el pressupost que presenta, i afirma que si de veritat hi creu ja es pot començar 

a parlar i discutir. En aquest supòsit, continua, el grup del Partit Popular voldria ajudar a 

corregir algunes mancances detectades en el projecte, com per exemple les indemnitzacions 

als regidors, la despesa corrent que segons l’informe de l’alcaldia augmenta en un 10%, i els 

ingressos d’impostos directes. Sol·licita explicacions complementàries en relació en aquestes 

partides, i afirma que, al seu parer, aquest pressupost condemna  tots els ciutadans de 

l’Ametlla a sofrir una pujada d’impostos a molt curt termini. Anuncia, finalment, que el vot 

del seu grup serà negatiu perquè pensen que no es compliran els objectius que ha d’assolir un 

pressupost. Fa menció, respecte d’això, dels ingressos per llicències d’obres, que a data d’avui 

estan molt per sota del pressupostat. Recorda que el romanent de tresoreria de l’últim exercici 

pressupostari (2002) ascendeix a cinc-cents milions de pessetes segons resulta de l’acta 

d’arqueig de la qual es va donar compte en l’últim ple, i suposa que aquests recursos 

s’incorporaran a l’actual pressupost i serviran perquè durant els propers mesos es puguin dur a 

terme les mesures correctores necessàries en les partides esmentades. 

El Sr. Gaseni manifesta ésser molt sorprès per la manera com s’expressen els membres dels 

grups de l’oposició, ja que sembla que acabin d’entrar a l’ajuntament; esmenten els diners que 

hi ha però no anomenen les despeses que deixen, a les quals s’ha de fer front i que no estan 

recollides en cap partida pressupostària. Afirma que aquest pressupost, avui, ni s’hauria de 

discutir, ja que no és més que la feina que hagués hagut de fer l’antic govern l’exercici passat. 

No entén perquè no van aprovar el pressupost quan tocava. Potser, argumenta, perquè venien 

les eleccions i veien complicat explicar al poble que el resultat no era bo. Opina que aquest 

pressupost servirà per poder sanejar els deutes acumulats i poder funcionar fins a finals d’any, 

i manifesta que el vot del seu grup serà afirmatiu. 

El Sr. Gómez expressa que les explicacions que ha donat el Sr. Espuny les hagués hagut 

d’aplicar durant els últims quatre anys, en què va ser regidor d’Hisenda i alcalde i en què, per 

tant, tenia tota la responsabilitat en aquest pressupost que ara s’han trobat damunt la taula. El 

que ha de fer ara l’actual equip de govern, continua, és sanejar la mala gestió efectuada durant 

aquests últims anys i intentar tancar un pressupost sense capacitat de decisió ja que com 

tothom sap s’havia d’aprovar abans de finalitzar el 2002, però com que no van tenir la 

capacitat per fer-ho ara ens trobem amb un estat de comptes, amb moltes partides ja gastades, 

més que amb un pressupost. Per aquest motiu, diu, serà en el pressupost del proper exercici 

que ja aplicaran el programa d’ER i CiU, es reflectiran les promeses electorals dels dos partits 

de l’equip de govern, es gestionaran els interessos del poble i es donarà a l’oposició el temps 

que calgui per estudiar-lo. Demana, per acabar, menys cinisme polític i més seny. 
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En un segon torn d’intervencions el Sr. Espuny explica, en relació a les manifestacions del Sr. 

Gaseni, que quan va entrar el seu equip de govern també van haver de fer-se càrrec dels deutes 

que van trobar, i van haver de demanar ajut a la Diputació. Afirma que és molt difícil acabar 

l’any amb tots els deutes pagats. En relació a les declaracions del Sr. Gómez afirma que 

l’actual equip de govern, en un mes que porta de govern, ja pot tenir més o menys un 

coneixement real de la situació de l’ajuntament; en canvi ell, quan va entrar, va haver 

d’esperar gairebé tres anys per poder tenir un informe econòmic financer com el que ara s’ha 

elaborat. Durant aquests últims quatre anys, per tant, no hi ha hagut una mala gestió, sinó un 

intent de conèixer la realitat econòmica. És ara, quan es tenen tots els coneixements sobre la 

situació econòmica de l’ajuntament, que es pot començar a treballar, i justament per això creu 

que no s’haurien d’aplicar polítiques que estan portant a un increment pressupostari important. 

Opina que si l’actual equip de govern hagués analitzat realment els números potser hagués 

calgut esperar i prendre unes altres decisions per poder produir un canvi de tendència, amb 

l’objectiu de reduir despesa corrent i aconseguir que l’ajuntament tingui capacitat d’inversió 

pública. Ofereix la col·laboració del seu grup per aconseguir aquesta finalitat; però els 

desagrada el plantejament de l’actual pressupost perquè continua aprofundint en l’increment 

de la despesa corrent i no deixa possibilitat de finançament. 

El Sr. Llaó, en el seu segon torn, manifesta que l’actual equip de govern diu que en un mes ha 

aconseguit quadrar un pressupost que sanejarà l’ajuntament, però a la vegada diu també que és 

el pressupost de l’oposició. Demana una explicació sobre aquesta aparent contradicció. 

Afirma ésser cert que és un pressupost en el qual hi ha molta feina feta per l’anterior equip de 

govern, però que ha permès que durant aquests darrers dos mesos s’hagin aplicat criteris 

polítics, s’hagi retocat, modificat i treballat, i ara es diu que s’aprova un pressupost de 

l’anterior equip de govern. Manifesta també la seva sorpresa perquè és la primera vegada que 

CiU aprova un pressupost que no és el seu. Demana que se li expliqui l’afirmació del Sr. 

Gaseni quan diu que és un pressupost i una feina de l’anterior equip de govern i al mateix 

temps diu que és un pressupost per poder sanejar l’ajuntament. 

El Sr. Gaseni comenta unes declaracions aparegudes en la revista del PSC en les que es diu 

que el pacte CiU i ER era un mal pacte. Creu que el mal pacte va ser l’anterior entre el PSC i 

el PP, ja que, tal com ha manifestat el Sr. Espuny, un dels motius de no aprovar el pressupost 

del 2003 quan tocava va ser que la situació política en la que es trobava amb el PP. En 

resposta a les qüestions plantejades pel Sr. Llaó, es reafirma en el fet que aquest pressupost 

servirà per sanejar l’estat real de l’ajuntament, a l’hora que és un pressupost que l’hagués 

hagut d’aprovar l’anterior equip de govern. 

El Sr. Gómez expressa novament que el pressupost que ara s’aprova és un pressupost 

condicionat per l’anterior equip de govern i reitera, dirigint-se al Sr. Espuny, que va tenir vuit 

mesos per aplicar la seva política com alcalde i regidor d’Hisenda i per exercir la seva 

responsabilitat i haver-lo aprovat amb els condicionants que ell volia, i que no hagués calgut 

ara fer aquest debat estèril. Mostra la seva sorpresa perquè durant aquests darrers anys el Sr. 

Espuny va dir que el pacte PSC–PP era un pacte bo pel poble, i ara resulta que el PP no li 

deixava fer el que ell volia. Recorda al Sr. Espuny que el PP no el va obligar a ser alcalde, i 

que qui va guanyar les eleccions al 1999, per nombre de vots, va ser CiU. Es troba conforme 

en la necessitat de reduir la despesa corrent, però afirma que l’actual equip de govern s’ha 

trobat amb més de cent milions de pessetes en factures del 2002 que no estan ni pagades ni 

comptabilitzades al 2002. Això vol dir, afirma, que s’ha gastat més del compte i que ara 

l’actual equip de govern s’ha de fer càrrec d’aquests deutes, amb la gran sorpresa afegida que 

també sembla ser que es deuen entre seixanta i vuitanta milions de pessetes a la companyia 
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concessionària del servei d’aigües. Per tot això, reprova l’actuació de l’anterior equip de 

govern, ja que van tenir molts d’anys per reduir aquesta despesa corrent i no ho van fer. Posa 

com a exemples uns pagaments de 300 € a la revista anomenada “La Unión Federal de 

Policia”, 300 € més a “La Associación de Huerfanos de la Guardia Civil”, 500 € al 

“Departamento de Publicidad de la JNF”, la compra de un telèfon mòbil per valor de 90.000 

pessetes que resulta que no apareix per enlloc, un contracte amb l’empresa RENTOKIL per 

valor de 6.000 € per uns aparells ambientadors i unes catifes, etc. Pregunta també que s’ha fet 

amb els diners de la venda de ferralla, per quin motiu es van comprar rellotges obsequi per 

valor d’un milió de pessetes mentre l’ajuntament, en canvi, no tenia contractada cap mena 

d’assegurança de responsabilitat civil; per què es va comprar un televisor a una entitat del 

poble, per valor de 400.000 pessetes, etc. Afirma que tot això, justament, és el que no s’ha de 

fer per reduir la despesa corrent. En relació al romament de tresoreria de cinc-cents milions de 

pessetes recorda que han de servir per fer front a obres com les del cementiri, els camins, el 

polígon industrial, el poliesportiu i altres obres en curs d’execució que van ser contractades 

per l’anterior govern, i també per efectuar una sèrie de pagaments també obligatoris, com les 

cameres de vigilància i l’aire condicionat de la biblioteca. Al final, comenta, en resulta que la 

capacitat de decisió de l’actual equip es troba al voltant dels setze milions de pessetes, 

quantitat insuficient per fer front a la construcció del casal d’avis, encara que assegura el Sr. 

Gómez que des de la Regidoria de Benestar Social es treballarà per construir l’esmentat casal. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: set. 

 Vots en contra: els del Sr. Llaó, Sra. Borràs, Sr. Laboria, Sr. Espuny, Sra. Marsal i Sr. 

Iruela. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

Vist el projecte de pressupost general per a l’exercici 2003, 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: 
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PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2003, 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 

EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, DE SUPORT AL PLA LOCAL DE 

JOVENTUT PER A L’ANY 2003. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, la Sra. Marsal manifesta que el seu grup 

votarà a favor i demana a l’equip de govern faci les gestions necessàries per tal que les 

quantitats assignades puguin augmentar. 

El Sr. Llaó manifesta que el vot del seu grup també serà afirmatiu ja que aquests tipus de 

convenies entre ambdues administracions comporta prestar una millor atenció als diferents 

col·lectius. 

El Sr. Gaseni afirma que el vot del seu grup serà afirmatiu per tal de col·laborar i rebre els 

ajuts necessaris per a la joventut. 

El Sr. Gómez diu que votaran afirmativament i que seguirà vetllant no només per rebre les 

subvencions del Consell Comarcal si no també perquè des de les polítiques integrals que es 

faran des de l’ajuntament, la gent jove rebi tot el que es mereix. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 
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Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 9/7/2003, RE 2276, ha tingut entrada al registre general d’aquest ajuntament un escrit 

de la Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre, pel qual, es remet la proposta de 

Conveni entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i el Consell Comarcal del Baix Ebre, de 

suport al Pla Local de Joventut per a l’any 2003. 

Constitueix l’objectiu d’aquest conveni, d’acord amb el que es disposa a la seva clàusula 

primera, establir les línies de col·laboració i cooperació mútua entre ambdues institucions per 

tal de dinamitzar les polítiques de Joventut al municipi durant l’any 2003 en el marc de Pla 

Nacional de Joventut de Catalunya. 

Per tot això; 

Atès que el municipi, d’acord amb l’article 71 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim 

local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, pot, per a la gestió dels 

seus interessos, exercir activitats complementàries de les pròpies d'altres administracions 

públiques i, en particular, les relatives a la joventut; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la proposta de Conveni entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i el 

Consell Comarcal del Baix Ebre, de suport al Pla Local de Joventut per a l’any 2003. 

 

SEGON.- 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 COOPERACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

L’AMETLLA DE MAR I LA DIRECCIÓ GENERAL DE PORTS I TRANSPORTS DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A LA REALITZACIÓ D’UN SERVEI DE 

TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS PER CARRETERA ENTRE CALAFAT, SANT 

JORDI D’ALFAMA, TRES CALES, I L’AMETLLA DE MAR. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 
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Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Espuny afirma que el seu grup 

està d’acord en que hi hagi un transport públic entre les urbanitzacions i el casc urbà de 

l’Ametlla de Mar, però manifesta que la proposta que es fa en el conveni no els agrada degut a 

les característiques urbanístiques de les urbanitzacions, ja que no dóna sortida a les necessitats 

existents. Pensen que seria necessari un altre tipus de transport, a l’hora que creuen que manca 

un informe de Secretaria. Explica el Sr. Espuny que els horaris de l’autocar no enllacen amb 

els de l’autocar que baixa de Tortosa, i que d’això s’infereix que quan es parla del transport 

entre les tres urbanitzacions i el casc urbà es parla en realitat d’un transport urbà entre 

diferents nuclis d’una mateixa població, i no d’una fillola d’un transport interurbà. Pregunta 

com es definirà el dèficit que l’ajuntament es compromet a cofinançar i quin serà el període de 

vigència del conveni. Creu que si tal com posa el conveni les pèrdues que hi hagin per aquest 

servei són sufragades per l’administració potser i haurien altres companyies que podrien estar 

interessades en realitzar aquest servei, i que s’hauria de donar oportunitats a aquestes altres 

empreses de transport i treure el servei a concurs. 

El Sr. Llaó manifesta que el beneficiari en aquest conveni és el ciutadà i que, per tant, no es 

poden oposar a un plantejament d’aquestes característiques. Per això anuncia que el vot del 

seu grup serà afirmatiu, i demana a l’equip de govern que vagi millorant-lo any rera any. 

El Sr. Gaseni creu que és una molt bona eina per unir els nuclis habitats de l’Ametlla de Mar i 

que aquest tipus de transport cada vegada serà més necessari. Per això anuncia que el seu vot 

serà afirmatiu. 

El Sr. Gómez explica que la millor manera de donar servei a la gent de les urbanitzacions és 

apropar-los al casc urbà, ja que no es poden dotar totes les urbanitzacions dels diferents 

serveis. Per aquest motiu, explica, el primer que va fer l’equip de govern va ser impulsar la 

creació d’aquest servei, que ha estat utilitzat diàriament durant el mes de juliol per unes 

quaranta persones i que s’ha incrementat molt més durant aquest mes d’agost. També pensen 

que és bo no només per la gent de les urbanitzacions sinó també per la gent del poble que 

l’utilitza per poder desplaçar-se a les platges, i que per tots aquests motius, el vot del seu grup 

serà afirmatiu. 

El Sr. Espuny reitera que el seu grup està d’acord en que hi hagi un transport entre els 

diferents nuclis de la població, però no, com s’especifica en el conveni, com si siguin nuclis 

d’un altre terme. Creu que aquest transport no dóna sortida les necessitats reals de la població, 

que el conveni té moltes mancances, i que no contempla la possibilitat que puguin optar altres 

empreses de transport, i que per tant el vot del seu grup serà d’abstenció. 

El Sr. Gómez manifesta que durant els quatre anys de la legislatura passada no es va posar en 

marxa cap tipus de transport entre les urbanitzacions i que ara l’actual equip de govern en 

quatre dies l’ha realitzat. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: deu 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: les del Sr. Espuny, Sr. Iruela i Sra. Marsal. 

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

 

 

La Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya, tot atenent la 

sol·licitud de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar d’estudiar la viabilitat de la implantació d’un 
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servei públic de transport de viatgers per carretera entre el nucli de l’Ametlla de Mar i les 

urbanitzacions de Calafat, Sant Jordi d’Alfama, i Tres Cales, ha proposat a l’ajuntament la 

signatura d’un conveni a l’efecte. 

Aquesta proposta de conveni, que es formula en aplicació del Pla de millora de la qualitat del 

servei de transport interurbà de viatgers per carretera, planifica la implantació del servei 

sol·licitat mitjançant dos instruments bàsics. El primer, l’establiment, entre la Direcció 

General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya i el concessionari de la línia de 

transport regular de viatgers entre Tortosa i l’Ametlla de Mar, d’una fillola que inclogui les 

corresponents parades. I el segon, la signatura del propi conveni que se sotmet a aprovació, a on 

s’estableix la fórmula de cofinançament del dèficit estimat d’explotació del nou servei de 

transport que s’estableix. 

Per tot això; 

Atès que la proposta de conveni, dins de l’esfera dels interessos propis de l’ajuntament i en 

l'àmbit de les seves competències, contribueix a satisfer les necessitats i aspiracions dels veïns 

del municipi, en els termes del que disposa l’article 66 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el Conveni de cooperació entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i la 

Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya, per a la realització d’un 

servei de transport públic de viatgers per carretera entre Calafat, Sant Jordi d’Alfama, Tres 

Cales, i l’Ametlla de Mar. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord a la Direcció General de Ports 

i Transports de la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

5- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ, DURANT EL 

CURS ESCOLAR 2003-2004, DE SUBVENCIONS PÚBLIQUES PER A L’ADQUISICIÓ DE 

LLIBRES ESCOLARS. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 
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Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, la Sra. Marsal manifesta que el seu grup 

està d’acord en l’ensenyament públic i tot el que això comporta, inclosa la gratuïtat dels llibres 

de text, però vol deixar constància que les entitats locals no tenen perquè assumir una sèrie de 

despeses que no els pertoquen. A aquestes despeses, afirma, són competència 

d’administracions superiors, en aquest cas del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya. Manifesta també la seva disconformitat amb les bases que se sotmeten a 

aprovació ja que no són ni justes ni equitatives, i fa referència al que qualifica de pamflet, 

repartit per CiU, en el qual s’explica que els llibres es pagaran dels diners que es reben de la 

central nuclear. La Sra. Marsal vol aclarir que els diners no es reben de la central nuclear, sinó 

d’ENRESA per l’emmagatzematge de residus, i que durant aquests darrers anys aquests diners 

es feien servir per altres serveis d’utilitat pública, com per exemple el manteniment del CAP, 

de la llar d’infants, de l’ambulància, etc. Reitera que el seu grup no està en contra de fer obra 

social sinó del fet que el municipi hagi d’assumir despeses que nio li corresponen. Constata, a 

més, que hi ha una sèrie d’estudiants que van a la universitat i que no se’n beneficiaran. 

Demana l’ampliació d’aquestes bases, que considera que no són gens justes ja que responen a 

una política dretana que només beneficia a les economies més bones en detriment de les més 

febles. Per tot això, anuncia que el vot del seu grup serà l’abstenció. 

El Sr. Llaó manifesta que el vot del seu grup serà d’abstenció. Recorda que mesures com la de 

la gratuïtat dels llibres de text són propostes que naixen en els moviments d’esquerra però 

que, casualment, a l’Ametlla cap partit d’esquerres no ho ha fet mai, i que ho han hagut de 

proposar CiU i el PP, encara que el PP el que proposava era subvencionar-los. Demana a 

l’equip de govern que modifiqui les bases, primer, per fixar un límit de renda, i segon, per 

limitar els beneficis a les famílies que tenen els seus fills a l’ensenyament públic, de manera 

que no es paguin els llibres d’aquelles famílies que porten els seus fills a col·legis privats. 

La Sra. Samarra exposa que, en efecte, aquest tipus de propostes surten dels partits de 

l’esquerra, i que Esquerra Republicana sempre ha defensat les subvencions o la gratuïtat dels 

llibres de text. Afirma que tot i que aquesta proposta la va fer el grup de CiU, des d’ER s’ha 

recolzat el pagament dels llibres als estudiants de l’escola i de l’institut que estudien al poble, 

no als que estudien en col·legis privats, ja que creu que les famílies que poden assumir una 

despesa mensual d’un col·legi privat poden assumir perfectament el cost dels llibres. 

El Sr. Gómez aclareix que d’aquesta proposta qui surt beneficiat no és cap partit polític, sinó 

totes les famílies del poble, i que per fi serà possible que un 10% dels diners rebuts per 

l’emmagatzematge de residus nuclears es destinin a aquesta obra social. S’estranya pel fet que 

els partits d’esquerra com el PSC i IC no ho aprovin, ja que al municipi de Vandellòs ha estat 

el PSC qui l’ha feta. Explica que l’equip de govern està obert a les propostes de millora de les 

bases. 

La Sra. Marsal constata que propostes com l’actual corresponen a polítiques progressistes, i 

per això espera que un proper canvi en el govern de la Generalitat condueixi a que un govern 

progressista faci ús de les competències que li pertoquen. Aclareix, en relació a la seva 

anterior intervenció, que no estan d’acord amb les bases perquè considera que hi ha gent 

estudiant a l’Escola Nàutica, a la Laboral i a la universitat que no es podran beneficiar 

d’aquesta gratuïtat dels llibres tot i ésser centres públics. Creu, en conseqüència, que no es té 

en compte equitativament a tota la població, i que per això es tracta de mesures que es poden 

qualificar de dretanes. 

El Sr. Llaó manifesta que si realment es reconeix que les bases són millorables i que es pot 

incloure el tema de la renda i fer una política social, doncs que es retiri el punt i es faci tot 

reelaborant les bases. Si es fa així, anuncia, el PP votarà afirmativament. Si no, el seu vot serà 
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d’abstenció. 

El Sr. Gómez finalitza tot manifestant que l’equip de govern està obert a qualsevol millora, 

però que el sentit del vot anunciat pels altres grups a l’oposició no es deu a la proposta per ella 

mateixa, sinó al fet que la proposta l’hagi fet l’actual equip de govern. Pensa, per últim, que la 

proposta ha de ser motiu de festa i no de crítiques. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: set 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: les del Sr. Llaó, Sra. Borràs, Sr. Laboria, Sr. Espuny, Sra. Marsal i Sr. 

Iruela. 

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

 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, en atenció al compromís de garantir la gratuïtat dels llibres 

escolars als alumnes del municipi, ha adquirit el compromís de satisfer l’import de les 

corresponents factures directament a les editorials a les quals les diferents associacions de mares 

i pares d’alumnes dels centres escolars del municipi encomanen els llibres. 

Amb això, es cobreix un percentatge del volum total d’aquest compromís de gratuïtat que 

s’estima en aproximadament el 80 per cent de la població escolar. Existeix però tot un altre 

col·lectiu que en restaria exclòs d’aquest compromís de gratuïtat pel fet que no adquireix els 

llibres per la via de les comandes globals que formalitzen les esmentades associacions. Bé sigui 

perquè s’incorporen al curs un cop començat, bé perquè es tracta d’alumnes del municipi que 

assisteixen a centres ubicats fora del municipi, bé, senzillament, perquè la família de què es 

tracti no sigui membre de les esmentades associacions. 

Per aquest motiu, i per tal de cobrir les expectatives de gratuïtat generades envers aquest 

col·lectiu, es fa necessari complementar l’actuació esmentada, de pagament directe de l’import 

dels llibres a les editorials, amb una altra d’ajuts directes a les famílies pels costos suportats per 

l’adquisició directa i individualitzada dels llibres escolars. 

Per aquest motiu, s’ha redactat un projecte de “Bases reguladores de la concessió, durant el 

curs escolar 2003-2004, de subvencions públiques per a l’adquisició de llibres escolars”. 

Per tot això; 

Vist el projecte de Bases reguladores de la concessió, durant el curs escolar 2003-2004, de 

subvencions públiques per a l’adquisició de llibres escolars; 

Vist el que es disposa als articles 240 i 241 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim 

local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, 118 a 129 del 

Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 

13/6/1995, 81 i 82 del Text Refós de la Llei General Pressupostària aprovat per RDLeg 

1091/1988, de 23/9/1988, i també, al RD 2225/1993, de 17/12/1993, pel qual s'aprova el 

Reglament de procediment per a la concessió de subvenciones públiques; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment les Bases reguladores de la concessió, durant el curs escolar 

2003-2004, de subvencions públiques per a l’adquisició de llibres escolars. 

 

SEGON.- Sotmetre les bases inicialment aprovades a tràmit d'informació pública per termini 
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de vint dies, i disposar, per al cas que no es presentessin reclamacions ni al·legacions, la seva 

aprovació definitiva. 

 

TERCER.- Disposar la publicació de les bases i l’obertura de la convocatòria, d’acord amb el 

propi articulat de les bases, amb la publicació al BOP del seu text íntegre. Tot el què, 

condicionat resolutòriament al resultat de la informació pública. 

 

 

6- 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 2003. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

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

votarà a favor ja que això també és una despesa social que dóna ocupació a gent jove del 

poble, i és un dels punts essencials per aconseguir mantenir les banderes blaves. 

El Sr. Llaó manifesta que el seu vot també serà favorable ja que aquest conveni es ve 

realitzant tots els anys i ve a complir una funció tant social com legal ja que també és obligat 

tenir cura de les platges en socorrisme. 

La Sra. Samarra diu que el seu vot serà favorable, entre altres coses perquè aquest conveni ja 

estava signat per l’anterior alcalde i perquè quan es va constituir el nou ajuntament ja no 

tenien pràcticament temps de negociar-lo una mica més a la baixa. 

El Sr. Gómez reitera el manifestat per la regidora Sra. Samarra, i explica que va ser el govern 

de CiU qui va crear aquest servei de Creu Roja a les platges. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
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Els articles 115 de la Llei 22/1988, de 28/7/1988, de Costes, i 208 del RD 1471/1989, de 

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 aquest 

ajuntament compta amb la col·laboració de l’Assemblea Local de la Creu Roja, la qual 

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 2003; 

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 

73.148,38 €; 

Atès que l’assumpció d’aquesta despesa és prevista al projecte pressupost per a l’exercici 

2003; 

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 2003. 

 

 

7- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTÍCIA DE CATALUNYA DICTADA EN DATA 9/5/2003, RELATIVA AL RECURS 

D’APEL·LACIÓ CONTRA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT 

CONTENCIOSOADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE TARRAGONA EN RECURS 

CONTENCIOSOADMINISTRATIU NÚMERO 176/2001. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 
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El Sr. Llaó vol deixar constància que davant les preses de coneixement de sentències el grup 

de CiU sempre s’abstenia, però que el PP en canvi es dóna per assabentat i votarà 

afirmativament. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

Per Decret de l’Alcaldia número 132/2001, de 7/6/2001, es va sol·licitar del Registre de la 

Propietat núm. 2 de Tortosa que es practiqués, com a mesura provisional prevista a l’article 72 

de la Llei 30/1992, de 26/11/1992, reguladora del règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú, anotació preventiva de l’afectació de les 

finques 4.530 i 4.597 a l’expedient municipal incoat en data 26/3/2001 per determinar la 

imputabilitat de les obres d’urbanització pendents a la urbanització Les Tres Cales de 

l’Ametlla de Mar. 

La mercantil Las Tres Calas SA va interposar davant dels jutjats contenciosoadministratius de 

Tarragona recurs contenciosoadministratiu ordinari contra aquest Decret de l’Alcaldia 

132/2001, de 7/6/2001. 

L’esmentat recurs, 176/2001, i el coneixement del qual va correspondre al Jutjat 

contenciosoadministratiu número 1, va ser resolt per Sentència de 4/6/2002, la qual el va 

desestimar en la seva integritat. 

En data 9/5/2003 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència d’apel·lació 

que, en la seva part dispositiva, estableix estimar el recurs d’apel·lació i revocar i deixar sense 

efecte la sentència del Jutjat, estimar el recurs contenciosoadministratiu interposat contra el 

Decret de l’Alcaldia 132/2001, i anul·lar aquest decret i l’anotació preventiva practicada. 

L’article 104 de la Llei 29/1998, de 13/7/1998, reguladora de la jurisdicció 

contenciosoadministrativa, disposa que un cop les sentències siguin fermes, es comunicaran a 

l’òrgan autor de l’acte recorregut perquè aquest les porti a efecte i practiqui tot allò que 

exigeixi el compliment de les declaracions que s’hi contenen. 

En compliment d’això, i essent la sentència ferma, en data 30/7/2003 l’Alcaldia va dictar el 

decret número 313/2003, pel qual es va sol·licitar del Registre de la Propietat número 2 de 

Tortosa la cancel·lació de les anotacions preventives anul·lades per la sentència. 

Per tot això; 

Atès que la sentencia és ferma; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Prendre coneixement de la sentència esmentada i constatar que ja s’ha disposat 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. 
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I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 20:00 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 16 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 31 a 46 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 13/10/2003 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 13/2003, DE 10/09/2003, 

EXTRAORDINÀRIA I URGENT. 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sr. Vicenç Boquera Alcalde 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sr. Joaquim Laboria Mayoral 

Sr. Antoni Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

 

Excusen la seva assistència el senyor Antonio Iruela Subirats i la senyora Mª Carme Borràs 

Llambrich. 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:00 hores del dia 10/09/2003, 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 relatius a l’aprovació 

del text refós de la modificació puntual del PGOU en els sectors O Sant Jordi d’Alfama-Golf i K 

Calafató 2a fase i en l’aprovació del conveni urbanístic entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i 

la societat Marina Sant Jordi SL. 

En tràmit d’explicació de vot sobre la procedència de la urgència, cap regidor no en fa us. 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: onze 
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 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 

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 DEL TEXT REFÓS 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”. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou 

 Vots en contra: els del Sr. Espuny i Sra. Marsal 

 Abstencions: cap. 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

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

punt han trobat moltes mancances en la seva elaboració, i que si bé és cert que van estar 

parlant i van estar d’acord amb la realització del ple extraordinari, les coses s’haguessin hagut 

de fer mínimament bé encara que això suposi saltar-se la normativa, com ara és el no ésser 

l’assumpte la Comissió Informativa. Expressa que tot i estar d’acord en el contingut, no ho 

està en la manera com s’ha dut a terme. A aquests efectes, addueix que el passat dilluns 

s’haguessin pogut reunir tots els grups amb l’arquitecte municipal perquè aquest els hi 

expliqués el contingut del projecte. Ara com ara, argumenta, no se sap si el projecte a aprovar 

conté totes les determinacions exigides per Urbanisme. Per exemplificar això, el Sr. Espuny 

dóna lectura a uns paràgrafs de l’informe preceptiu de Secretaria. Reitera que el seu grup està 

d’acord amb el fons, que és un tema urgent a què se li ha de donar sortida, i que estarien 

disposats a votar que sí si prèviament tinguessin la seguretat que el que van a votar és 

realment el correcte ja que a l’expedient, primer, no hi ha l’informe del tècnic municipal sobre 
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el text refós, i segon, hi ha l’informe de Secretaria que no recolza totalment la proposta 

d’acord. Per tant, anuncia, el vot del seu grup serà d’abstenció. 

L’alcalde aclareix que la proposta d’acord és l’aprovació del text refós de la modificació 

puntual del pla general, que es tracta d’una modificació iniciada per l’anterior govern 

municipal, que en un principi es va votar per unanimitat amb 20 habitatges per hectàrea, i que 

ara en contempla només 15 per imposició d’Urbanisme. Creu que, encara que fos només per 

aquest motiu, ja s’hauria de donar llum verda a la proposta. Més encara quan des d’Urbanisme 

ja s’ha dit que s’aprovarà en aquests termes. 

El Sr. Llaó ratifica que aquesta modificació puntual, impulsada per l’anterior equip de govern, 

ja va ser aprovada per unanimitat, i que per això hauria de ser aprovada la proposta. Per això, 

anuncia que el vot del seu grup serà afirmatiu. 

Els Srs. Gómez i Gaseni, pels mateixos motius, anuncien que el vot dels seus grups serà 

favorable. 

En una segona intervenció el Sr. Espuny reitera que estan d’acord amb la urgència, amb el 

contingut i amb la proposta efectuada per Urbanisme. Per això puntualitza que el motiu del 

seu posicionament és la manca de l’informe del tècnic municipal, que estima essencial per 

acreditar que el text refós a aprovar contempla tot el que ha sol·licitat Urbanisme. 

El Sr. Gómez reitera que únicament s’aprova el que va ser iniciat per l’anterior equip de 

govern amb les diferents correccions marcades pel Departament d’Urbanisme, agraeix el vot 

favorable del PP i demana que en temes importants pel poble siguin capaços de posar-se tots 

d’acord. 

L’alcalde finalitza tot explicant que tant aviat com va ser coneixedor de les prescripcions 

imposades per Urbanisme es va posar en contacte amb els dos caps dels grups de l’oposició i 

els va informar de la situació, i que per tant ja coneixen a la perfecció tot aquest plantejament. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: les del Sr. Espuny i Sra. Marsal 

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

 

 

En data 16/5/2003 la corporació municipal en ple va acordar 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”, tot suspenent la tramitació de l’expedient fins que Marina Sant Jordi SL 

presentés nou projecte de modificació rectificat, en què es recollissin expressament 

determinades correccions. 

En data 4/6/2003, RE 1858, Marina Sant Jordi SL va presentar els projectes corregits. 

En data 6/6/2003 l’arquitecte municipal Sr. Theilacker Pons va emetre informe pel qual 

constatava que el projecte corregit incorporava totes les prescripcions exigides per l’acord 

plenari d’aprovació provisional. 

En data 11/6/2003 es va trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 

Terres de l’Ebre, per a la seva aprovació definitiva. 

En data 24/7/2003, RE 2470, va tenir entrada notificació de l’acord de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, de 9/7/2003, sobre la modificació puntual de referència. 
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En aquest acord, la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre acordà 

suspendre l’aprovació definitiva fins que s’aportés un text refós que incorporés, entre d’altres, 

les següents prescripcions: 

 Que s’hagin sol·licitat els informes de la Direcció General de Ferrocarrils, de la 

Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de les Terres de l’Ebre, de la Direcció 

General de Ports i Transports, i del Consorci d’Aigües de Tarragona. 

 Que es grafiïn correctament els límits gràfics dels sectors de nova creació. 

 Que es mantingui l’emplaçament actual dels sectors lliures del sector A, tot esmenant, a 

aquests efectes, la delimitació del nou sector. 

 Que s’incorpori documentació relativa a les obres de millora dels accessos entre els 

sectors de la zona, i particularment, entre els situats entre la línia de la costa i el 

ferrocarril i els situats entre l’autopista i la carretera. 

 Que es limiti el nombre total d’habitatges a l’establert en el pla general, o en cas 

d’alteració, que es justifiqui el compliment del que es disposa a l’efecte al Pla Territorial 

Parcial de les Terres de l’Ebre. 

Atès que s’ha elaborat el Text Refós pertinent, que incorpora el conjunt de les prescripcions 

especificades; 

Vist que s’han sol·licitat els informes preceptius d’altres organismes assenyalats per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme, i que aquests organismes no han emès informe en termini, 

la qual cosa, d’acord amb el que determina l’article 83 de la Llei 30/1992, de 26/11/1992, 

reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 

comú, permet prosseguir les actuacions; 

Vist el que es disposa a l’article 90 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el Text Refós de la “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”. 

 

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, per a la seva aprovació 

definitiva. 

 

 

2- APROVACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

L’AMETLLA DE MAR I LA SOCIETAT MARINA SANT JORDI SL, PER A LA 

PROMOCIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DELS SECTORS DE SÒL URBANITZABLE O 

SANT JORDI D’ALFAMA-GOLF, I K CALAFATÓ 2ª FASE, DEL TERME MUNICIPAL. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou 

 Vots en contra: els del Sr. Espuny i Sra. Marsal 
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 Abstencions: cap. 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat el Sr. Gómez manifesta que el vot del 

seu grup serà favorable ja que es tracta d’aprovar un conveni que, respecte del que proposava 

l’antic equip de govern, s’ha millorat. Afirma que amb aquesta renegociació s’afavorirà més al 

poble. 

El Sr. Espuny comenta, en primer lloc, que han votat no a la urgència perquè pensa que no és 

un tema urgent. Ben al contrari, opina que és una proposta que s’hagués pogut parlar entre tots 

els grups i que segurament s’hagués pogut millorar. Explica que la proposta de conveni de 

l’anterior equip de govern suposava la construcció d’un camp de futbol de gespa artificial i 

una pista d’atletisme totalment equipada. Ara, en canvi, s’opta per transformar-la en unes 

aportacions de diners que no se sap on aniran ni com s’invertiran, ja que no són lligades a cap 

proposta concreta d’inversió. Per aquesta causa, proposa deixar l’assumpte pendent i 

posposar-ho per al proper ple ordinari. Seguidament concreta quin era el plantejament de 

l’anterior equip de govern tot explicant que es preveia construir el camp de futbol, segons 

projecte redactat per un dels millors arquitectes esportius d’Espanya, en uns terrenys 

d’equipaments esportius d’uns 30.000 m
2
 del sector 22b. Afirma que això responia a un 

plantejament de futur a llarg termini que hagués donat sortida a les necessitats esportives i 

d’esbarjo de la joventut, i que si bé és cert que la quantitat estipulada era menor, això es deu al 

fet que l’obra la feia l’empresa i per tant no es contemplava ni l’IVA ni els percentatges de 

benefici industrial i despeses generals. Conclou, en conseqüència, que la proposta de conveni 

actual no suposa una millora, sinó una transformació. Per això, anuncia el vot negatiu del seu 

grup. 

El Sr. Llaó manifesta que el compromís de conveni assolit per l’anterior equip de govern 

suposava la construcció d’un camp de futbol de gespa artificial i d’una pista d’atletisme, 

instal·lacions aquestes que difícilment es podrien trobar entre els pobles del voltant. Demana 

que l’equip de govern expliqui les raons d’aquest canvi, i que especifiqui quina destinació es 

donarà a aquests diners, ja que si a la pràctica han d’invertir-se de manera que el poble no 

perdi aquestes instal·lacions el seu vot podria ser positiu. 

L’alcalde recorda al Sr. Espuny que la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 

l’Ebre també ha modificat la proposta de nova delimitació del sector 22b dissenyada per 

l’anterior equip de govern. Afirma que l’actual proposta de conveni millora les negociacions 

que s’havien fet anteriorment. En relació a la destinació dels diners que es rebran, conclou, és 

en el pressupost a on es reflectiran les actuacions que aquest conveni permetrà endegar en 

benefici del poble. 

El Sr. Gómez recorda al Sr. Espuny que va ser ell qui va presentar la maqueta del camp al ple, 

sorpresivament, sense que ningú ho sabés, i que aquesta mateixa maqueta va ser portada a un 

míting del PSC. Argumenta que els diners que s’aconseguiran de més com a conseqüència 

d’aquesta renegociació del conveni serviran per tapar els forats que l’anterior equip de govern 

van deixar, i diu que en el seu moment ja discutiran tots plegats sobre les prioritats que té el 

poble i la destinació que s’ha de donar a aquests diners. Finalitza la seva intervenció felicitant 
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l’Alcaldia per la negociació feta. 

El Sr. Gaseni manifesta que tot el que sigui beneficiar el municipi és interessant. Explica que, 

atesa la seva vinculació amb el futbol local, ell és el primer interessat en què les noves 

instal·lacions siguin una realitat. Per això, procurarà que els propers pressupostos les 

contemplin. 

El Sr. Espuny, en relació a les afirmacions de l’alcalde sobre el sector 22b, aclareix que la 

Comissió d’Urbanisme l’únic que demana és que es tragui del sector una franja que queda 

entre la CN-340 i l’Autopista, i que aquesta franja es va projectar perquè d’aquesta manera 

s’aconseguia lligar la xarxa de sanejament del casc urbà amb la del polígon industrial. 

Opina que si s’hagués fet veure això a Urbanisme l’acord de la Comissió Territorial potser no 

hauria modificat la proposta municipal. Continua tot exposant que la proposta de conveni 

abans contemplava 230 milions de pessetes i ara, en canvi, 250 milions de pessetes i 50 

milions més si posteriorment es modifica la densitat prevista per al sector. Això implica el risc 

de condicionament futur dels interessos generals del poble a una necessitat conjuntural de 

diners. 

El Sr. Llaó, en relació a les paraules del Sr. Gómez, reitera que si és cert que en el pressupost 

del proper exercici es contemplen unes instal·lacions esportives equivalents a les negociades 

per l’anterior govern, el vot del seu grup serà afirmatiu. 

El Sr. Gaseni demana únicament que se’ls deixi gestionar aquests recursos, parlar, i debatre 

sobre la seva destinació, per tal que el poble pugui tenir una zona esportiva com és mereix. 

El Sr. Martí assevera amb rotunditat que els fruits d’aquest conveni tindran el seu reflex al 

pressupost del 2004 i que seran més importants que el compromís verbal anterior, però que 

això comporta temps. 

El Sr. Gómez puntualitza que, respecte d’aquests diners, cada regidor des de la seva Regidoria 

i competències vetllarà perquè el poble vagi a millor, i que, en qualsevol cas s’ha de tenir en 

compte que el compromís assumit per l’equip de govern és un compromís que abasta els 

quatre anys de legislatura, i no a curt termini. Finalitza tot recriminant l’actitud de l’anterior 

alcalde perquè mai no va informar de les seves negociacions al grup de CiU, la força més 

votada de la població, i que per tant, malament pot pretendre ara donar lliçons de pactes ni 

negociacions. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: set 

 Vots en contra: els del Sr. Espuny i Sra. Marsal 

 Abstencions: les del Sr. Llaó i Sr. Laboria 

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

 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar tramita en l’actualitat determinades figures de planejament, 

relacionades amb el sector de sòl urbà L, i els de sòl urbanitzable O i K, que han de possibilitar a 

la societat mercantil Marina Sant Jordi SL la promoció privada de sòl tot atenent als criteris de 

desenvolupament sostenible i utilització racional del territori determinats per la Llei 2/2002, de 

14/3/2002, d’urbanisme. 

Amb la finalitat de garantir i desenvolupar el principi de participació de la comunitat en les 

plusvàlues generades per l’actuació urbanística s’ha redactat una proposta de “Conveni 

urbanístic entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i la societat Marina Sant Jordi SL, per a la 
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promoció i el desenvolupament dels sectors de sòl urbanitzable O Sant Jordi d’Alfama-Golf, i 

K Calafató 2ª fase, del terme municipal”, a on es recullen el conjunt de compromisos que 

l’esmentada mercantil, més enllà de la cessió del percentatge d’aprofitament mig, assumeix 

front de l’ajuntament per aquesta causa. 

Per tot això; 

Vista, la proposta de conveni esmentada; 

El ple acorda: 

 

ÚNIC.- Aprovar el “Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i la societat 

Marina Sant Jordi SL, per a la promoció i el desenvolupament dels sectors de sòl urbanitzable 

O Sant Jordi d’Alfama-Golf, i K Calafató 2ª fase, del terme municipal”. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 14:30 hores del dia més amunt 

esmentat, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signen tots els assistents que ho 

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 7 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 47 a 53 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 13/10/2003 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 14/2003, DE 30/09/2003, ORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sr. Vicenç Boquera Alcalde 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sra. Mª Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquim Laboria Mayoral 

Sr. Antoni Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

Sr. Antoni Iruela Subirats 

 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 19:00 hores del dia 30/09/2003, 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 10/2003, DE 14/7/2003, 

11/2003 DE 31/7/2003, 12/2003, DE 21/8/2003, I 13/2003, DE 10/9/2003. 

 

 

En aquest punt el secretari demana l’ús de la paraula a l’alcalde per recordar als senyors 

regidors que en la sessió 12/2003, de 21/8/2003, es va retirar de l’ordre del dia el punt relatiu 

a l’aprovació de les actes 10/2003 de 14/7/2003, i 11/2003 de 31/7/2003, perquè a la vista de 

les al·legacions formulades al contingut de l’acta 10/2003 de 14/7/2003 es feia necessari 

revisar la transcripció fotogràfica amb l’objectiu de verificar el contingut de les al·legacions 
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esmentades i formular proposta de redacció alternativa. 

Recorda als senyors regidors que les observacions formulades, i que es recullen a l’acta de la 

sessió 12/2003, de 21/8/2003, van ser les que tot seguit es reprodueixen: 

Observacions formulades per la senyora Marsal: 

 Punt setè de l’acta de la sessió 10/2003, de 14/07/2003. A l’esborrany de l’acta, tercer 

paràgraf del debat. Manifesta la Sra. Marsal que no es recull adequadament la 

intervenció del Sr. Espuny, ja que a la sessió, i en relació a l’empresa immobiliària que 

el Sr. Espuny assenyala com a propera a la persona de l’alcalde, es va mencionar 

explícitament el nom d’aquesta empresa, sense que aquesta denominació social s’hagi 

reflectit a l’acta. Sol·licita que consti expressament. 

 Punt vuitè de l’acta de la sessió 10/2003, de 14/07/2003. A l’esborrany de l’acta, sisè 

paràgraf del debat. Manifesta la Sra. Marsal que a l’acta no es reprodueix el contingut 

del decret de nomenament dels dos càrrecs de confiança, que el secretari va a procedir a 

llegir íntegrament en la seva part dispositiva, a sol·licitud del Sr. Espuny i amb 

l’autorització de l’alcalde. I que, amb això, s’obvia el transcriure a l’acta el nom i el sou 

d’aquests dos càrrecs de confiança. Sol·licita que consti expressament la transcripció de 

la lectura del decret esmentat. 

 Punt vuitè de l’acta de la sessió 10/2003, de 14/07/2003. Manifesta la Sra. Marsal que 

cap al final de la fase de debat es va titllar el Sr. Espuny de prevaricador. Sol·licita que 

consti en acta, respecte d’aquest fet, la literalitat de la intervenció. Sol·licita també que 

consti en acta la contestació del Sr. Espuny a aquesta intervenció, ja que el Sr. Espuny 

va negar haver signat el document de què s’inferia aquella acusació i va instar que, cas 

contrari, se li indiqués en quin document apareixia la seva signatura. 

Observacions formulades pel senyor Gómez: 

 Punt vuitè de l’acta de la sessió 10/2003, de 14/07/2003. A l’esborrany de l’acta, setè 

paràgraf del debat. Manifesta el Sr. Gómez que no es recull adequadament la seva 

intervenció, ja que s’obvien detalls com els que tot seguit s’esmenten: 

 Manifesta haver dit que durant l’anterior mandat es van contractar quaranta-cinc 

nous treballadors, dels quals cinc cobraven més de 250.000 pessetes i deu, més de 

300.000 pessetes. 

 Manifesta haver dit que els dos càrrecs de confiança del Sr. Espuny guanyaven 

280.000 i 300.000 pessetes, molt més del que guanyen els dos càrrecs de confiança 

de l’actual equip de govern. 

 Manifesta haver dit que els dos càrrecs de confiança de l’actual equip de govern, 

quan el Sr. Andreu Martí deixarà de ser alcalde marxaran amb ell, cosa que no s’ha 

produït amb els càrrecs de confiança del Sr. Espuny. 

 Manifesta haver dit, per últim, que l’anterior equip de govern va blindar el 

contracte d’un treballador amb una clàusula de rescissió de 10 milions de pessetes. 

Continua el secretari tot explicant que, un cop revisada la transcripció fonogràfica, es poden 

formular per a cadascun dels punts concrets les redaccions alternatives que tot seguit 

procedeix a llegir. 

Conclosa aquesta lectura el secretari pregunta si es troben adequades les noves propostes de 

redacció, sense que es formulin objeccions de cap mena, per la qual cosa es proposa que se 

sotmeti a votació l’aprovació de les actes pendents, amb incorporació de les rectificacions que 

afecten l’acta 10/2003 de 14/7/2003. 
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Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

PRIMER.- Aprovar l’acta de la sessió 10/2003 de 14/7/2003, amb les següents correccions: 

 Punt setè de l’acta. A l’esborrany de l’acta, tercer paràgraf del debat. 

 A on es diu: “Continua el Sr. Espuny i expressa que no veu convenient que sigui la 

figura de l’alcalde qui mantingui la responsabilitat d’urbanisme, i fa menció a la 

proximitat de l’alcalde amb determinada empresa d’assessorament i operacions 

immobiliàries, i demana que sigui un altre regidor qui porti urbanisme.” 

 Ha de dir: “El Sr. Espuny replica que, atesa la proximitat de l’alcalde amb 

l’empresa “Consultoria GUTO prestaciones de servicios de asesoramiento en 

operacions inmobiliarias”, no troba recomanable que l’alcalde mantingui la 

responsabilitat d’urbanisme en aquest equip de govern, ja que, al seu parer, 

hauria d’exercir-la un altre regidor.” 

 Punt vuitè de l’acta. A l’esborrany de l’acta, sisè paràgraf del debat. 

 A on es diu: “Seguidament el secretari dóna lectura al decret de nomenament 

d’aquests dos funcionaris eventuals.” 

 Ha de dir: “El Sr. Espuny sol·licita que es facin públiques les remuneracions 

que rebran els dos càrrecs de confiança. El secretari demana l’ús de la paraula 

per informar que, i tal i com marca la normativa vigent, l’edicte a on es 

reprodueix la part dispositiva del decret de nomenament es troba exposat al 

tauler d’anuncis de la corporació i ha estat publicat al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya, però que, per suposat, no té cap inconvenient en 

llegir-ho si l’Alcaldia ho troba necessari. Seguidament, i per indicació de 

l’Alcaldia, el secretari llegeix la part expositiva del decret, de la següent 

manera: “Per decret 267/2003, de 23/6/2003, s’ha resolt nomenar als senyors 

que s’esmenten com a funcionaris eventuals de l’ajuntament de l’Ametlla de 

Mar, amb efectes des del 16/6/2003, i d’acord amb les següents dades: - Sr. 

Ruben Lallana Plaza, per exercir el càrrec de secretaria personal de l’alcaldia, 

dedicació jornada complerta, retribució bruta mensual: 1.986,73 €, en còmput 

anual excloses pagues extraordinàries: 23.840,76 €. -Sr. Enric Estruch 

Margalef, per exercir el càrrec de coordinador de la brigada municipal 

d’obres i serveis, dedicació jornada complerta, retribució bruta mensual 

1.490,92 €, còmput anual excloses pagues extraordinàries: 17.891,04 €.” 

 Punt vuitè de l’acta. A l’esborrany de l’acta, setè paràgraf del debat. 

 A on diu: “Tot seguit el Sr. Gómez fa referència a les contractacions efectuades i 

als càrrecs de confiança que es van efectuar en l’anterior legislatura, tot i fent 

menció que aquest dos càrrecs de confiança actuals quan marxi l’alcalde marxaran 

amb ell, en canvi els càrrecs de confiança de l’anterior consistori s’han quedat i fins 

i tot n’hi ha un que té una clàusula de rescissió molt elevada, que és il·legal.” 

 Ha de dir: 

“El Sr. Gómez s’adreça al Sr. Espuny per manifestar-li que durant el seu 
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mandat es van fer 46 noves contractacions, distribuïdes de la següent manera, 

14 funcionaris, 3 laborals fixos, i 29 laborals eventuals. Dels quals, continua, 

sis amb unes retribucions mensuals superiors als 2.000 Euros. Exposa també 

que durant el mandat del Sr. Espuny es van contractar dos càrrecs de 

confiança, amb la salvetat però que continuen treballant mentre que els dos 

càrrecs de confiança nomenats per l’actual equip de govern, nomenats com a 

funcionaris eventuals, marxaran amb l’alcalde que els ha nomenat. Finalitza 

tot exposant que el nou equip de govern s’ha trobat amb un contracte laboral 

blindat en què hi ha una clàusula de rescissió impròpia del contracte d’un 

treballador de l’ajuntament. 

El senyor Espuny contesta al Sr. Gómez, primer, puntualitzant que les dues 

persones a què es refereix com a càrrecs de confiança que ell va contractar 

quan fou alcalde no eren càrrecs de confiança justament perquè eren persones 

que havien d’ocupar llocs de treball necessaris per al funcionament de 

l’ajuntament. I segon, tot instant el Sr. Gómez perquè pugui mostrar-li, en 

relació al contracte blindat, cap document a on aparegui la seva signatura. 

El Sr. Gómez continua la seva intervenció tot exposant la seva confiança 

envers les dues persones nomenades pel nou alcalde com a funcionaris 

eventuals, i explica que després de sentir les paraules del Sr. Espuny encara es 

reafirma més en la necessitat d’aquests nomenaments, ja que si l’antic equip 

de govern va creure que les seves actuacions en aquest àmbit eren necessàries 

per al bon funcionament de l’ajuntament, també ho creu l’actual equip de 

govern respecte de les seves. Amb la diferència, reitera, que els actuals són 

funcionaris eventuals i per tant marxaran amb l’autoritat que els ha nomenat, 

sense que el proper consistori, per tant, se n’hagi de fer càrrec. 

Finalitza el Sr. Gómez tot recordant al Sr. Espuny que ell era l’alcalde en el 

moment en què el contracte blindat es va formalitzar, i que aquest contracte, 

que afecta un dels càrrecs de confiança de l’anterior equip, l’equip de govern 

actual se l’ha trobat. Afirma que no es poden establir aquestes clàusules, i que 

el fet d’haver-la pactat té un nom, que és prevaricar. Per acabar, sol·licita que 

es deixi treballar a l’actual equip de govern. 

El Sr. Espuny sol·licita la paraula a l’alcalde per al·lusions, i torna a instar-li, 

respecte de la prevaricació esmentada pel Sr. Gómez, perquè identifiqui el 

document a on consti la seva signatura, i perquè, si el troba, vagi ràpidament 

al jutjat a interposar la corresponent denúncia, ja que si no ho fa, pot succeir 

que el prevaricador sigui qui acusa de prevaricació.” 

 

SEGON.- Aprovar les actes de les sessions 11/2003 de 31/7/2003, 12/2003 de 21/8/2003 i 

13/2003 de 10/9/2003. 

 

 

2- FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS AL MUNICIPI DE L’AMETLLA DE MAR 

PER AL 2004. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 
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de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

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: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 18/8/2003, RE 2765, 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 

2004 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 2004; 

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 2004, les que s’esmenten: 

 2 de febrer. 

 29 de juny. 

 

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

3- APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS NÚMERO 1 I 2 DE L’OBRA “AMPLIACIÓ 

DEL CEMENTIRI MUNICIPAL (1A FASE)”. 
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Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

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: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

Atès que l’Ajuntament en Ple en data 31/03/2003 acordà adjudicar el contracte per a l’execució 

de l’obra “Projecte d’ampliació del cementiri municipal (1a fase)” en favor de l'empresa Incoex, 

SL, pel preu ofert de 674.535,21 €, IVA inclòs; 

Atès que el tècnic director de les obres, Sr. Lluís Ena Bessa, ha formulat certificacions 

corresponents a l’obra executada; 

Atès que correspon a l’òrgan de contractació el reconeixement de l’obligació que es deriva de la 

relació contractual, segons el que es desprèn de l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 

28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya; 

Vist el que es disposa a l’article 145 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 les certificacions d'obra que s'esmenten: 

 Obra: “Projecte d’ampliació del cementiri municipal (1a fase)”. 

 Contractista: Incoex, SL 

 Pressupost d’adjudicació: 674.535,21 € 

 Import certificat amb anterioritat: 0 

 Núm. de certificació: primera 

 Import certificat: 14.139,47 € 

 Import pendent de certificar: 660.395,74 € 
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 Obra: “Projecte d’ampliació del cementiri municipal (1a fase)”. 

 Contractista: Incoex, SL 

 Pressupost d’adjudicació: 674.535,21 € 

 Import certificat amb anterioritat: 14.139,47 € 

 Núm. de certificació: segona 

 Import certificat: 56.326,63 € 

 Import pendent de certificar: 604.069,11 € 

 

SEGON.- Notificar aquesta resolució en forma a l’interessat i donar compte a Intervenció. 

 

 

4- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA PRIMERA MODIFICACIÓ 

DEL CONTRACTE DE L’OBRA “PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI 

MUNICIPAL, 1A FASE”. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

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

votarà afirmativament ja que han pogut estudiar la modificació que s’ha proposat i han vist 

que és una cosa racional en el sentit que s’eliminen una sèrie d’osseres i es creen unes zones 

enjardinades  

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

Per Provisió d’aquesta Alcaldia de data 21/08/2003 s’ha incoat expedient de modificació del 

contracte per a l’execució de l’obra “Projecte d’ampliació del cementiri municipal, 1a fase”, 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 61 

 

que per acord de Ple de l’Ajuntament de data 31/03/2003 va ser adjudicat a favor de l'empresa 

Incoex, SL, pel preu ofertat de 674.535,21€, IVA inclòs. 

El contingut de la modificació que es tramita es recull en la memòria explicativa redactada pel 

director facultatiu, Sr. Lluis Ena Bessa. A la memòria explicativa d’aquest document es 

justifica adequadament la necessitat de la modificació contractual que es proposa. 

Atès que la modificació del contracte suposa un ajustament de les partides afectades 

compreses en el projecte inicial que, en el seu conjunt, suposen un decrement del pressupost 

d’execució per contracta del -0,481398 %, tot passant l’import final d’aquest pressupost 

d’execució per contracta de 674.535,21 € a la quantitat de 671.288,01 €. 

Vistos els informes preceptius de Secretaria i d’Intervenció; 

Vist el que es disposa als articles 59, 101, 146 i DA 9.4 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 101, 102 i 158 a 162 del Reglament general de la Llei de contractes de les 

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

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la memòria justificativa de la modificació del contracte de l’obra 

“Projecte d’ampliació del cementiri municipal, 1a fase”, redactat pel director facultatiu del 

contracte Sr. Lluis Ena Bessa. 

 

SEGON.- Proposar al contractista Incoex, SL, la modificació del contracte d’execució d’obres 

“Projecte d’ampliació del cementiri municipal, 1a fase”, que li va ser adjudicat per acord de 

Ple de data 31/03/2003, en els termes que es consignen a la proposta redactada pel director 

facultatiu de l’obra. 

 

TERCER.- Disposar que s’obri tràmit d’audiència al contractista, per termini de cinc dies 

naturals, perquè durant aquest termini pugui aquest contractista examinar l’expedient, i 

formular les al·legacions que consideri adients per a la defensa dels seus interessos. 

 

 

5- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A PROGRAMES I ACTIVITATS DE 

PROMOCIÓ TURÍSTICA ATORGADA EN DATA 19/5/2003 PEL PATRONAT DE 

TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 
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l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Espuny manifesta que el seu vot 

serà afirmatiu ja que són uns recursos que serviran per a finançar tota la promoció que des del 

patronat de turisme s’ha anat fent durant tots aquests darrers anys. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 20/12/2002 la Comissió de Govern de la Diputació de Tarragona acordà aprovar les 

bases que regeixen l’atorgament de subvencions per a programes i activitats de promoció 

turística, adreçades a Ajuntaments i Patronats de Turisme municipals. 

El Patronat de Turisme de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va sol·licitar la inclusió el 

programa de la Diputació de Tarragona esmentat, amb la presentació dels costos de la bandera 

blava, material gràfic i altres. 

La Comissió executiva del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona acordà en data 

19/05/2003, tot donant compte posteriorment a la Comissió de Govern de la Diputació de 

Tarragona, atorgar al Patronat Municipal de Turisme de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

subvenció per import de 7.500,00 €. 

Atès que a les partides 121 22000 i 452 22600 del pressupost municipal es consigna crèdit 

suficient per atendre les despeses necessàries per a la realització de l’activitat; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona. 

 

SEGON.- Comprometre’s a destinar l’import atorgat a la finalitat establerta. 

 

TERCER.- Comprometre’s a complir totes i cadascuna de les obligacions establertes a les 

bases de la convocatòria, amb l’acceptació que, cas d’incompliment, aquesta circumstància 

dóna lloc al reintegrament i en el seu cas a la compensació automàtica a la Diputació de 

Tarragona. 

 

 

6- RATIFICACIÓ D’UN DECRET DE L’ALCALDIA ADOPTAT PER MOTIU 

D’URGÈNCIA. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 
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Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, la Sra. Marsal manifesta que el seu vot 

serà afirmatiu donat que estan d’acord en acceptar aquestes subvencions ja que s’ha de 

procurar tot el millor per a la llar d’infants. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

Vist el decret de l’Alcaldia que tot seguit es relaciona, dictat per motius d’urgència, i que es 

troba pendent de ratificació plenària; 

Vist el que es disposa als articles 21.1.k) i 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora 

de les bases de règim local, en versió donada per la Llei 11/1999, de 21/4/1999, de 

modificació de la LRBRL i altres mesures de desenvolupament del govern local; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Ratificar en la seva integritat el decret de l’Alcaldia núm. 219/2003, de 29/5/2003, 

pel qual l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar acceptar la subvenció per al sosteniment de la Llar 

d’infants Xerinola durant curs 2002-2003, per import de 61.225,00 €, atorgada a l’Ajuntament 

de l’Ametlla de Mar mitjançant Resolució del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya de data 07/05/2003. 

 

SEGON.- Disposar que un certificat del present acord sigui remés als organismes davant dels 

quals resulti necessari acreditar aquesta ratificació. 

 

 

7- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 

2003 NÚM. 3/2003. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 
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procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Espuny proposa que es retiri el 

punt de l’ordre del dia. En primer lloc, perquè en la proposta de modificació es consignen 

partides que no se sap ben bé a què es refereixen, com són ara, posa per exemple, les altres 

obres del polígon no incloses al projecte o la compra dels terrenys del polígon, encara que 

respecte d’aquesta manifesta sospitar de quins terrenys es tracta. I en segon lloc, perquè hi han 

determinades partides i propostes que, per la seva transcendència, considera que s’haurien de 

parlar entre tots. Fa especial menció a l’obra relativa a la xarxa de subministrament elèctric 

del polígon, ja que, recorda, en el seu dia hi va haver un compromís assolit amb la Generalitat 

de Catalunya pel qual si l’ajuntament retirava la querella interposada contra la central nuclear 

Vandellòs I, aquesta es faria càrrec d’aquestes despeses, com així va succeir a la primera fase 

de construcció del polígon. Per això, sol·licita que l’alcalde faci les gestions i indagacions 

necessàries per aclarir aquest tema, ja que hi ha d’haver un paper de compromís entre totes les 

forces polítiques que en el seu moment van votar a favor de la retirada de la querella a on 

s’especificaven els termes d’aquell acord. Si s’aconseguís fer valer aquell compromís, 

continua, els diners que ara hom pretén destinar a aquesta xarxa es podrien alliberar i es 

podrien destinar, per exemple, a la construcció de la residència d’avis. Per tots aquests motius, 

sol·licitada la retirada del punt amb l’objectiu de consensuar la concreta proposta de 

modificació per a un proper ple. 

El Sr. Llaó es mostra d’acord amb l’argumentació del Sr. Espuny relativa a la residència. 

Recorda que la present proposta de modificació es fa a càrrec d’uns diners que provenen de 

l’exercici passat, i per això, sol·licita que es deixi el punt damunt la taula ja que, altrament, 

anuncia, el seu vot serà negatiu. 

L’alcalde exposa que ha mantingut ja dos reunions amb el delegat de FECSA des que és 

alcalde i que, tot i que ha buscat el paper de compromís al·ludit pel Sr. Espuny, no l’ha pogut 

trobar. Dóna per suposat que a tots els agradaria poder estalviar aquest diners, i recorda que 

aquest expedient de modificació recull majoritàriament propostes de despesa que ja estaven 

previstes. Afegeix el Sr. Martí que si convé, en les properes reunions a tenir amb FECSA es 

cridarà als ex-alcaldes per tal d’esbrinar el que va passar. 

El Sr. Gómez diu que té la sensació, pels raonaments esgrimits pels membres de l’oposició, 

que l’actual equip de govern hagi estat governant des de fa ja vuit anys. Recorda que a 

l’informe d’Intervenció, obrant a l’expedient del pressupost inicial, ja es deia que algunes 

partides eren inexistents o infravalorades i que s’haurien de suplementar, que és justament el 

que pretén la present proposta. Puntualitza que les despeses que se suplementen ja eren 

previstes per l’anterior equip de govern. En relació a l’adquisició dels terrenys del polígon 

industrial, recorda que es tracta només d’una previsió pressupostària, però que, per suposat, 
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quan tocarà comprar no es pagarà més del preu que toca. En resum, explica, es tracta d’aplicar 

el romanent de tresoreria per pagar tot el que va deixar l’anterior equip de govern, de què en 

resulta que, finalment, el romanent lliure real que s’han trobat és de només uns vint-i-nou 

milions de pessetes aproximadament. Sense tenir en compte, recorda, els cent milions de 

pessetes en factures no pressupostades, però que s’han de pagar, deixats per l’anterior govern. 

Per aquests motius, qualifica les propostes dels senyors Espuny i Llaó com a demagògiques. 

El Sr. Espuny rebutja aquesta qualificació, ja que s’ha limitat a posar de manifest la manca 

d’informació sobre la proposta i a demanar que es deixi el punt damunt la taula, amb 

l’objectiu que, mentre tant, es pugui aclarir el tema de l’enllumenat del polígon. Manifesta 

constar-li ésser cert que no s’ha trobat cap escrit del referit compromís, però que, en qualsevol 

cas, va ser un anterior equip de govern, de CiU, qui va fer comprometre a la Generalitat a 

pagar unes obres sense tenir res signat. 

En relació a l’estat econòmic de l’ajuntament, apuntat pel Sr. Gómez, afirma que l’anterior 

equip de govern no només va deixar vint-i-nou milions de pessetes, sinó també, en avals, més 

de cent setanta milions de pessetes corresponents als pagaments ajornats procedents de la 

venda de les parcel·les del polígon, diners sense cap assignació i dels quals el govern podrà 

disposar per realitzar les inversions que consideri necessàries. Tot el què, sense comptar que 

l’anterior equip de govern també va deixar preparades altres obres, com són ara l’obra del 

camp de futbol o al de la pista poliesportiva, que ara en canvi l’actual equip ha convertit en 

diners. Vol dir amb això, explica, que l’anterior equip de govern va deixar més recursos dels 

que es diu. Ja per finalitzar expressa el desig que a l’actual equip de govern no se li presentin 

imprevistos com els que ell va haver d’afrontar l’anterior mandat, i aconsella que es mirin les 

modificacions de crèdit dels últims dos anys per veure on van anar a parar els recursos que es 

van generar. Pels motius exposats de manca d’informació i necessitat d’aclarir el tema del 

compromís relatiu a l’enllumenat del polígon, anuncia que el seu vot serà negatiu. 

El Sr. Llaó opina que seria convenient esbrinar el tema del compromís, per tal de veure si 

FECSA se’n pot fer càrrec. En relació a la discussió sobre el romanent de tresoreria, afirma 

que el que no pot pretendre l’actual equip de govern és trobar-se’l damunt la taula sense més, 

ja que hi havien una sèrie de compromisos, com ara són l’ampliació de la llar d’infants i les 

millores del poliesportiu, que s’han de respectar. Per això, anuncia que el seu vot també serà 

negatiu si per part de l’equip de govern no es reconsidera la proposta. 

El Sr. Joan Pere Gómez replica que si l’anterior equip de govern hagués aprovat el pressupost 

quan tocava ara no caldria debatre aquest punt. Els hi toca, en canvi, enllestir el que ells van 

deixar. Recorda al Sr. Espuny que en unes declaracions efectuades a La Cala Ràdio va 

manifestar que no va ser capaç de controlar les despeses del seu equip de govern. 

El Sr. Gaseni troba correcta la proposta d’acord i anuncia el seu vot positiu. Repassa les 

propostes de modificació pressupostària i esmenta, com a més important, la que es refereix al 

polígon industrial, ja que aquest no pot estat sense llum. Conclou tot afirmant que des de 

l’equip de govern es farà tot el que calgui per fer complir qualsevol compromís existent. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: set 

 Vots en contra: els del Sr. Espuny, Sra. Marsal, Sr. Iruela, Sr. Llaó, Sra. Borràs i Sr. 

Laboria. 

 Abstencions: cap 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
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Atès que s’ha tramitat expedient de modificació del pressupost de l'administració general de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 3/2003, 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 2003; 

Vist, que s'ha acomplert el que es disposa a l'article 37.1 del RD 500/1990, de 20/4/1990, pel 

qual es desenvolupa la LHL en matèria de pressupostos, sobre incoació i proposta de 

l'expedient; 

Vist l'informe d'Intervenció; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació del pressupost de l'administració 

general de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 3/2003, que és el que s’especifica: 

Modificació del pressupost 

1. a) Modificació del pressupost, modificació de partides: 

 
Partida  Denominació Habilit/suplem Disminucions 

    

111 23300 indemnitzacions regidors 5.237,32 0 

222 62502 càmeres videovigilància 42.781,78 0 

422 63000 ampliació llar d’infants 50.000,00 0 

432 22707 

aportació a variació de línies i instal·lacions elèctriques a 

sol·licitud de l'ajuntament 108.600,00 

0 

432 60004 compra altres terrenys polígon 18.043,67 0 

432 62302 altres obres i instal·lacions 31.044,38 0 

432 62303 obra complementària polígon (xarxa subministrament elèctric) 368.000,00 0 

432 62304 altres obres polígon (pals, no incloses en projecte) 48.100,00 0 

432 62305 barana passeig marítim ponent 29.374,78 0 

441 22700 obres de manteniment clavegueram 17.626,45 0 

451 62300 instal·lació aire condicionat biblioteca 16.000 0 

452 63000 altres inversions poliesportiu 2.478,93 0 

452 63001 millora instal·lacions i a.c.s. poliesportiu municipal 28.479,20 0 

 TOTALS 765.766,51 0 

 

1. b) Modificació del pressupost, modificació de previsions de conceptes: 

No es preveu cap modificació de l’estat d’ingressos. 

1. c) Modificació del pressupost, resum dels acumulats de les 

modificacions (augment / disminució del total del pressupost):  
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 Total acumulat modificacions estat de despeses: ........................................... 765.766,51 € 

 Total acumulat modificacions estat d’ingressos: ...................................................... 0,00 € 

2. Finançament: 

Romanent de Tresoreria de lliure disposició per crèdits extraordinaris (87000):  ..... 630.900,23 € 

Romanent de Tresoreria de lliure disposició per suplements de crèdits (87001):  ..... 134.866,28 € 

Modificació de l’estat d’ingressos .......................................................................................... 0,00 € 

3. Resums: 

Total modificació despeses: .................................................................................... 765.766,51 € 

Total modificació ingressos:.................................................................................... 765.766,51 € 

Disposició efectiva sobre el romanent de tresoreria de lliure disposició de 2002: ..... 765.766,51 € 

Romanent de tresoreria de lliure disposició de 2002, no disposat encara: ................. 121.642,72 € 

4. Altres modificacions no creditícies: 

Com a conseqüència de les modificacions numèriques esmentades, s’introdueixen també les 

següents modificacions en les previsions dels projectes de despesa amb finançament afectat que 

s’esmenten: 

 Projecte 2/2003. Ampliació Llar d’Infants. (Situació inicial al pressupost de 2003). 

 Despesa prevista: 100.552,06 € 

 Finançament afectat previst (DG de Centres Docents): 27.766,76 € 

 Coeficient de finançament inicial: 0,276143 

 

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. 

 

 

8- IMPOSICIÓ DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI ESSENCIAL DE 

RECOLLIDA, TRACTAMENT, I APROFITAMENT O ELIMINACIÓ DELS RESIDUS, I 

APROVACIÓ INICIAL DE LA CORRESPONENT ORDENANÇA FISCAL REGULADORA. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 68 

 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Joan Pere Gómez exposa la 

situació forçament deficitària del servei de gestió de residus, i que per això, amb un doble 

objectiu econòmic i mediambiental, es veuen en l’obligació d’aprovar aquesta nova 

ordenança, ja que el servei és cada vegada més car per a l’ajuntament i evidentment això ha de 

repercutir en l’aportació del ciutadà. 

El Sr. Espuny agraeix al Sr. Montagut el fet d’haver-li fet arribar l’estudi de costos de la 

recollida de brossa i restes vegetals, i demana deixar el punt damunt la taula per estudiar entre 

tots els grups la manera com es pot fer front a aquesta despesa. Explica que aquesta és una de 

les partides on feien cap els diners de la central, els quals d’aquesta manera, en conseqüència, 

també repercutien en les famílies de la localitat. 

Opina que de l’estudi econòmic en què es justifiquen les noves propostes tarifàries es poden 

desprendre greuges comparatius, i posa com a exemple l’epígraf dels locals per a l’exercici 

d’activitats musicals, que troba desproporcionat en comparació amb les taxes proposades per a 

altres activitats. Tot seguit repassa les diferents propostes de taxa de locals i establiments, tot 

fent especial menció a la puja de la taxa domiciliària al casc urbà, que passa de 6.000 a 10.000 

pessetes i que suposa un increment d’un 70%, i a les urbanitzacions que passa de 7.000 més 

2.500 de residus vegetals a 16.600 pessetes, i que suposa un augment del 80%. Sol·licita una 

nova anàlisi per tal de poder fixar quantitats més adients, ja que creu que les de la proposta 

són un despropòsit total. Per acabar, torna a sol·licitar que es deixi el punt damunt la taula. No 

per ésser contrari a la pujada, ja que és conscient que hi ha un cost que s’ha d’assumir, sinó 

per discutir un plantejament i una filosofia d’aplicació diferents als d’ara. Explica que el 

criteri que volia aplicar el seu equip de govern era que els habitatges dels ciutadans 

empadronats al poble tinguessin una taxa bonificada pel simple fet d’estar empadronats, i que 

als no empadronades, en canvi, que tenen una segona residència, se’ls fes pagar el cost real del 

servei, criteri totalment contrari al que ara es vol aplicar. 

El Sr. Llaó manifesta que s’està parlant d’un augment mitjà del 70% i, a aquests efectes, 

recorda que quan el seu equip de govern va pujar la taxa d’escombraries un 20% es va dir que 

es tractava d’un augment brutal i salvatge. Recorda que durant el seu mandat al govern es va 

arribar a coincidir amb l’oposició en una cosa: en el compromís de no pujar els impostos. Per 

això, diu, no entén ara el canvi de criteri del grup de CiU, ja que no es tracta d’una pujada que 

respongui a una actualització derivada de l’augment del cost de vida, sinó d’una pujada del 

70%, que creu que no serà l’única. Per això, diu, seu vot serà negatiu. 

El Sr. Martí afirma que els impostos no es pujaran, que només es modifica la taxa de recollida 

d’escombraries i que el motiu és l’enorme dèficit de gestió d’aquest servei. No obstant ofereix 

que, durant el període d’exposició pública de l’ordenança, es tornin a reunir els diferents grups 

polítics amb el regidor Sr. Montagut, per fer aportacions, crítiques o suggeriments. 

En un segon torn, el Sr. Joan Pere Gómez explica els motius del dèficit de gestió del servei. 

Esmenta que el cost del servei de recollida de residus vegetals a les urbanitzacions, segons 

números també esmentats pel Sr. Espuny, és de més de cinquanta milions de pessetes, mentre 

que els ingressos només són de vuit milions. Esmenta també que abans es pagaven, per 

abocament, unes 2.300 pessetes per tona, mentre que ara es pagaran més d’11.000 pessetes. I 

això, continua, no és voluntat de l’equip de govern, sinó una realitat a la qual s’ha de fer front, 
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però que, de qualsevol manera, s’escoltaran totes les alternatives que els hi facin arribar. 

El Sr. Espuny reitera que s’hauria aplicar el cost real del servei a les persones que no estan 

empadronades però que tenen propietats, ja que d’aquesta manera s’incentivaria a que la gent 

s’empadronés. I, al cap i a la fi, conclou, del nombre de persones empadronades depèn 

quelcom tan important com els diners que es reben del fons de cooperació. 

El Sr. Llaó manifesta el seu orgull pel fet que durant el mandat en què el Partit Popular va ser 

al govern no es van pujar els impostos, i reitera que el seu vot serà negatiu. 

El Sr. Gaseni manifesta que és després d’haver analitzat els costos del servei de gestió de 

residus que s’han vist obligats a prendre aquesta mesura, no gens popular, però que en 

exercici de la seva responsabilitat s’ha de prendre. 

El Sr. Joan Pere Gómez, en relació a la proposta del Sr. Espuny, manifesta que planteja 

seriosos dubtes legals. 

El Sr. Montagut, per acabar, es posa a disposició de tots els grups per tal de dialogar i discutir 

qualsevol fórmula o solució alternativa dins de la legalitat. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: set 

 Vots en contra: els del Sr. Espuny, Sra. Marsal, Sr. Iruela, Sr. Llaó, Sra. Borràs i Sr. 

Laboria. 

 Abstencions: cap 

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

 

 

Atès que s’han elaborat les propostes, primer, d’acord d’imposició de la taxa per la prestació 

del servei essencial de recollida, tractament, i aprofitament o eliminació dels residus, i segon, 

d’aprovació inicial de la corresponent ordenança fiscal reguladora; 

Vist l’estudi econòmic de costos per la prestació del servei, de què es desprèn que l’import 

estimat de la taxa no excedirà, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei; 

Vist l’informe preceptiu de Secretaria i d’Intervenció; 

Vist, el que es disposa als articles 22.2.e), 49, 106 a 108, i 111 i 113 de la Llei 7/1985, de 

2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, 6, i 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 

28/12/1988, reguladora de les hisendes locals; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la imposició de la taxa per la prestació del servei essencial de recollida, 

tractament, i aprofitament o eliminació dels residus. 

 

SEGON.- Aprovar inicialment l’ordenança fiscal número 10, reguladora de la taxa per la 

prestació del servei essencial de recollida, tractament, i aprofitament o eliminació dels residus. 

 

TERCER.- Sotmetre aquests acords a exposició pública per un període de trenta dies, període 

durant el qual qualsevol interessat podrà presentar les reclamacions i els suggeriments que 

consideri oportuns. 

 

 

9- PROPOSTA D’ACORD PER A LA SORTIDA DE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA 
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DE MAR DEL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ INTEGRAL DEL DELTA DE L’EBRE. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

El Sr. Joan Pere Gómez, abans de llegir la proposta, i atesa l’existència de dos punts de l’ordre 

del dia sobre el mateix tema, proposta consensuar un únic punt. Amb aquest objectiu, proposa 

afegir a la present proposta d’acord els punts tercer i quart de la proposta d’acord següent a 

l’ordre del dia, la presentada pels regidors del PSC-PM. 

La Sra. Marsal manifesta no ésser d’acord perquè no es tracta només, afirma, de la part 

dispositiva de la proposta d’acord, sinó també de la dispositiva, i en aquest aspecte, 

puntualitza, són molts els punts de l’actual proposta que no li resulten acceptables. Recorda 

que la proposta presentada pel seu grup (següent a l’ordre del dia) és la mateixa que va ser 

aprovada al Consell Comarcal i que va ser aprovada juntament amb els vots d’ERC. En 

relació al punt dispositiu relatiu al suport logístic i econòmic a la plataforma per a la defensa 

de l’Ebre, puntualitza que no vol dir que s’hagin de pagar paelles pels manifestants, sinó que 

es doni suport, per exemple, deixant un local per poder-se reunir o subvencionant un autocar. 

Finalitza tot afirmant que la proposta del PSC-PM és inamovible. 

El Sr. Martí constata la impossibilitat de consensuar una única proposta i, en conseqüència, 

dóna la paraula al Sr. Joan Pere Gómez per debatre i tractar el present punt, que es correspon 

amb la primera de les propostes d’acord. 

 

El Sr. Gómez dóna lectura a la proposta d’acord. Un cop finalitzada, la Sra. Marsal manifesta 

que no pot acceptar l’exposició de motius perquè conté asseveracions inexactes, i demana que 

s’expliqui el canvi d’actitud del grup de CiU, tot i que, afegeix, se n’alegra que se n’hagi 

produït. 

El Sr. Llaó manifesta que encara segueix pensant en els mateixos termes i motius que ho feia 

el grup de CiU ara fa sis mesos per estar dins del CPIDE, i que ho fa no com a moneda de 

canvi per cap pacte ni perquè vinguin les eleccions. 

El Sr. Gaseni afirma que un dels punt del pacte de govern entre ERC i CiU va ser la sortida 

del CPIDE, però li sap greu que en aquests moments, i podent-hi haver un major acord entre 

les dues propostes de resolució, no hi hagi un consens. 

El Sr. Joan Pere Gómez afirma que en la proposta de l’equip de govern no hi ha cap mentida, 

ja que diu ben clar que els seus membres s’han mostrat sempre contraris al transvasament de 
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l’aigua de l’Ebre, i això, manifesta, és cert. Recorda que el primer grup que va presentar una 

moció en contra del Pla Hidrològic Nacional va ser CiU. Creu que encara que no existís el Pla 

Hidrològic Nacional, i encara que no hi hagués CPIDE, igualment s’hauria de fer un pla de 

protecció del delta de l’Ebre. Per finalitzar, torna a demanar que es miri de consensuar les 

dues postures, ja que totes dues van encaminades a la mateixa finalitat. 

La Sra. Marsal expressa la seva alegria perquè CiU vulgui ara sortir del CPIDE, però es 

reafirma en el fet que tot i que hi pugui haver-hi punts en comú en els acords, no s’acaba de 

creure l’exposició de motius de la proposada presentada per CiU. 

El Sr. Llaó manifesta que no pot dir res més que el que va dir fa sis mesos, i afirma ésser 

totalment convençut que el Pla Integral del Delta de l’Ebre és positiu per a aquestes terres. 

Creu que la única motivació del grup de CiU en aquest punt és, a més del pacte de govern que 

té amb ERC, distanciar-se de certs posicionaments. 

El Sr. Joan Pere Gómez finalitza les intervencions tot ratificant els seus arguments, 

anteriorment exposats. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: set 

 Vots en contra: els del Sr. Espuny, Sra. Marsal, Sr. Iruela, Sr. Llaó, Sra. Borràs i Sr. 

Laboria. 

 Abstencions: cap 

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

 

 

El grup de govern de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, format per CiU i ERC, s’ha mostrat 

sempre contrari al transvasament d’aigua de l’Ebre per considerar que aquest va en contra de 

la sostenibilitat del nostre territori. 

El grup de govern de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, format per CiU i ERC, sempre ha 

considerat que els estudis tècnics i d’impacte ambiental elaborats pel Govern Central que 

preveu en la seva llei del PHN un transvasament de 1050 Hm
3
 són escassos i de poc rigor 

científic. 

El grup de govern de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, format per CiU i ERC, considera que 

els darrers fets esdevinguts en el sí de la direcció del CPIDE, Així com tota la seva trajectòria 

prèvia, confirmen els nostres posicionaments i demostren la poca utilitat d’aquest ens com a 

instrument per salvaguardar els interessos de les nostres terres. 

El grup de govern de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, format per CiU i ERC, estem d’acord 

en que el Delta i les Terres de l’Ebre necessiten d’un tractament específic per la seva 

singularitat i estem d’acord en que es realitzi un Pla de Protecció del Delta que no pot anar 

mai lligat a l’actual el Pla Hidrològic Nacional. 

El grup de govern de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, format per CiU i ERC, presenta a la 

resta dels grups municipals per a la seva aprovació, i el ple aprova, el següent: 

 

PRIMER.- La sortida immediata de l’Ajuntament de L’Ametlla de Mar del consorci del Pla 

Integral per a la Protecció del Delta de l’Ebre, CPIDE. 

 

SEGON.- Que es demani al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern Central la 

dissolució del consorci del Pla Integral per a la Protecció del Delta de l’Ebre, CPIDE. 
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TERCER.- Comunicar aquests acords al CPIDE,  a la Generalitat de Catalunya i al Govern 

Central.” 

 

 

10- PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA, A L’EMPARA DE L’ARTICLE 106 DEL TEXT 

REFÓS DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA, APROVAT 

PER DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28/4/2003, PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT 

SOCIALISTA DE CATALUNYA - PROGRÉS MUNICIPAL, RELATIVA A LA SORTIDA 

IMMEDIATA DE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR DEL CONSORCI PER A 

LA PROTECCIÓ INTEGRAL DEL DELTA DE L’EBRE. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

La Sra. Marsal dóna lectura a la proposta d’acord, la qual reitera va ser aprovada en el Consell 

Comarcal del Baix Ebre amb els vots d’ERC i PSC. 

Un cop conclosa aquesta lectura el Sr. Llaó manifesta que, pels mateixos arguments esmentats 

en el punt anterior, opina que el CPIDE és un ens adequat per beneficiar aquestes terres i 

resoldre les mancances existents i que és l’únic instrument capaç de posar un fre definitiu a la 

regressió del delta. Per això, explica, no pot estar d’acord en la proposta. 

El Sr. Gaseni expressa que ERC se sent coautora d’aquesta proposta d’acord que va ser 

aprovada al Consell Comarcal del Baix Ebre juntament amb el PSC, i ratifica que un dels 

acords de l’actual pacte de govern a l’ajuntament va ser la sortida del CPIDE, que és, diu, un 

ens fet a mida pel govern espanyol pensat més que per protegir el delta per controlar el Pla 

Hidrològic Nacional. Expressa que ERC està en contra del transvasament i de qualsevol 

agressió al territori, i afirma que la pesca del poble també es veurà afectada per aquest 

transvasament. Constata que totes dues propostes presentades al ple diuen no al transvasament 

i a la política centralista del PP, i per això, creu que és una llàstima que no hi pugui haver un 

consens ja que totes dues pretenen el mateix. 

La Sra. Marsal afirma que voldria que l’equip de govern aprovés aquesta proposta ja que 

pràcticament els acords venen a ser els mateixos, essent però més reals les motivacions de 

l’actual proposta. 

El Sr. Llaó recorda que el PP no va entrar sol al CPIDE sinó que ho va fer ajudat per altres. 
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Diu que estaran expectants a la intenció de vot d’ERC ja que, quan es tenen unes conviccions, 

s’ha de ser coherent. 

El Sr. Joan Pere anuncia que els regidors i les regidores de CiU s’abstindran perquè la posició 

del PSC envers el consens ha estat intransigent. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: cinc 

 Vots en contra: els del Sr. Llaó, Sra. Borràs i Sr. Laboria. 

 Abstencions: les dels Sr. Martí, Sr. Boquera, Sr. Montagut, Sra. Martí i Sr. Gómez. 

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

 

 

El grup local del PSC, davant l’inici de la nova legislatura i reafirmant-se en les seves 

posicions, les quals considera irrenunciables, creu convenient tornar a manifestar-se al voltant 

de les greus conseqüències que comporta l’aplicació de la llei del PHN sobre el nostre territori 

i la nostra gent. 

L’aprovació, el juliol de 2001 per part del govern del PP, de la llei del PHN, amb el suport 

incondicional del grup de CiU, que no respectà el manament del Parlament de Catalunya de 8 

de març de 2001, passarà a la història com un dels episodis recents políticament més tristos 

del nostre país. Aquest tomb en la posició de CiU s’intentà explicar, fins a l’esgotament, per 

la introducció al redactat final de la Llei d’una Disposició addicional (desena), que suposava 

l’elaboració d’un Pla Integral de Protecció del Delta i, per tant, alguna cosa semblant a 

garantir la salvaguarda del riu i del seu Delta. No obstant això, tot i la repetició constant del 

discurs oficial, la lectura real dels fets indicava que CiU necessitava el suport parlamentari del 

PP per seguir governant i, a canvi, la dreta nacionalista venia una part del territori (l’Ebre) i 

possibilitava una política d’especulació al litoral mediterrani, essent tots arrossegats per la 

política testicular del govern estatal. 

Per a possibilitar la redacció, execució i coordinació d’aquest Pla Integral de Protecció 

(PIPDE), la Llei 10/2001 del PHN contemplà la creació del Consorci per la Protecció Integral 

del Delta de l’Ebre (CPIDE), el Consell Rector del qual està integrat al 50% pel govern central 

i pel govern de la Generalitat de Catalunya, a qui correspon el vot de qualitat. Els continguts 

mínims d’aquest Pla, preveu la Llei que han de ser els següents punts: 

 Definició del règim hídric (cabal ecològic). 

 Definició de les mesures necessàries que evitin la subsistència i la regressió del Delta. 

 La millora de la qualitat de l’aigua. 

 La millora de l’hàbitat físic, els ecosistemes. 

 La definició i aplicació d’un model agronòmic sostenible en el marc de la política 

agrària comunitària. 

 La intervenció en les activitats humanes presents al Delta amb els fluxos d’aigua i 

nutrients necessaris per als ecosistemes naturals. 

 La definició, mètode de seguiment i control, dels indicadors mediambientals. 

Així mateix, la Llei preveia que el Pla hauria d’estar aprovat i redactat en el termini màxim 

d’un any i que aquesta aprovació correspon únicament i exclusivament al Govern de l’Estat. A 

hores d’ara, el Consorci porta quasi un any de retard en la presentació d’aprovació del Pla. 

No obstant això, l’emergència d’un moviment social (PDE) al territori que, durant tot aquest 
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temps, ha liderat l’oposició al transvasament de l’Ebre, així com el ferm posicionament de les 

forces polítiques d’esquerra, ja feia preveure, sense massa sorpreses, que la postura de CiU 

podria sofrir canvis en funció d’estratègies electoralistes, davant d’un anunciat final de cicle 

que fa preveure canvis en el govern del país que portaran a la dreta a l’oposició. Així doncs, 

davant d’un fosc panorama de futur per a les aspiracions polítiques de CiU, la següent 

maniobra consisteix en teatralitzar un trencament simulat amb el PP, tot just quan manquen 

tres mesos per a la celebració de les properes eleccions autonòmiques. 

Davant dels intents frustrats, per part del molt Honorable President, d’ajornar el debat sobre el 

PHN fins després d’eleccions, sobtava, per part de CiU, la creació d’un debat fals a l’entorn 

del cabal ecològic del riu Ebre, la fixació del qual en 135m
3
/s permetria —segons CiU— 

minorar el transvasament. Aquest és un debat que parteix de premisses falses, les quals 

comporten el menyspreu, la desinformació i l’engany a l’opinió pública en general i a la 

societat ebrenca en particular. 

L’únic cabal que pot mantenir l’ecosistema del Delta i del conjunt de les Terres de l’Ebre és el 

que està al voltant dels 300 m
3
/s, que es reivindiquen des del món científic, que parteixen 

d’estudis tècnics contrastats i que farien inviable el transvasament. Tal i com reflecteix el 

Projecte de Transferències de TRASAGUA (Tom I, pàg. 100): «Con un caudal mínimo 

ambiental en el año de 135 m
3
/s y con una capacidad de regulación en origen de 1000 hm

3
, el 

caudal medio anual para las transferencias seria de 900 hm
3
. Si el caudal mínimo fuera de 

110 m
3
/s, el volumen para transferencias ascendería a 970 hm

3
/año de media.» I afegeix: 

«Como se aprecia, las transferencias siguen siendo claramente viables, siempre respetando el 

régimen de caudales ambientales que se fije, sin provocar, por tanto, afección alguna en la 

cuenca cedente.» 

Per si això no fos suficient, al setmanari La veu de l’Ebre núm. 88 (08/08/2003), es fa ressò 

d’unes declaracions del Secretari d’Estat d’aigües, Pascual Fernández, que assegura sense 

rubor que el transvasament és viable en un cabal mínim de 143 m
3
/s que reclama la 

Generalitat. Segons Fernández, amb 143 m
3
/s queda garantit el 95% del transvasament 

previst, és a dir, 900 hm
3
/any. 

Davant d’aquest cúmul d’arguments, el grup local del PSC proposa al ple per a la seva 

aprovació, i el ple acorda: 

 

PRIMER.- La sortida immediata de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar del CPIDE, així com el 

trasllat de la decisió al President i Director de l’ens (Sr. Sancho i Sr. Fabra respectivament). 

 

SEGON.- Que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar insti al Govern de la Generalitat de 

Catalunya i al Govern de l’Estat a procedir a la dissolució del Consorci per a la Protecció 

Integral del Delta de l’Ebre (CPIDE). 

 

TERCER.- Proposar a la comunitat científica, agents socials, afectats i Institucions del 

Territori, l’elaboració d’un “Pla estratègic de Conservació del Delta de l’Ebre”, desvinculat 

del transvasament i de qualsevol tipus de compensació. 

 

QUART.- Aportació per part de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar de suport logístic i 

econòmic a la PDE. 

 

 

11- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, I: DECRETS 
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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 312/2003 de 30/07/2003 al 377/2003 de 26/09/2003, i de les actes de les 

Comissions de Govern corresponents a les sessions 13/2003 de 9/07/2003, 14/2003 de 

24/07/2003 i 15/2003 de 7/08/2003, 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. 

 

 

12- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El Sr. Iruela prega a l’equip de govern que tingui en compte la neteja de les platges al menys 

durant els caps de setmana, encara que hagi passat l’estiu. Prega també que s’intenti agilitar la 

reparació que s’està efectuant a la baixada de Galetet, on hi ha una xapa de ferro, per tal 

d’evitar qualsevol accident. En relació als pilons instal·lats en les voreres de l’Avgda. Batlle 

Pijoan, diu que no està en contra de la decisió política, però creu que s’haguessin pogut 

instal·lar d’un altre tipus a l’efecte d’evitar accidents. Per últim, prega que es reguli la parada 

del bus escolar a Tres Cales, ja que quan arriben els pares amb els seus vehicles es col·lapsa la 

sortida perquè es troben aquests vehicles amb els de la resta de propietaris de la urbanització. 

El Sr. Laboria prega que s’adeqüi el pas de vianants al pont de la urbanització Tres Cales, ja 

que ara, degut a les obres d’accés a la urbanització, està molt més transitat. Manifesta 

seguidament que a la zona de la rambleta hi ha un lloc on s’estan abocant les aigües residuals 

a la mar, prega la ràpida reparació del bombeig i pregunta perquè no s’ha reparat amb 

anterioritat. 

La Sra. Borràs prega al regidor de Medi Ambient que es prenguin les mesures adients per 

solucionar el tema de la caseta de fusta on es recull la roba per Mans Unides, ja que l’existent 

està trencada i suposa un perill. Demana al regidor Joan Pere que es mirin les famílies a les 

que s’han pagat els llibres escolars ja que creu que n’hi han que poden pagar-se’ls i en canvi, 

ara, la pujada de la brossa l’hauran de pagar tots els jubilats. Pregunta, per últim, i en relació a 

una qüestió tractada en anteriors plens, a quin organisme l’ajuntament li va comprar la 

televisió. 

La Sra. Martí prega als regidors socialistes que facin els possibles perquè els seus companys 

de la resta d’Espanya no es posicionin tan fortament a favor del transvasament, ja que creu 

que ambdues postures són incongruents. 

El Sr. Espuny intervé per manifestar que al seu parer aquesta opinió política de la Sra. Martí 

s’hagués hagut de fer en el punt que tocava i no en aquest torn de precs, ja que els precs 

s’adrecen a l’equip de govern i no a l’oposició. Prega que no passi més el que va passar en els 

darrers dos plens, que el grup de CiU efectua sempre les afirmacions en el segon torn 

d’intervencions i d’aquesta manera evita que se’l pugui contestar si no és en un tercer torn de 

paraules. Contesta a la pregunta de la Sra. Borràs tot dient que la televisió que va comprar 

l’ajuntament era per a la Parròquia. Prega a l’equip de govern que es demani subvenció al 

PUOS per acabar de peatonalitzar el carrer Andreu Llambrich, així com també per comprar el 
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local on està ubicada la biblioteca municipal ja que d’aquesta manera l’ajuntament s’estalviarà 

l’arrendament. Prega també continuar amb la rehabilitació de les escoles velles, de 

conformitat amb el projecte existent però amb finançament públic. Prega també que s’estudiï 

treure la nau existent al costat del castell de Sant Jordi i instal·lar-la a la zona verda de Tres 

Cales que hi ha a dalt de la CN-340 ja d’aquesta manera es donaria un servei a la pròpia 

urbanització i es milloraria estèticament la zona de Sant Jordi. 

El Sr. Joan Pere prega a l’alcalde que no permeti que els precs es converteixin en mocions. 

La Sra. Borràs prega que a les plaquetes de sobretaula de la sala de sessions es posi, quan 

correspongui, el càrrec en femení. 

El Sr. Espuny pregunta com es troba el projecte d’urbanització de la segona fase de Tres Cales 

i si s’han començat les obres. 

El Sr. Laboria pregunta si s’ha detectat el que ha esmentat anteriorment a la rambleta, i si és 

així, per què no s’ha reparat. Pregunta també la quantitat que es treu cada mes de la venda de 

la ferralla. També demana que se li informi del cost del quilo de quitrà ara i fa sis mesos. 

Pregunta finalment per què va estar tancada la platja de l’Alguer el dia 11 d’agost. 

El Sr. Llaó pregunta si s’han donat instruccions expresses perquè els cursos de soldadura 

s’imparteixin estrictament només en català, si algun llibre de text s’ha facilitat a gent que no 

està empadronada, si s’han pujat les taxes de les diferents activitats del Patronat d’Esports i si 

es contestaran les preguntes efectuades en el darrer ple. 

L’alcalde contesta que les obres d’urbanització de la segona fase de Tres Cales no han 

començat, que l’ajuntament es preocuparà perquè no es perdin subvencions i que, amb aquest 

objectiu ja té demanada una entrevista amb la Directora General. d’Administració Local. 

 

Tot seguit els regidors de l’equip de govern procedeixen a contestar les preguntes efectuades 

en l’anterior ple ordinari, de la manera que tot seguit s’especifica. 

La Sra. Martí, en relació a la Regidoria de Promoció Econòmica, explica que està pensada 

perquè doni cabuda a qualsevol mena de promoció que tingui a veure amb l’impuls del 

municipi i amb la seva promoció a l’exterior, que alhora és canalitzadora de totes aquelles 

iniciatives que puguin sortir des dels diferents àmbits industrial, cultural, esportiu o altre, i 

que és també una Regidoria de suport per a la resta de regidories. Explica la Sra. Martí que 

aquesta Regidoria ha d’estar dotada de pressupost propi, integrada per l’alcalde i regidors de 

les diferents regidories i que vendria a ser el contrapunt ideal que evitaria desestimar alguna 

activitat que tot i sent necessària pot ser no es podria dur a terme amb el pressupost individual 

de cada Regidoria. 

La Sra. Samarra, en relació a la construcció de la llar del avis, contesta que aquest any no es 

farà per la senzilla raó que no hi han diners, i creu que no seria responsable per part de l’equip 

de govern destinar una partida de setanta milions de pessetes dins del pressupost del 2003, que 

l’actual equip de govern va haver d’enllestir quan no els hi tocava, encara que afirma que 

l’equip de govern treballarà per aconseguir que d’una manera o altra per a l’exercici del 2004 

es comencin les obres de la llar dels avis. 

El Sr. Montagut, en relació al criteri que s’aplica per autoritzar l’ocupació de la via pública, 

explica que no només es té en compte la sol·licitud de l’interessat sinó també el dret de la 

resta d’usuaris, i que en el cas particular de la Plaça Nova s’ha de tenir en compte que és un 

lloc en el qual durant tot l’estiu es fan un seguit d’activitats, i que per això s’aplica un criteri 

més restrictiu, ja que si tots els locals existents en aquest indret ocupessin lliurement la plaça 

no quedaria lloc per a les activitats de la resta de gent del poble. 

En relació a la pregunta per què no estan les banderes blaves penjades al seu lloc, contesta el 
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Sr. Montagut que perquè les van robar, però que una vegada van tenir coneixement dels fets, 

que van succeir el dia 28/7/2003, es va comunicar a l’organisme responsable i aquest va 

contestar que per 50 € cadascuna enviaven les banderes que convinguessin. Explica que així 

es va fer i que el dia 4/8/2003 ja tornaven a estar les banderes blaves penjades. 

En relació al prec del Sr. Espuny sobre la xarxa en alta i la depuradora d’aigües residuals diu 

el Sr. Montagut que l’equip de govern s’ha interessat pel tema, que van tenir una entrevista 

amb els responsables de l’ACA en què es va mostrar una molt bona predisposició i es va 

aconseguir el compromís que s’arreglaria el col·lector de Cala Joanet. Afirma que ben aviat es 

tindran bones notícies per part d’aquest organisme. 

El Sr. Joan Pere Gómez, en relació a la pregunta efectuada en l’anterior ple, sobre si s’havia 

comprovat la data i la signatura del contracte blindat que s’havia signat amb un treballador de 

l’ajuntament, contesta que sí, que ha comprovat la data i la signatura. 

En relació a la pregunta efectuada al Sr. Martí relativa a la situació en què es troba l’expedient 

d’imputació de responsabilitats per les obres pendents d’execució a la urbanització Les Tres 

Cales SA, contesta el propi Sr. Martí que es troba en mans dels juristes de l’ajuntament, 

perquè se segueixin els tràmits legals que pertoquen. A la pregunta del Sr. Llaó sobre si 

continua en vigor la Comissió d’Urbanisme creada en el seu moment o si hi han intencions de 

suprimir-la, contesta que l’anterior equip de govern no va constituir mai legalment 

l’esmentada comissió, però que l’actual equip de govern crearà la Comissió de Serveis en la 

qual es tractaran tots els temes d’urbanisme que pertoquen. En relació a les preguntes sobre el 

nou aparcament, contesta que no sabien que era zona verda, però que era una zona que estava 

molt malmesa i que se’n feia un mal ús i que ara, en canvi, s’ha transformat en una zona neta i 

que a l’estiu ajuda a resoldre el problema de la manca d’aparcaments. En relació al cost de 

l’arena dipositada a la platja de l’Alguer, contesta que va ser de 17.000,00 €. En relació al 

contingut real de les carteres de Relació d’Informació Municipal i Institucional, contesta que 

aquesta Regidoria el que farà és donar informació al ciutadà sobre la assumptes municipals 

amb l’objectiu d’evitar esperes improcedents i donar un servei més eficaç, i que això es farà 

de la manera que sigui menester en cada cas: instal·lant una centraleta telefònica d’atenció al 

ciutadà per solucionar la mala imatge que s’ofereix en l’actualitat ja que dóna la impressió que 

no contesta ningú al telèfon, normalitzant les tanques publicitàries per donar una informació 

més actual, instal·lant a les places de la localitat d’uns plafons on hi hauran plànols 

d’informació municipal per donar més informació a les persones que visiten la localitat, etc. 

El Sr. Llaó pregunta si pot saber el temps que transcorre des de que un ciutadà demana ser 

rebut per l’alcalde fins que aquest el rep. 

Contesta el Sr. Joan Pere Gómez que l’alcalde rep a tothom amb la màxima urgència possible, 

però que durant els primers dies, i donada la il·lusió que va generar l’actual equip de govern, 

van haver-hi moltes visites i es van provocar certs retards, però que a ningú es nega la visita a 

l’alcalde. Explica que en l’actualitat les visites han disminuït, que el temps és molt més ràpid i 

que en un cas extrem aquest pot ser d’una setmana. 

El Sr. Llaó pregunta sobre el preu aproximat de l’aparcament i la qualificació urbanística del 

terreny a on s’ubica. Contesta l’alcalde que el preu va ser d’uns 28.000 €, i el Sr. Gómez, que 

la qualificació és de zona verda. 

El Sr. Llaó pregunta si l’equip de govern sap que no es pot canviar l’ús d’una zona verda 

pública. Contesta el Sr. Gómez que saben que no es pot canviar l’ús d’una zona verda pública, 

però que en aquest cas no van ser sabedors. 

Pregunta el Sr. Llaó qui va resoldre canviar aquest ús. 

La Sra. Marsal, en relació al contracte blindat i a la contestació del Sr. Gómez, pregunta que, 
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si se’l va mirar, tingui l’amabilitat de dir qui el va signar i en quina data es va signar. 

El Sr. Gómez contesta que el contracte està signat pel treballador i pel regidor d’Esports de 

l’anterior equip de govern Sr. José Antonio Gaseni, i que va ser signat un mes abans de les 

eleccions municipals. El Sr. Espuny manifesta que ell sempre es va oposar a la formalització 

d’aquest contracte, i que no va tenir coneixement del mateix ni tampoc de la seva data fins 

que ja va estar fet. 

El Sr. Gómez argumenta que l’alcalde, en la data en que es va realitzar aquest contracte, era el 

Sr. Espuny, i que per això entén que li correspon la responsabilitat política. 

La Sra. Marsal pregunta al Sr. Joan Pere Gómez si sap la potestat que tenen els presidents dels 

patronats per signar qualsevol cosa, així com per autoritzar pagaments. 

El Sr. Llaó torna a reiterar la seva pregunta en relació a qui va resoldre la construcció de 

l’aparcament. 

El Sr. Espuny pregunta al Sr. Montagut, en relació a l’entrevista amb els responsables de 

l’ACA, en quin estat es troba el projecte de la nova depuradora. 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 22:25 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 25 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 54 a 78 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 29/10/2003 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 15/2003, DE 20/10/2003, 

EXTRAORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sr. Vicenç Boquera Alcalde 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sra. Mª Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquim Laboria Mayoral 

Sr. Antoni Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

 

Excusa la seva assistència el senyor Antonio Iruela Subirats. 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 20:00 hores del dia 20/10/2003, 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- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 14/2003, DE 30/09/2003. 

 

 

Un cop llegida l’acta de la sessió 14/2003 de 30/09/2003, cap regidor fa ús de la paraula en 

fase de debat. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 80 

 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

ÚNIC.- Aprovar l’acta de la sessió anterior, 14/2003, de 30/09/2003. 

 

 

2- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 

MUNICIPAL D’ORDENACIÓ “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE 

L’AMETLLA DE MAR, ARTICLE 262: SECTOR E, RIBES ALTES (2ª FASE)”. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, la Sra. Marsal manifesta que el vot del 

seu grup serà favorable. 

El Sr. Joan Pere Gómez explica que per tal que l’execució d’aquest pla parcial del sector de 

Ribes Altes sigui una realitat s’ha de realitzar primerament aquesta modificació del Pla 

General, per tant el vot del seu grup també serà favorable. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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 de l’Ametlla de Mar, 

article 262: Sector E, Ribes Altes (2ª fase)”. Per aquest motiu, és aplicable el que s’estableix a 
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la Disposició Transitòria 3.2 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme. 

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 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 14/6/2002. 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. 

Respecte de la proposta de modificació inicialment aprovada es va recabar informe dels 

següents organismes: 

 Direcció de Patrimoni i Urbanisme RENFE. Justificant de recepció de data 19/7/2002. 

No consta que, fins a la data, s’hagi rebut l’informe sol·licitat. Per aplicació del que es disposa 

a l’article 83 de la Llei 30/1992, de 26/11/1992, reguladora del règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, poden prosseguir-se les 

actuacions. 

Durant el termini d’exposició pública s’han presentat les següents al·legacions: 

 RE 2420/2002, de 8/8/2003, presentada per la Sra. Josefa Bardí Fornós, i RE 

2421/2002, de 8/8/2002, presentada pel Sr. Jean Claude Vignier Lhuilleri. Manifesten la 

seva oposició a la nova delimitació del sector que es proposa, que exclou l’habitatge de 

la seva propietat, perquè s’hi inclou el camí que hi dóna accés, amb la qual cosa 

s’impediria l’accés a la seva finca. 

En data 15/7/2003, RE 2350, s’ha rebut en aquest Ajuntament l’informe emès per l’INCASÒL 

en què s’analitzen les al·legacions presentades i es formula, en relació a aquestes mateixes 

al·legacions, proposta de resolució. El projecte de modificació puntual presentat per 

l’INCASÒL en data 23/9/2003 (RE 3175) per a la seva aprovació provisional recull aquesta 

proposta i n’incorpora el seu contingut, de la següent manera: 

 Al·legacions RE 2420/2002, de 8/8/2003, presentada per la Sra. Josefa Bardí Fornós, i 

RE 2421/2002, de 8/8/2002, presentada pel Sr. Jean Claude Vignier Lhuilleri. 

Manifesten la seva oposició a la nova delimitació del sector que es proposa, que exclou 

l’habitatge de la seva propietat, perquè s’hi inclou el camí que hi dóna accés, amb la 

qual cosa s’impediria l’accés a la seva finca. i sol·liciten que s’hi inclogui. S’estimen 

parcialment, tot adaptant el límit nordoest del sector a les preexistències i excloent 

també del sector el camí d’accés a l’habitatge. 

En data 29/9/2003 el tècnic municipal Sr. Theilacker va emetre informe, incorporat a 

l’expedient, relatiu al projecte per a aprovar provisionalment aportat per l’INCASÒL. En 

aquest document s’informa favorablement l’aprovació provisional de la modificació (projecte 

presentat per l’INCASÒL en data 23/9/2003, RE 3175). 

Com a conseqüència del que es va aprovar inicialment i de les al·legacions estimades la 

proposta de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana vigent que es conté al 

projecte que finalment s’ha de sotmetre a aprovació provisional es concreta de la següent 

manera: 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 82 

 

Modificació de normativa: 

 Es modifica l’article 262. 

 S’hi introdueix una nova clau edificatòria. 

Modificació de plànols d’ordenació: 

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

escala 1:2000, 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. 

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; 

Vist l’informe preceptiu emès per la Secretaria General de la Corporació; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Estimar parcialment les al·legacions RE 2420/2002, de 8/8/2003, presentada per la 

Sra. Josefa Bardí Fornós, i RE 2421/2002, de 8/8/2002, presentada pel Sr. Jean Claude 

Vignier Lhuilleri, tot adaptant el límit nordoest del sector a les preexistències i excloent també 

del sector el camí d’accés a l’habitatge. 

 

SEGON.- Aprovar provisionalment el projecte de “Modificació puntual del Pla General de 

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

 

TERCER.- Suspendre la tramitació ulterior de l’expedient, i per tant la seva remissió a la 

Comissió Territorial d’Urbanisme, fins que l’INCASÒL, com a organisme redactor del 

projecte, hagi presentat nous exemplars a on s’hagin rectificat les següents errades materials: 

 El punt 4 (Materialització de les modificacions) de la memòria (pàgina 4), ha de quedar 

redactat de la següent manera: 

Modificació de normativa: 
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 Es modifica l’article 262. 

 S’introdueix, dins del Títol IV, Capítol III, 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 1:2000, 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. 

 La concreta regulació de la clau (pàgina 9 del projecte) ha de reflectir correcta inserció 

d’aquesta clau dins del text articulat de la normativa del Pla General, en els termes 

exposats. 

 

QUART.- Disposar, un cop verificat el compliment del que es disposa al punt anterior, 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. 

 

 

3- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT DE CANVI DE SISTEMA D’ACTUACIÓ 

I D’ADMINISTRACIÓ ACTUANT DEL SECTOR E “RIBES ALTES 2ª FASE” DEL TERME 

MUNICIPAL. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, la Sra. Marsal manifesta que el vot del 

seu grup serà favorable. 

El Sr. Llaó expressa que també votarà a favor ja que aquesta aprovació definitiva es la 

continuació d’un procés iniciat anteriorment. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 
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 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

La Comissió de Govern Municipal, en data 3/6/2002, va aprovar inicialment, en relació al 

sector E de sòl urbanitzable (“Ribes Altes segons Fase”), el projecte de determinació del 

sistema de cooperació com a sistema d’actuació, i de canvi d’administració actuant en favor 

de l’INCASÒL. 

Consta a l’expedient que 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 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. 

Durant el període d’exposició pública no s’han presentat al·legacions ni reclamacions de cap 

mena. 

Procedeix, en conseqüència, aprovar definitivament el canvi de sistema d’actuació i 

d’administració actuant per a l’esmentat sector E. Aquesta aprovació definitiva, a la vista del 

que es disposa a la Disposició Transitòria vuitena de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, 

d’urbanisme, s’ha de regir per la normativa anterior a la pròpia Llei 2/2002, de 14/3/2002, 

d’urbanisme. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 169 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 remissió a 

la normativa pròpia de la delimitació de polígons i unitats d’actuació, als articles 168.2 i 64 i 

65 del mateix text legal; 

Vist igualment el que es disposa als articles 44 a 50 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 155 i 38 del Reglament de 

Gestió Urbanística aprovat per Reial decret 3288/1978, de 25/8/1978; 

Vist el que es disposa als articles 21.1.j) i 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 definitivament l’expedient de determinació del sistema de cooperació 

com a sistema d’actuació, i de canvi d’administració actuant en favor de l’INCASÒL, per a 

l’execució sistemàtica del sector E, Ribes Altes 2ª fase, d’aquest terme municipal. 

 

SEGON.- Disposar que es doni publicitat a aquesta aprovació definitiva mitjançant notificació 

personal a tots els propietaris del sector i mitjançant la inserció del corresponent anunci al 

Butlletí Oficial de la Província (article 49.4 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 que es trameti còpia de tot 

l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, per al seu 

coneixement i efectes (article 64.1.e 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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4- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR E “RIBES ALTES 2ª 

FASE”. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat el Sr. Espuny expressa que el seu vot 

serà favorable, i es congratula del fet que l’INCASOL, per fi i després d’un any, ha contestat 

les al·legacions presentades en el seu dia. 

El Sr. Llaó manifesta que el seu vot també serà favorable. Reitera el manifestat anteriorment 

en relació a que és la continuació d’un expedient iniciat amb anterioritat, i crida l’atenció 

sobre el fet que l’equip de govern, en votar favorablement aquesta proposta d’acord, aprovarà 

desestimar unes al·legacions presentades per ells mateixos quan eren a l’oposició. 

El Sr. Joan Pere Gómez explica que en el seu dia el seu grup va presentar unes al·legacions 

que l’INCASOL proposa desestimar, i que ara el que intentaran és donar la màxima celeritat 

possible al tema. Afirma que també han demanat que es revisi el punt sisè del conveni 

existent, aprovat l’anterior mandat, ja que jurídicament és dubtós, i que l’INCASOL ha 

contestat que una vegada aprovat aquest punt de l’ordre del dia i notificat es comprometen a 

treure’l del conveni. Reitera que l’equip de govern el que pretén és que al poble hi hagin més 

habitatges de protecció oficial, i que es preocuparan perquè això sigui així. 

El Sr. Gaseni manifesta ésser molt necessària la creació de sòl per tal d’aconseguir habitatges 

per a la gent jove, i que tot i que només aquesta fase serà insuficient per assolir aquest 

objectiu, treballaran per aconseguir molta més oferta. 

El Sr. Espuny, en relació al conveni esmentat, explica que és un conveni que l’INCASOL té 

establert per a totes les poblacions i que per tant és a tot Catalunya on s’està incorrent en la 

il·legalitat. En relació als paràmetres del sector, afirma que a ell també li hagués agradat més 

un altre plantejament per al sector, però que això depèn no del pla parcial, sinó del pla general 

aprovat pel grup de CiU l’any 1992. Explica que com sigui que amb aquest sector no es 

satisfarà tot l’habitatge social necessari és per això que l’anterior equip de govern havia iniciat 

els tràmits per desenvolupar el sector 22b, a dalt de l’autopista, on es contemplaven 1.050 

habitatges, el 10% dels quals de protecció oficial, i que d’aquesta manera s’hauria aconseguit 

donar sortida a les necessitats existents. 
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El Sr. Llaó reafirma les asseveracions del Sr. Espuny. Creu que és necessari impulsar el sector 

E, però demana que s’apliquin també els mateixos criteris de celeritat al sector 22b. 

El Sr. Gaseni demana l’esforç de tots per tirar endavant aquests projectes i creu que s’han 

d’analitzar totes les possibilitats existents. 

El Sr. Joan Pere Gómez afirma que aquest pla parcial que ara s’aprova donarà solució a la 

problemàtica existent en relació a l’habitatge. Reitera que des de l’equip de govern es donarà 

la màxima celeritat i recorda a l’anterior equip de govern que si aquest conveni s’hagués 

signat deu dies després avui es disposaria del doble de pisos de protecció oficial, perquè es 

regiria per la nova Llei d’Urbanisme. 

El Sr. Martí, en relació a l’afirmació del Sr. Espuny en la seva intervenció anterior, aclareix 

que en el mes de febrer de 1992 no governava CiU, i com a prova de la celeritat que s’impulsa 

l’actuació, informa que en el dia d’avui han estat a l’ajuntament els tècnics de la Generalitat. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 3/6/2002 la Comissió de Govern Municipal va adoptar l’acord d’aprovació inicial del 

pla parcial del sector E “Ribes Altes 2ª fase”. Per aquest motiu, és aplicable el que s’estableix 

a la Disposició Transitòria 3.2 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme. 

Consta a l’expedient que 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. L’acord també 

va ser notificat personalment a tots els propietaris del sector, per tractar-se d’interessats 

directament afectats. Durant el termini d’exposició pública, a més, l’edicte va estar exposat al 

tauler d’edictes de la corporació. 

Respecte de la proposta de modificació inicialment aprovada es va recabar informe dels 

següents organismes: 

 Direcció General de Costes de l’Administració General de l’Estat. Justificant de 

recepció de data 17/7/2002. 

 Agència Catalana de l’Aigua. Justificant de recepció de data 16/7/2002. 

 Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya. Justificant de recepció de 

data 18/7/2002. 

 Patrimonio Urbanismo RENFE. Justificant de recepció de data 19/7/2002. 

En data 8/8/2002 (RE 2407) es va rebre l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 

caràcter favorable. 

En data 3/9/2003 (RE 2667) es va rebre l’informe de la Direcció General de Costes de 

l’Administració General de l’Estat. En aquest informe es posen de manifest determinades 

consideracions relatives a la zona de servitud. L’exemplar a aprovar provisionalment s’ha 

modificat en aquest aspecte amb l’objectiu de deixar fora de la zona de servitud les 

edificacions que en un principi s’hi ubicaven. 

En data 19/9/2003 (RE 2813) es va rebre l’informe de la Direcció General de Comerç de la 

Generalitat de Catalunya, de caràcter favorable. 

En data 18/11/2003, finalment, (RE 3452), es va rebre l’informe de Patrimonio y Urbanismo 
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RENFE, també de caràcter favorable. 

Durant el termini d’exposició pública s’han presentat les següents al·legacions: 

 RE 1968, de 2/7/2002. Al·legacions presentades pels senyors Jordi Serra Martínez i 

Rodrigo Teba Sánchez, en representació de la Comunitat de veïns de l’Edifici Jardí. 

 Al·leguen la necessitat de realitzar una correcte canalització de les aigües pluvials a 

conseqüència del desnivell existent entre la finca propietat dels al·legants que 

confronta amb límit del sector, i els terrenys d’aquest. 

 Posen de manifest que existeix un mur mitjaner de pedra en molt mal estat que 

separa els terrenys de la seva propietat amb els del sector, i creuen s’hauria de 

substituir. 

 RE 2103, de 12/7/2002. Al·legacions presentades pels senyors Andreu Martí Garcia, 

Vicenç Boquera Alcalde, Antoni Pallarès Rebull i Mª Carme Martí Buenaventura. 

 Els al·legants sol·liciten un augment de la densitat del Pla Parcial, perquè entenen 

que tot i que el Pla Parcial s’ajusta a les determinacions del Pla general no donen 

resposta a les necessitats d’habitatge del Municipi. En la mateixa línia es fa una 

reflexió sobre la tipologia majoritària del Pla Parcial relativa al fet que en tractar-se 

d’una tipologia pròpia de zones amb densitats baixes, la repercussió dels costos 

derivats de la urbanització en relació amb el m
2 

de sostre d’habitatge és 

significativament més elevada que altres tipologies com ara la de Bloc 

Plurifamiliar. Això significa, a judici dels al·legants, que els preus de venda del sòl 

per edificar serà comparativament més elevat, impedint, doncs l’accés als segments 

de població que pugin estar necessitats d’habitatge. 

 En la mateixa línia, els al·legants argumenten que atesa la baixa densitat del sector 

i tenint en compte que el manteniment dels espais públics és a càrrec de 

l’Ajuntament, això significa que la càrrega econòmica que tindrà el municipi per 

aquest concepte no es veurà compensada pels ingressos corresponents a l’increment 

d’habitants que aquest sector aportarà. 

 Per últim, els al·legants exposen que atesa la situació immillorable a primera línia 

de mar, es pot intuir que el sòl privat que no és propietat de l’Institut Català del Sòl 

serà objecte d’especulació, creant així un barri de segones residències destinat a 

persones amb un alt poder adquisitiu, amb les conseqüències que això comporta per 

a la cohesió social del municipi. 

 Pels motius exposats, els al·legants sol·liciten que es reconsideri el 

desenvolupament del sector, i que es faci tot seguint el model i els paràmetres del 

sector limítrof Ribes Altes (sector D), desenvolupat i ja executat en el seu dia per 

l’Institut Català del Sòl. 

 RE 2254, de 25/7/2002. Al·legació presentada pel senyor Manel Gallego Hernández. 

L’al·legant, propietari d’uns terrenys inclosos en l’àmbit del sector, posa de manifest 

que la delimitació del sector lesiona els seus interessos perquè no podrà tenir “la 

privacitat que desitjàvem i tampoc podem recuperar la inversió efectuada”, per causa 

que, en paraules de l’al·legant, s’han “requalificat” els terrenys de l’esmentada zona. 

Sol·licita que el sector inclogui en el seu àmbit la totalitat dels terrenys de la seva 

propietat. 

 RE 2473, de 13/8/2002. Al·legacions presentades per la senyora Joana Mateu Figueres, 

en representació del senyor Joan Mateu i Llaó. L’al·legant manifesta no estar d’acord 

amb el límit del sector per la part nord, (paral·lel a la via), pels motius següents: en 
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primer lloc, l’al·legant afirma que el plànol 2 d’Estructura orgànica del territori del Pla 

General, la línia del límit arriba fins als terrenys propietat de Renfe; en segon lloc, 

al·lega que la Llei de Sòl estableix l'equitat entre totes les finques que composen un 

sector, tant a nivell d’afeccions com de drets, així com que no permet que quedin peces 

de territori que per les seves dimensions, no puguin ser objecte d’ordenació elles 

mateixes o que per la seva situació no puguin ser annexionades a un altre sector, com és, 

segons l’al·legant, el cas de la seva finca. També posa de manifest que la finca paga 

contribució urbana per la totalitat de la finca. Per aquests motius l’al·legant sol·licita 

que la totalitat de la seva finca s’incorpori  al sector E. 

En relació a aquestes al·legacions, i de conformitat amb l’informe emès per l’INCASÒL sobre 

el seu contingut (RE 2530, de 15/7/2003), s’han de fer les següents consideracions: 

 RE 1968, de 2/7/2002. Al·legacions presentades pels senyors Jordi Serra Martínez i 

Rodrigo Teba Sánchez, en representació de la Comunitat de veïns de l’Edifici Jardí. Els 

problemes derivats de la filtració de les aigües han de ser resolts, bé pel promotor que va 

construir l’esmentat mur, bé per la propietat del mateix. Correspon a l’Institut Català del 

Sòl només garantir que les aigües pluvials del sector E no s’abocaran sobre la parcel·la 

esmentada. A més, és el posterior projecte d’urbanització el que s’haurà d’encarregar de 

resoldre la correcta canalització de les aigües pluvials. Per aquests motius, procedeix 

desestimar l’al·legació. 

 RE 2103, de 12/7/2002. Al·legacions presentades pels senyors Andreu Martí Garcia, 

Vicenç Boquera Alcalde, Antoni Pallarès Rebull i Mª Carme Martí Buenaventura. Pel 

que fa a la densitat, la proposta de Pla Parcial del Sector E s’ajusta a les determinacions 

de la Revisió del Pla General d’ordenació Urbana de l’Ametlla de Mar. La densitat és un 

paràmetre que estableix el Pla general, al qual el Pla Parcial s’hi ha d’ajustar. Pel que fa 

a la resta de consideracions efectuades pels al·legants, s’ha de dir que tot i que és cert, 

que els factors econòmics tenen una gran rellevància, s’han de tenir en compte altres 

factors, que ben segur va valorar el Pla general en el moment de la seva redacció, com 

son l’estructura del municipi, la capacitat de desenvolupament, la sostenibilitat, etc. Per 

aquests motius es plantegen sectors amb densitats diferents segons la seva ubicació i 

naturalesa. Per això, no és de rebut aplicar criteris d’homogeneïtat a dos sectors 

diferents i menys quan el mateix Pla General ja ho posava de manifest. Per aquests 

motius, procedeix desestimar l’al·legació. 

 RE 2254, de 25/7/2002. Al·legació presentada pel senyor Manel Gallego Hernández. El 

Pla Parcial s’ajusta a les determinacions de la Revisió del Pla General d’ordenació 

Urbana de l’Ametlla de Mar. Aquests terrenys, amb posterioritat a l’esmentada Revisió, 

no han estat objecte de cap requalificació, en contra del que manifesten els al·legants, i 

el límit de l’àmbit en aquesta zona del sector no ha variat respecte al que estableix el Pla 

general, que respecta les separacions pròpies al sistema ferroviari. Per aquests motius, 

procedeix desestimar l’al·legació. 

 RE 2473, de 13/8/2002. Al·legacions presentades per la senyora Joana Mateu Figueres, 

en representació del senyor Joan Mateu i Llaó. Cal reiterar que el Pla Parcial s’ajusta a 

les determinacions de la Revisió del Pal General d’Ordenació Urbana de l’Ametlla de 

Mar. Ara bé, tot i que és cert que en el plànol 2 d’estructura orgànica del territori la línia 

del límit d’aquest sector arriba fins als terrenys propietat de Renfe, quan el Pla general 

entra en més detall, en concret en el plànol 32ª Plànol d’ordenació (Sòl urbà: delimitació 

de zones sistemes generals i locals Sector E, SUP Ribes Altes (2ª Fase)), a E: 1/2000, el 

límit del sector pel costat paral·lel a la via és el que se recull en el Pla Parcial a tràmit. 
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És per això, i en compliment del principi de jerarquia normativa que regeix en el dret 

urbanístic, la raó per la qual el Pla parcial no pot modificar el límit establert pel Pla 

General, i conseqüentment no es pot entrar a valorar en aquest moment, si les peces de 

terreny que queden excloses de l’àmbit són susceptibles d’ordenació elles mateixes o 

annexionades a altres sectors, atès que l’únic que fa el Pla parcial es adaptar-se a les 

previsions i límits establerts per la figura de Planejament superior, en aquest cas, la 

Revisió del Pla General. En relació a l’al·legació referent a la necessitat d’equitat entre 

totes les finques que composen un sector, tant a nivell d’afeccions com de drets, cal dir 

que serà el posterior projecte de reparcel·lació el que, de conformitat amb el just 

repartiment dels beneficis i les càrregues derivades del planejament, garantirà l’equitat 

entre totes les finques incloses en l’àmbit del projecte. Per aquests motius, procedeix 

desestimar l’al·legació. 

El projecte que ha d’ésser aprovat provisionalment és finalment conseqüència del que es va 

aprovar inicialment, de la modificació introduïda com a conseqüència de l’informe de la 

Direcció General de Costes, i del petit ajustament de sector derivat de la modificació puntual 

del Pla general municipal d’ordenació “Modificació puntual del Pla General de l’Ametlla de 

Mar, article 262: Sector E, Ribes Altes (2ª fase)”, ja aprovada provisionalment per aquest 

ajuntament. 

El projecte de pla parcial es composa de: 

Documentació escrita, comprensiva de: 

 Memòria informativa. 

 Memòria de l’actuació. 

 Quadres de dades. 

 Ordenances reguladores. 

 Pla d’etapes, cessions de sòl i obra urbanitzadora. 

 Estudi economicofinancer. 

Plànols: 

 

Número plànol escala 
   

1 emplaçament 1:5.000 

2 relació amb el planejament vigent 1:2.000 

3 topogràfic, estat actual i cadastral 1:1.000 

4 vialitat 1:1.000 

5 zonificació 1:1.000 

6 parcel·lació i ordenació de l’edificació 1:1.000 

7 xarxes de serveis 1:2.000 

 

En data 29/9/2003 el tècnic municipal Sr. Theilacker va emetre informe, incorporat a 

l’expedient, relatiu al projecte per a aprovar provisionalment aportat per l’INCASÒL. En 

aquest document s’informa favorablement l’aprovació provisional de pla parcial (projecte 

presentat per l’INCASÒL en data 23/9/2003, RE 3175). 

L’article 59.2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12/7/1990, pel qual s'aprova la refosa dels 

textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, 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 
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aspectes i ho decideixi en el termini de sis mesos des de l’ingrés de l’expedient en el Registre. 

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

per silenci administratiu. Correspon, per tant, aprovar provisionalment el projecte de pla 

parcial de referència i trametre’l, juntament amb l’expedient tramitat, a la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, perquè resolgui sobre la seva aprovació definitiva. 

Per tot això; 

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; 

Vistos els articles 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, i 114.3.k) del Text refós de la Llei Municipal i 

de Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003; 

Vist l’informe preceptiu emès per la Secretaria General; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Desestimar en la seva integritat, pels motius que s’han exposat a la part dispositiva 

del present acord, les al·legacions presentades pels senyors Jordi Serra Martínez i Rodrigo 

Teba Sánchez en representació de la Comunitat de veïns de l’Edifici Jardí, RE 1968, de 

2/7/2002; les al·legacions presentades pels senyors Andreu Martí Garcia, Vicenç Boquera 

Alcalde, Antoni Pallarès Rebull i Mª Carme Martí Buenaventura, RE 2103, de 12/7/2002; les 

al·legacions presentades pel senyor Manel Gallego Hernández, RE 2254, de 25/7/2002; i les 

al·legacions presentades per la senyora Joana Mateu Figueres en representació del senyor Joan 

Mateu i Llaó, RE 2473, de 13/8/2002. 

 

SEGON.- Aprovar provisionalment el pla parcial del sector E “Ribes Altes 2ª fase”. 

 

TERCER.- Disposar, un cop verificat el compliment del que es disposa al punt anterior, 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 pla parcial que ha estat 

objecte d’aprovació provisional. 

 

QUART.- Disposar que es notifiqui aquest acord en forma. 

 

 

5- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 3 DE L’OBRA “AMPLIACIÓ DEL 

CEMENTIRI MUNICIPAL (1A FASE)”. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 
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 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

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: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

Atès que l’Ajuntament en Ple en data 31/03/2003 acordà adjudicar el contracte per a l’execució 

de l’obra “Projecte d’ampliació del cementiri municipal (1a fase)” en favor de l'empresa Incoex, 

SL, pel preu ofert de 674.535,21 €, IVA inclòs; 

Atès que el tècnic director de les obres, Sr. Lluís Ena Bessa, ha formulat certificacions 

corresponents a l’obra executada; 

Atès que correspon a l’òrgan de contractació el reconeixement de l’obligació que es deriva de la 

relació contractual, segons el que es desprèn de l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 

28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya; 

Vist el que es disposa a l’article 145 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 les certificacions d'obra que s'esmenten: 

 Obra: “Projecte d’ampliació del cementiri municipal (1a fase)”. 

 Contractista: Incoex, SL 

 Pressupost d’adjudicació: 674.535,21 € 

 Import certificat amb anterioritat: 70.466,10 

 Núm. de certificació: tercera 

 Import certificat: 81.705,06 € 

 Import pendent de certificar: 522.364,05 € 

 

SEGON.- Notificar aquesta resolució en forma a l’interessat i donar compte a Intervenció. 

 

 

6- MODIFICACIÓ DE L’ACORD PLENARI DE DATA 14/7/2003, PEL QUAL ES 

NOMENEN VOCALS DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’ORGANISME 

AUTÒNOM ADMINISTRATIU “PATRONAT DE TURISME”. NOMENAMENT DE 
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VOCALS DE LA JUNTA DEL PATRONAT DE L’ORGANISME AUTÒNOM 

ADMINISTRATIU “PATRONAT DE TURISME”. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Abans d’entrar en el debat el secretari explica que el penúltim paràgraf de la part dispositiva 

de l’acord es va incloure per error i s’hauria de suprimir, perquè els grups sí han formulat 

proposta de nomenament. 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat el Sr. Llaó agraeix al secretari 

l’observació efectuada i per tant la retirada d’un paràgraf de la proposta d’acord que no era 

certa. Expressa la seva sorpresa al veure l’exclusió per primera vegada de la representació del 

grup municipal del Partit Popular del Patronat de Turisme, i demana una explicació per part 

del seu president en ordre a si es permetrà o no la representació del seu grup en el patronat. 

El Sr. Gaseni explica que el que s’ha fet és aplicar correctament els estatuts del Patronat de 

Turisme, els quals disposen que es pot escollir únicament a un representant de l’oposició. No 

obstant, afegeix, proposarà l’ampliació de vocals per tal que en pugui formar part el Partit 

Popular; afirma que el patronat està obert a tot tipus de col·laboració i que s’informarà a tots 

els regidors, però que s’han d’aplicar els estatuts tal com es van elaborar en el seu dia. 

El Sr. Llaó agraeix d’antuvi aquesta informació que se li donarà, però reitera que ell va estar 

quatre anys com a president del patronat, i ofereix la seva participació i l’aportació de la seva 

experiència. Recorda que va ser justament ell qui, essent president del Patronat de Mitjans 

Informatius, va donar participació al grup d’Esquerra Republicana, que no tenia representació 

a l’ajuntament, per tal que pogués participar en els diferents debats. 

El Sr. Gaseni reitera que l’únic que es pretén amb  la proposta és salvar l’error tècnic patit en 

efectuar els nomenaments i aplicar els estatuts. Reitera que proposarà l’ampliació del nombre 

de vocals per tal que, com ha dit anteriorment, hi tingui participació el Partit Popular, però 

demana la plena confiança del Sr. Llaó ja que creu que fins ara no l’ha tinguda. 

El Sr. Llaó afirma que el patronat sempre ha estat obert a tothom, i que no s’hauria de 

restringir la participació. Per aquest motiu, anuncia que el seu vot serà negatiu mentre el seu 

grup sigui exclòs. 

La Sra. Marsal manifesta que el seu grup votarà a favor, i expressa que estan d’acord en 

modificar la composició amb la finalitat que el Partit Popular pugui també formar part. 

El Sr. Martí afirma que si els estatuts no permeten una representació directa de tots els grups 
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de l’oposició es buscarà una altra fórmula per tal que hi pugui haver representació de tots els 

partits en el patronat. 

La Sra. Martí explica que ella va ser la representant del grup de CiU durant els vuit anys que 

van estar a l’oposició i dóna la seva conformitat a que el grup del Partit Popular pugui tenir 

representació en l’actual legislatura. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou 

 Vots en contra: els del Sr. Llaó, Sra. Borràs i Sr. Laboria. 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 14/7/2003 el ple de la corporació va adoptar l’acord de delegar en l’Alcaldia la 

facultat per nomenar, per decret, els vocals del Consell d’Administració del Patronat de 

Turisme representants dels grups polítics, un cop els grups municipals haguessin formulat la 

proposta pertinent. 

En compliment d’aquesta delegació l’Alcaldia, per Decret 325/2003, d’1/8/2003, va nomenar 

els vocals esmentats. 

Amb posterioritat a la notificació d’aquests nomenaments s’ha detectat l’existència d’un error, 

que consisteix en haver-se aplicat a tot el procés els estatuts de l’organisme autònom 

administratiu Patronat de Mitjans Informatius, i no els de l’organisme autònom administratiu 

Patronat de Turisme. Error, per altra banda, provocat pel fet d’haver-se publicat els estatuts de 

l’organisme autònom administratiu Patronat de Mitjans Informatius, al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya número 2174, de 28/2/1996, sota l’epígraf “Estatuts del Patronat 

Municipal de Turisme”. 

Com a conseqüència d’aquest error en resulta: 

 Que el president, que va ser nomenat per Decret de l’Alcaldia 287/2003, de 7/7/2003, no 

ha de ser nomenat per Decret, ja que els estatuts preveuen directament que sigui el 

regidor de Turisme. 

 Que la Junta del Patronat (no Consell d’Administració) ja de tenir una composició 

diferent de la que es va establir a l’acord plenari de 14/7/2003 i el correlatiu Decret de 

l’Alcaldia 325/2003, d’1/8/2003. 

Procedeix, en conseqüència, salvar l’error patit tot modificant els aspectes assenyalats. 

L’article 5 dels Estatuts de l’organisme autònom administratiu “Patronat de Turisme”, 

publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 2140, d’11/12/1995, disposa 

que la Junta del Patronat la constitueixen el president del Patronat, que és el regidor de 

Turisme, i dotze vocals que seran el regidor d’Urbanisme, el regidor de Governació, un 

regidor de l’oposició, i nou vocals més designats per majoria absoluta dels membres de la 

corporació entre persones relacionades amb el sector turístic. 

Per tot això; 

Atès però que per Decret 269/2003, de 23/6/2003, l’Alcaldia va nomenar el senyor Jordi 

Gaseni i Blanch com a titular de la Regidoria de Turisme; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Constatar que correspon al titular de la Regidoria de Turisme exercir el càrrec de 
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president de l’organisme autònom i de la Junta del Patronat que el regeix. 

 

SEGON.- Constatar que formen part de la Junta del Patronat, com a vocals, els senyors 

Antonio Montagut Franch i Andreu Martí i Garcia, en atenció a la seva qualitat de regidors de 

Governació i d’Urbanisme, respectivament. 

 

TERCER.- Nomenar com a vocal de la Junta el regidor Sr. Antonio Iruela Subirats. 

 

QUART.- Instar l’Alcaldia perquè revoqui els nomenaments efectuats per Decret 325/2003, 

d’1/8/2003, i delegar-li la facultat per nomenar, per decret, els nou vocals restants de la Junta 

del Patronat. 

 

 

7- PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA PER LA REGIDORIA DE CULTURA, 

D’ADHESIÓ A LA SOL·LICITUD PERQUÈ LA UNESCO DECLARI LA SARDANA COM 

A PATRIMONI DE LA HUMANITAT. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat el Sr. Espuny manifesta que el seu vot 

serà favorable però fa referència que a les Terres de l’Ebre existeix una dansa que creu és molt 

més representativa que la sardana i que és la jota; opina que la sardana va arribar fa pocs anys 

i que no hi ha tradició sardanística en aquestes comarques de l’Ebre. 

El Sr. Boquera expressa que efectivament la jota tortosina és la dansa de la comarca però la 

dansa típica i més coneguda de tot Catalunya és la sardana i el que es pretén en aquest punt és 

que la UNESCO la declari patrimoni de la humanitat. Com a regidor de Cultura creu que 

s’han d’adherir a aquest manifest. 

El Sr. Joan Pere Gómez puntualitza que en aquest moment en concret s’ha demanat que la 

sardana, que és la dansa que representa a tot un país, sigui declarada patrimoni de la 

humanitat, però que si en algun altre moment es demana que ho sigui la jota tortosina doncs ja 

es votarà. 

El Sr. Espuny explica que en la proposta d’acord es parla en contra de la uniformitat i de la 

globalització, però que, pel contrari, s’està imposant una dansa només perquè ho sol·licita una 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 95 

 

entitat. Demana que per properes propostes es miri si realment així es defensa la cultura 

catalana o simplement es diu que sí a tot, ja que, afirma, potser que també l’ajuntament 

s’adhereixi a qualsevol sol·licitud de per exemple Al-Qaeda, que també celebra la seva festa 

l’onze de setembre. Creu que és necessari analitzar amb més detall el contingut de les 

propostes d’acord per comprovar si realment defensen tota la cultura catalana o pel contrari es 

tracta d’imposar un model que respon més a la part nord que a la part sud de Catalunya, 

encara que, anuncia finalment, el seu vot serà favorable. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu vot serà favorable i que si alguna vegada es fes la proposta 

de la jota tortosina des del seu grup també es recolzaria, ja que creu que tot el que sigui a 

favor d’accions culturals de les nostres terres és positiu. 

El Sr. Llaó expressa que el seu vot també serà favorable ja que creu que tota iniciativa de caire 

cultural es mereixedora d’un suport institucional. 

El Sr. Joan Pere Gómez recrimina el comentari realitzat pel Sr. Espuny en relació a Al-Qaeda, 

que qualifica de mal gust perquè, manifesta, no es poden assimilar, ni que sigui amb animus 

jocandi, una entitat cultural amb una organització terrorista. 

El Sr. Boquera prega al Sr. Espuny que retiri el comentari, perquè creu que ha estat fora de 

lloc. En el mateix sentit es manifesta el Sr. Martí. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

Vist l’escrit adreçat a aquest ajuntament per part de la Federació Sardanista de Catalunya, pel 

qual se sol·licita l’adhesió a la sol·licitud perquè la UNESCO declari la sardana com a 

patrimoni de la humanitat; 

El ple acorda: 

 

ÚNIC.- Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar a la sol·licitud de la 

Federació Sardanista de Catalunya perquè la UNESCO declari la sardana com a patrimoni de 

la humanitat. 

 

 

8- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE 

L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 
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 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, cap regidor fa us de la paraula. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

Atès que s’ha elaborat una nova ordenança fiscal número 1, reguladora de l’Impost sobre béns 

immobles, que ha de substituir a l’actualment vigent; 

Vist l’informe preceptiu de Secretaria i d’Intervenció; 

Vist, el que es disposa als articles 22.2.e), 49, 106 a 108, i 111 i 113 de la Llei 7/1985, de 

2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, 6, i 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 

28/12/1988, reguladora de les hisendes locals; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’ordenança fiscal número 1, reguladora de l’Impost sobre béns 

immobles. 

 

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 oportuns. 

 

 

9- APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS NÚMEROS 2, 3, 4 I 5 DE L’OBRA 

“PROJECTE D’OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA 2A FASE DEL POLÍGON 

INDUSTRIAL MUNICIPAL”. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 
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Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat el Sr. Espuny manifesta que el seu vot 

serà favorable ja que amb aquestes aprovacions es donen per finalitzades les obres de la 2a. 

fase del polígon industrial i això vol dir que s’han de posar a treballar per a desenvolupar la 

resta de sòl qualificat com a industrial. 

El Sr. Joan Pere Gómez diu que el que s’ha de fer ara és procurar que en el polígon s’instal·lin 

indústries. 

El Sr. Llaó afirma que també es congratula de l’acabament d’aquestes obres i que ara entre 

tots han de procurar que s’ompli d’indústries. 

El Sr. Gaseni expressa que també votarà a favor ja que és una bona notícia la finalització de la 

2a. fase del polígon. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

Atès que l’Ajuntament en Ple en data 31/03/2003 acordà adjudicar el contracte per a 

l’execució de l’obra “Projecte d’obres d’urbanització de la 2a fase del Polígon industrial 

municipal”, tramitat per subhasta pública, a favor de l'empresa Luis Batalla SAU, pel preu 

ofert de 549.990€, IVA inclòs; 

Atès que el tècnic director de les obres, Sr. Joan Carles Theilacker i Pons, ha formulat 

certificacions corresponent a l’obra executada; 

Atès que correspon a l’òrgan de contractació el reconeixement de l’obligació que es deriva de 

la relació contractual, segons el que es desprèn de l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, 

de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya; 

Vist el que es disposa a l’article 145 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 les certificacions d'obra que s'esmenten: 

 Obra: “Projecte d’obres d’urbanització de la 2a fase del Polígon industrial municipal”. 

 Contractista: Luis Batalla SAU 

 Pressupost d’adjudicació: 549.990 € 

 Import certificat amb anterioritat: 113.482,03 € 

 Núm. de certificació: segona 

 Import certificat: 91.027,76 € 
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 Import pendent de certificar: 345.480,21 € 

 

 Obra: “Projecte d’obres d’urbanització de la 2a fase del Polígon industrial municipal”. 

 Contractista: Luis Batalla SAU 

 Pressupost d’adjudicació: 549.990 € 

 Import certificat amb anterioritat: 204.509,79 € 

 Núm. de certificació: tercera 

 Import certificat: 167.560,60 € 

 Import pendent de certificar: 177.919,61 € 

 

 Obra: “Projecte d’obres d’urbanització de la 2a fase del Polígon industrial municipal”. 

 Contractista: Luis Batalla SAU 

 Pressupost d’adjudicació: 549.990 € 

 Import certificat amb anterioritat: 372.070,39 € 

 Núm. de certificació: quarta 

 Import certificat: 106.781,56 € 

 Import pendent de certificar: 71.138,05 € 

 

 Obra: “Projecte d’obres d’urbanització de la 2a. fase del Polígon industrial municipal”. 

 Contractista: Luis Batalla SAU 

 Pressupost d’adjudicació: 549.990 € 

 Import certificat amb anterioritat: 478.851,95 € 

 Núm. de certificació: cinquena 

 Import certificat: 71.138,05 € 

 Import pendent de certificar: 0,00 € 

 

SEGON.- Notificar aquesta resolució en forma a l’interessat. 

 

 

10- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 

MUNICIPAL D’ORDENACIÓ EN EL SECTOR J “CASTELL DE SANT JORDI”, SEGONS 

PROJECTE DE DATA JUNY 2003. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 
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l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat el Sr. Llaó aclareix que es tracta d’una 

aprovació derivada del Pla General aprovat l’any 1992, comentari que enllaça amb les 

intervencions produïdes al punt quart de l’ordre del dia per puntualitzar que en aquell any, 

efectivament, no governava CiU, però que sí que hi feia quan el pla general vigent es va 

aprovar inicialment. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 23/5/2003 el ple de la corporació va adoptar l’acord d’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”. 

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

en compliment del que es disposa a l’article 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 3/6/2003. 

 Ajuntament de Tivissa: justificant de recepció de data 4/6/2003. 

 Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant: 3/6/2003. 

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

131/2003, de 7/6/2003, i al diari El Punt de 4/6/2003. 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: 

 Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Justificant de recepció de 

data 20/6/2003. 

 Agència Catalana de l’Aigua, per l’afectació de lleres de barrancs. Justificant de 

recepció de data 19/6/2003. 

 Administració General de l’Estat. Direcció General de Costes. Justificant de recepció de 

data 19/6/2003. 

 Generalitat de Catalunya, Direcció General de Comerç, Servei d’equipaments 

comercials. Justificant de recepció de data 19/6/2003. 

 Direcció de Patrimoni i Urbanisme RENFE. Justificant de recepció de data 25/6/2003. 

En data 22/7/2003, RE 2419, es va rebre escrit de la Delegació Territorial del Departament a 

les Terres de l’Ebre, pel qual es manifesta la impossibilitat d’emetre l’informe perquè el 

projecte no incorpora cap plànol d’ordenació. 

En data 21/8/2003, RE 2813, es va rebre un nou escrit pel qual s’informa que, com que s’ha 

rebut també per informar el projecte de modificació del pla parcial del mateix sector, s’emetrà 

l’informe “conjuntament”. L’informe, en la seva part expositiva, afirma que el “barranc de 
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Sant Jordi”, com sigui que està classificat segons el Pla Territorial de les Terres de l’Ebre com 

a element natural de valor local, s’ha de considerar com a sòl no urbanitzable de protecció 

especial. Com a conseqüència d’això, s’emet un “informe desfavorable”, pels següent motius: 

 Perquè el “projecte” ha de conservar els dos camins ramaders i ha de garantir la seva 

preservació. 

 Perquè cal respectar les especificacions del Pla Territorial de les Terres de l’Ebre 

respecte de les zones d’elements naturals d’interès local. 

 Perquè no es pot fer cap tipus d’actuació que pugui alterar la zona humida catalogada. 

En data 12/9/2003, RE 3061, te entrada un altre escrit pel qual es manifesta que s’ha rebut una 

“documentació annexa” on s’inclouen els camins ramaders “Lligallo de Manrà” i “Cordel de 

les Teuleries”, i s’exclou de l’àrea afectada el tram final del Barranc de Sant Jordi”. Com a 

conseqüència d’això, s’emet nou informe, de caràcter favorable amb subjecció a la condició 

que es garanteixi el manteniment dels camins ramaders existents. 

En data 25/7/2003, RE 2489, es va rebre escrit de la Direcció General de Comerç pel qual es 

manifesta que, com sigui que la proposta de modificació no possibilita la implantació de grans 

o mitjanes superfícies comercials, no és preceptiva l’emissió d’informe. 

En data 31/7/2003, RE 2560, es va rebre escrit de la Delegació de Catalunya i Aragó de 

Patrimoni i Urbanisme RENFE. L’escrit informa favorablement la proposta, sens perjudici de 

les prescripcions que s’estableixin en fase d’autorització dels projectes d’obres. 

En data 9/9/2003, RE 3040, es va rebre l’informe de la Secretaria d’Estat d’Aigües i Costes, 

de caràcter favorable. 

En data 7/10/2003, RE 3311, es va rebre l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, pel qual 

s’informa favorablement el projecte, si bé condicionadament a que en el projecte de 

modificació del pla parcial que es tramita paral·lelament s’inclogui: 

 La delimitació de la zona inundable per a un període de retorn de 500 anys. 

 La previsió d’una estació depuradora d’aigües residuals pròpia fins que sigui possible la 

connexió a una estació depuradora d’aigües residuals pública. 

 La previsió de connexió a xarxa municipal o regional. 

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

En data 3/10/2003, RE 3198, el Sr. Javier Guerrero, en nom i representació de Grupo Magenta 

SA, presenta en el Registre el projecte de modificació puntual per a aprovar provisionalment. 

En la instància de presentació es manifesta que s’han introduït, respecte del projecte aprovat 

inicialment “les correccions sol·licitades i les justificacions corresponents”. 

Respecte d’aquest nou projecte l’arquitecte municipal, Sr. Theilacker, va emetre informe en 

data 13/10/2003, incorporat a l’expedient. En aquest informe es manifesta, igualment, que 

“s’han incorporat les modificacions derivades dels informes rebuts dels diferents organismes, 

així com un document annex justificatiu del compliment dels articles 22, 38 i 39 del Pla 

Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre”. L’informe és de caràcter favorable. 

El contingut final de la modificació puntual és el que s’especifica: 

 Es modifica l’article 268, que regula el sector J de sòl urbanitzable programat, “Castell 

de Sant Jordi”. 

 S’hi introdueixen un total de sis nous articles, numerats com a 268 bis a 268 septies, a 

on es regulen noves claus edificatòries necessàries per al desenvolupament del sector 

que es pretén, 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) 
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 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) 

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. 

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

d’ordenació en el sector J “Castell de Sant Jordi”, segons projecte de data juny 2003. 

 

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, del projecte de modificació que ha estat objecte d’aprovació provisional. 

 

 

11- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 

PLA PARCIAL DEL SECTOR J “CASTELL DE SANT JORDI”. 

 

 

En aquest punt l’alcalde proposa retirar el punt de l’ordre del dia, amb l’objectiu d’esmenar 

determinades incorreccions del projecte. Proposta acceptada per assentiment unànime. 

 

 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 22:55 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 24 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 79 a 102 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 17/12/2003 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 16/2003, DE 5/12/2003, 

EXTRAORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sra. Mª Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquim Laboria Mayoral 

Sr. Antoni Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

Sr. Antonio Iruela Subirats 

 

Excusa la seva assistència el senyor Vicenç Boquera Alcalde 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 18:30 hores del dia 5/12/2003, 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- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 15/2003, DE 20/10/2003. 

 

 

Un cop llegida l’acta de la sessió 15/2003 de 20/10/2003, 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: 
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 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

ÚNIC.- Aprovar l’acta de la sessió anterior, 15/2003, de 20/10/2003. 

 

 

2- APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS NÚMEROS 4 I 5 DE L’OBRA “AMPLIACIÓ 

DEL CEMENTIRI MUNICIPAL (1A FASE)”. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

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: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

Atès que l’Ajuntament en Ple, en data 31/03/2003, acordà adjudicar el contracte per a 

l’execució de l’obra “Ampliació del cementiri municipal 1a. fase”, tramitat per subhasta 

pública, a favor de l'empresa Incoex, SL, pel preu ofert de 674.535,21 € IVA inclòs; 

Atès que el tècnic director de les obres, Sr. Lluís Ena Bessa, ha formulat certificacions 

corresponents a l’obra executada; 

Atès que correspon a l’òrgan de contractació el reconeixement de l’obligació que es deriva de la 

relació contractual, segons el que es desprèn de l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 

28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya; 
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Vist el que es disposa a l’article 145 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 les certificacions d'obra que s'esmenten: 

 Obra: “Projecte d’ampliació del cementiri municipal (1a fase) 

 Contractista: Incoex, SL 

 Pressupost d’adjudicació: 674.535,21 € 

 Import certificat amb anterioritat: 152.171,16 € 

 Núm. de certificació: quarta 

 Import certificat: 129.157,03 € 

 Import pendent de certificar: 393.207,02 € 

 Obra: “Projecte d’ampliació del cementiri municipal (1a fase)”  

 Contractista: Incoex, SL 

 Pressupost d’adjudicació: 674.535,21€ 

 Import certificat amb anterioritat: 281.328,19 € 

 Núm. de certificació: cinquena 

 Import certificat: 138.159,40 € 

 Import pendent de certificar: 255.047,62 € 

 

SEGON.- Notificar aquesta resolució en forma a l’interessat i donar compte a Intervenció. 

 

 

3- APROVACIÓ DEL PROJECTE “ADDICIONAL AL PROJECTE D’OBRES 

D’URBANITZACIÓ DE LA SEGONA FASE DEL POLÍGON INDUSTRIAL MUNICIPAL”, 

I FORMULACIÓ DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ CONTRACTUAL. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, la Sra. Marsal manifesta que el vot del 

seu grup serà favorable. 
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Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

Per Provisió d’aquesta Alcaldia de data 10/11/2003 s’ha incoat expedient de modificació del 

contracte per a l’execució de l’obra “Projecte d’obres d’urbanització de la segona fase del 

Polígon industrial municipal”, que per acord de Ple de l’Ajuntament de data 31/03/2003 va ser 

adjudicat a favor de l'empresa Luis Batalla, SAU, pel preu ofertat de 549.990,00€, IVA inclòs. 

El contingut de la modificació que es tramita es recull en la memòria explicativa redactada pel 

director facultatiu, Sr. Lluis Ena Bessa. A d’aquest document es justifica adequadament la 

necessitat de la modificació contractual que es proposa. 

El projecte d’obres addicionals no suposa la introducció de noves unitats d’obra. 

El 20% de l’import primitiu del contracte importa la quantitat de 109.998,00 €. 

El projecte d’obres addicionals pressuposta l’import d’execució per contracta d’aquests obres 

addicionals en la quantitat de 55.369,98 €. 

La modificació que es proposa, en conseqüència, suposa un increment del 10,067452 % 

respecte de l’import primitiu del contracte, i no ultrapassa l’esmentat 20 %. 

L’import total del contracte, amb la modificació aprovada, restaria fixat en la quantitat de 

605.359,98 €, la qual cosa suposa un percentatge, respecte del contracte original, del 

110,067452 %. 

Per tot això; 

Vistos els informes preceptius de Secretaria i d’Intervenció; 

Atès que hi ha crèdit pressupostari suficient per atendre la modificació que es proposa; 

Vist el que es disposa als articles 59, 101, 146 i DA 9.4 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 101, 102 i 158 a 162 del Reglament general de la Llei de contractes de les 

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

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el projecte “Addicional al projecte d’obres d’urbanització de la segona 

fase del polígon industrial municipal”, redactat pel director facultatiu del contracte Sr. Joan 

Carles Theilacker Pons. 

 

SEGON.- Proposar al contractista Luis Batalla, SAU, la modificació del contracte d’execució 

d’obres “Projecte d’obres d’urbanització de la segona fase del Polígon industrial municipal”, 

que li va ser adjudicat per acord de Ple de data 31/03/2003, en els termes que es consignen al 

projecte aprovat al punt anterior. 

 

TERCER.- Disposar que s’obri tràmit d’audiència al contractista, per termini de tres dies 

naturals, perquè durant aquest termini pugui aquest contractista examinar l’expedient, i 

formular les al·legacions que consideri adients per a la defensa dels seus interessos. 

 

 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 107 

 

4- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA IMPOSICIÓ DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ 

DEL SERVEI ESSENCIAL DE RECOLLIDA, TRACTAMENT, I APROFITAMENT O 

ELIMINACIÓ DELS RESIDUS, I DE LA CORRESPONENT ORDENANÇA FISCAL 

REGULADORA. 

 

 

Abans d’iniciar-se la lectura i votació de la proposta d’acord relativa a aquest punt el 

president, a l’empara de 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, ressol la seva retirada 

de l’ordre del dia. 

 

 

5- APROVACIÓ DE LA PRIMERA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER A 

L’EXECUCIÓ D’OBRES “PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, 1A 

FASE”. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, la Sra. Marsal 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: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 30/09/2003 l’Ajuntament en Ple acordà aprovar la memòria justificativa de la 

modificació del contracte de l’obra “Projecte d’ampliació del cementiri municipal, 1a fase” i 

proposar al contractista la modificació del contracte en els termes del document aprovat. 

Consta a l’expedient que el contractista va rebre la comunicació d’obertura de tràmit 
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d’audiència, amb còpia de la memòria de la modificació i d’un certificat de l’esmentat acord 

de Ple de data 30/09/2003, en data 17/10/2003. 

El contractista no ha formulat cap tipus d’al·legació al respecte. 

Atès que l’article 59.1 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, disposa que l’òrgan de 

contractació ostenta la prerrogativa de modificar els contractes per raons d’interès públic; 

Atès que la competència per modificar el contracte l’atribueix l’article 274.2 del Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 

Règim Local de Catalunya, a de l’òrgan de contractació; 

Vistos els informes preceptius de Secretaria i d’Intervenció; 

Vist el que es disposa als articles 59, 101, 146 i DA 9.4 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 101, 102 i 158 a 162 del Reglament general de la Llei de contractes de les 

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

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte d’execució d’obres “Projecte d’ampliació del 

cementiri municipal, 1a fase” adjudicat en data 31/03/2003 a favor de l'empresa Incoex SL pel 

preu ofert de 674.535,21€, IVA inclòs, el contingut del qual contracte resta modificat en els 

termes que es desprenen de la memòria justificativa de la modificació, redactada pel Sr.Lluis 

Ena Bessa i aprovada per acord plenari de data 30/9/2003, el qual fixa un pressupost d’execució 

per contracta de 671.288,01 €. 

 

SEGON.- Declarar l’obligatorietat per al contractista de la modificació aprovada. 

 

TERCER.- Disposar que es notifiqui aquest acord al contractista. 

 

 

6- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 

2003 NÚM. 4/2003. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 
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Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Espuny manifesta que el vot del 

seu grup serà negatiu, ja que creu que els diners pels quals es finança aquesta modificació 

provenen del conveni amb Marina Sant Jordi, diners que havien de ser per un camp de futbol i 

una zona esportiva, que haguessin estat patrimoni del municipi i ara seran destinats a pagar les 

despeses laborals, fet molt criticat per CiU quan era a l’oposició. Proposa el Sr. Espuny, que 

aquests cent milions de les antigues pessetes s’inverteixin en patrimoni, i posa com exemple 

la compra del local destinat a biblioteca municipal, la construcció de la residència de la tercera 

edat o també comprar solars i construir habitatges de protecció oficial, i reitera el vot negatiu 

del seu grup per aquesta, manifesta, malversació dels fons públics i patrimoni municipal. 

El Sr. Llaó manifesta que el seu vot i per coherència, també serà negatiu, ja que van votar en 

contra de l’aprovació del pressupost i per tant de les modificacions posteriors que s’han 

efectuat del mateix. 

El Sr. Joan Pere Gómez recrimina l’actitud del Sr. Espuny ja que el nou equip de govern va 

haver d’aprovar el pressupost quan en realitat l’hagués hagut d’aprovar el del Sr. Espuny, 

essent que ara ells han de treballar a marxes forçades per solucionar els problemes que ell va 

deixar i, alhora, preparar el nou pressupost per al 2004. Manifesta també que s’han trobat una 

gran quantitat de factures que venen de la seva mala gestió i que ara, per tant, han d’eixugar 

aquest dèficit. Una vegada fet això, continua, començaran a fer inversions. En quan a la 

manifestació del Sr. Espuny relativa a que aquests diners es destinaran a pagar les despeses de 

personal, aclareix el Sr. Gómez que no és el personal de confiança tal com vol donar a 

entendre, sinó el personal que ell va contractar. Explica que dels cent milions de pessetes més 

que va aconseguir l’alcalde amb el nou conveni amb Marina Sant Jordi el que s’ha fet ha estat 

pagar els deutes deixats per l’anterior equip de govern. Per això, conclou, no pot estar d’acord 

amb la crítica realitzada pel Sr. Espuny, ja que s’està arreglant el que ell no va ser capaç de 

fer. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu vot serà afirmatiu, i explica que no és una modificació del 

pressupost feta per caprici sinó que és necessària; creu que la inversió en patrimoni és 

important però que s’ha de fer quan es tingui una economia més sanejada, i que en el proper 

pressupost per a l’exercici del 2004 ja es veuran les inversions que es preveuen fer en 

patrimoni. 

En un segon torn de paraula el Sr. Espuny explica que sempre ha assumit les seves 

responsabilitats i sempre ha reconegut que es van quedar damunt la taula unes factures per 

import de sis-cents mil euros, però també vol recordar que en el seu dia ja es va dir que 

l’ajuntament tenia un problema estructural de despeses i ingressos, i que el grup de CiU no va 

fer cap tipus de proposta per solucionar-lo. Proposa el Sr. Espuny que l’equip de govern agafi 

un equip de professionals que analitzi la situació de l’ajuntament abans de l’anterior 

legislatura i com es va lliurar al nou equip de govern, per tenir d’una vegada per totes les idees 

clares; reitera que l’actual equip de govern s’ha passat d’aquest pressupost en més de cent 

milions de pessetes i que per això es realitza aquest suplement, i que el que ell ha proposat 

sense fer demagògia és que aquest diners, que són fruit de la negociació de l’anterior equip de 

govern i que posteriorment es van transformar en diners en efectiu, s’utilitzin per compra de 

patrimoni. 

El Sr. Llaó recorda que no s’està discutint el pressupost, cosa que ja es va fer en el seu 

moment, sinó que s’està parlant d’una modificació. Creu que el que s’hauria de fer és deixar 

acabar l’exercici i veure el resultat. Diu que del document existent signat per Secretaria es 

desprèn que de l’exercici 2002 hi havia un romanent de tresoreria positiu de 2.918.000 €, que 

en el dia d’avui encara hi han 121.000 de disponibles, i que d’aquest exercici 2003 que està 
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compartit pels dos equips de govern al final ja es veurà la gestió i es compararà. 

El Sr. Joan Pere Gómez, reitera que el que s’està fent ara és pagar unes factures que l’anterior 

equip de govern va deixar de pagar, però que el problema és que aquestes factures no estaven 

pressupostades i això és degut a una mala gestió, i que la realitat és que l’actual equip de 

govern es va trobar un romanent de tresoreria efectiu de trenta milions de pessetes, un deute 

de vuitanta milions de pessetes amb la Companyia d’Aigües de Catalunya, i un impagament al 

Museu, i recorda al Sr. Espuny que qui va governar i amb majoria absoluta abans d’entrar ell 

d’alcalde era ell amb el Partit Popular. 

El Sr. Llaó reitera que el resultat es veurà al final de l’exercici i es podrà comparar amb 

l’anterior. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: sis 

 Vots en contra: els del Sr. Llaó, Sra. Borràs, Sr. Laboria, Sr. Espuny, Sra. Marsal i Sr. 

Iruela. 

 Abstencions: cap 

 

Vist el resultat d’empat de la votació s’efectua tot seguit una de nova, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: sis 

 Vots en contra: els del Sr. Llaó, Sra. Borràs, Sr. Laboria, Sr. Espuny, Sra. Marsal i Sr. 

Iruela. 

 Abstencions: cap. 

Vist el què, i a l’empara del que es disposa a l’article 100.2 del Reglament d'organització 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, es 

declara vàlidament adoptat, pel vot de qualitat de la Presidència, el següent acord: 

 

 

Atès que s’ha tramitat expedient de modificació del pressupost de l'administració general de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 4/2003, 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 2003; 

Vist, que s'ha acomplert el que es disposa a l'article 37.1 del RD 500/1990, de 20/4/1990, pel 

qual es desenvolupa la LHL en matèria de pressupostos, sobre incoació i proposta de 

l'expedient; 

Vist l'informe d'Intervenció; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació del pressupost de l'administració 

general de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 4/2003, que és el que s’especifica: 

Modificació del pressupost 
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1. a) Modificació del pressupost, modificació de partides: 

Partida  Denominació Habilit/suplem Disminucions 
    

111 22600 Despeses representació 6.000,00 0 

111 22601 Atencions protocolaries personal 3.300,00 0 

121 12000 Retribucions bàsiques 75.000,00 0 

121 13100 Laboral eventual 75.000,00 0 

121 21200 Despeses conservació edificis 19.224,41 0 

121 21300 Manteniment ascensors 600,00 0 

121 21400 Manteniment vehicles 18.224,40 0 

121 21600 Manteniment equips ofimàtics 10.500,00 0 

121 22000 Material oficina 5.000,00 0 

121 22001 Material informàtic 800,00 0 

121 22002 Premsa, revistes i llibres 350,00 0 

121 22101 Combustibles i carburants 4.500,00 0 

121 22102 Vestuari 2.300,00 0 

121 22103 Material neteja 14.000,00 0 

121 22104 Eines, utillatges i altres 7.000,00 0 

121 22105 Màquines aigua dependències 300,00 0 

121 22200 Serveis de comunicació 9.500,00 0 

121 22600 Divulgació i promoció 2.300,00 0 

121 22603 Despeses jurídiques 2.300,00 0 

121 22701 Serveis cadastre 11.000,00 0 

121 62400 Vehicle brigada 2.600,00 0 

222 62501 Senyalització trànsit 1.000,00 0 

313 16000 Quotes socials 75.000,00 0 

313 22701 Prevenció de riscos laborals 6.200,00 0 

412 62500 Altre material inventariable ambulancia 975,00 0 

442 22700 Servei de recollida transport residus 60.000,00 0 

442 22701 Servei eliminació residus 164.475,00 0 

452 22600 Festes populars 15.000,00 0 

511 22701 consultoria al·legacions autovia 12.020,24  

511 61005 Camí de Vinyasses 2ª fase 7.551,19 0 

422 22001 Llibres escolars 9.766,64 0 

422 48001 Llibres escolars (subvenció) 0 9.766,64 

 TOTALS 621.786,88 9.766,64 

1. b) Modificació del pressupost, modificació de previsions de conceptes: 

Concepte  Denominació Habilit/suplem Disminucions 
    

47000 conveni urbanístic Marina Sant Jordi SL 600.000,00 0 

87000 romanent de tresoreria 12.020,24  

 TOTALS 612.020,24 0 

1. c) Modificació del pressupost, resum dels acumulats de les 

modificacions (augment / disminució del total del pressupost): 

 Total acumulat modificacions estat de despeses: ........................................... 612.020,24 € 

 Total acumulat modificacions estat d’ingressos: ........................................... 612.020,24 € 

2. Finançament: 
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Romanent de Tresoreria de lliure disposició per crèdits extraordinaris (87000):  ....... 12.020,24 € 

Romanent de Tresoreria de lliure disposició per suplements de crèdits (87001):  ................ 0,00 € 

Modificació de l’estat d’ingressos ............................................................................... 600.000,00 € 

3. Resums: 

Total modificació despeses: .................................................................................... 612.020,24 € 

Total modificació ingressos:.................................................................................... 612.020,24 € 

Disposició efectiva sobre el romanent de tresoreria de lliure disposició de 2002: ....... 12.020,24 € 

Romanent de tresoreria de lliure disposició de 2002, no disposat encara: ................. 109.622,48 € 

4. Altres modificacions no creditícies: 

Com a conseqüència de les modificacions numèriques esmentades, es proposa també introduir 

les següents modificacions en les previsions dels projectes de despesa amb finançament afectat 

que s’esmenten: 

 Projecte 4/2002. Camí de Vinyasses segona fase. (Situació inicial al pressupost de 

2003). 

 Despesa prevista: 36.614,40 € 

 Finançament afectat previst (PUOS 2002 EN-2002/988-PG): 26.156,89 € 

 Coeficient de finançament inicial: 0,714388 

 

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. 

 

 

7- ACORD RELATIU A L’APLICACIÓ DE L’APORTACIÓ DIRECTA DE L’AGÈNCIA 

CATALANA DE L’AIGUA AL MUNICIPI, DERIVADA DE LA DEROGACIÓ DE LA 

DEDUCCIÓ DEL CÀNON DE DERIVACIÓ ESTABLERT PER LA LLEI 18/1981, 

D’1/7/1981, SOBRE ACTUACIONS EN MATÈRIA D’AIGÜES A TARRAGONA. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 
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Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, la Sra. Marsal manifesta que el vot del 

seu grup serà favorable. 

El Sr. Llaó manifesta també que el vot del seu grup serà favorable i espera que aquesta 

deducció pugui revertir amb el cost de l’aigua i el municipi se’n pugui beneficiar. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

L’article 3 de la Llei estatal 18/1981, d/1/7/1981, sobre actuacions en matèria d’aigües a 

Tarragona, va establir l’anomenat cànon de derivació, a repercutir en la tarifa de 

subministrament. 

Per la seva banda, la Disposició addicional 4 de la Llei catalana 6/1999, de 12 de juliol, 

d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua, va establir la possibilitat de deduir del tipus de 

gravamen general del cànon de l’aigua la part corresponent al tipus aplicat durant el mateix 

exercici o període de liquidació pel concepte de cànon de derivació. 

L’article 9 de la Llei 21/2001, de 28/12/2001, de mesures fiscals i administratives, va suprimir 

la DA 4 de la Llei 6/1999, de 12 de juliol, d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua, i en 

conseqüència, la possibilitat d’aplicar aquesta deducció. Ara bé, la Disposició addicional 22 

de la mateixa Llei va establir que el Govern havia de promoure l’homogeneïtzació de les 

tarifes d’abastament en alta, i també l’equiparació dels tributs de l’aigua del Camp de 

Tarragona amb els de la resta de Catalunya, de manera que l’efecte sobre l’usuari sigui neutre. 

En compliment d’aquest mandat legal, l’Agència Catalana de l’Aigua ha atorgat al Consorci 

d’Aigües de Tarragona una subvenció directa per tal que la transfereixi, en la part 

corresponent, als seus ens consorciats. 

Per tot això; 

Vistos els escrits del Consorci Concessionari d’Aigües per als Ajuntaments i Indústries de 

Tarragona, CAT, de data 5/8/2003, RE 2689, pels quals es comunica l’import de l’aportació 

directa de l’Agència Catalana de l’Aigua al municipi per les dues concessions de què 

l’ajuntament és titular; 

Vistos els escrits del Consorci de data 15/9/2003, RE 3151, pel qual es rectifiquen errors 

patits en la primera comunicació esmentada, de què es desprenen unes aportacions directes per 

import de 59.273,68 €, dels quals 32.468,91 € imputables a la concessió “L’Ametlla centre 

urbà”, i 26.804,77 € imputables a la concessió “Ametlla Urb. Tres Cales”; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Elaborar els estudis econòmics per tenir present en l’elaboració de les tarifes de 

servei d’abastament domiciliari d’aigua l’aportació de 59.273,68 €, dels quals 32.468,91 € 

imputables a la concessió “L’Ametlla centre urbà”, i 26.804,77 € imputables a la concessió 

“Ametlla Urb. Tres Cales”, que l’Agència Catalana de l’Aigua efectua com ingrés aliè. 
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SEGON.- En conseqüència, reduir, si s’escau, les tarifes aplicades als usuaris del servei 

municipal d’aigües en proporció a l’ajuda econòmica rebuda, per tal de compensar la 

derogació de la deducció de la part corresponent al cànon. 

 

TERCER.- Disposar que es trameti un certificat d’aquest acord al Consorci Concessionari 

d’Aigües per als Ajuntaments i Indústries de Tarragona. 

 

 

8- 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 POSTOBLIGATORI PER 

AL CURS ESCOLAR 2003-2004. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, la Sra. Marsal manifesta que el vot del 

seu grup serà favorable i demana un informe de Secretaria on faci constar si no hi ha 

incompatibilitat amb el conveni signat fa uns mesos amb el Departament de Ports i Transports 

de la Generalitat i el que s’aprova ara. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 5/11/2003, RE 3666, va tenir entrada en el Registre General la comunicació de l’acord 

del ple del Consell Comarcal del Baix Ebre de data 20/10/2003, pel qual s’aprova el conveni de 

col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i els ajuntaments que s’hi acullin per tal 

de garantir el transport d’alumnes d’ensenyament postobligatori per al curs escolar 2003-

2004. 

Vista la proposta de conveni, pel qual s’estableix una fórmula de repartiment, entre consell 
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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 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 66.1 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 

Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003; 

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 

postobligatori per al curs escolar 2003-2004”. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord al Consell Comarcal del Baix 

Ebre, per al seu coneixment i efectes. 

 

 

9- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I 

L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, PER A L’ABOCAMENT DELS RESIDUS 

MUNICIPALS ORDINARIS. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Espuny pregunta al Sr. Montagut 

si el cost del servei del transport és el mateix el d’anar a l’Aldea que el de Tivissa. 

El Sr. Montagut diu que encara no es pot anar a abocar a l’Aldea perquè el conveni no està 

signat i que encara no s’ha establert cap tipus de conversa amb l’empresa que realitza el servei 

per determinar el cost del mateix; diu que actualment encara s’està abocant a Tivissa però 

considera interessant el fet de tenir una altra possibilitat oberta, tenint en compte però, que la 

Junta de Residus té previst clausurar l’abocador de l’Aldea el 31/12/2003, encara que si se li 

dóna més temps de vida es mirarà si es torna a anar a abocar a l’Aldea, o sigui que el fet que 
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determinarà si s’anirà o no, serà la vida útil d’aquest abocador. 

El Sr. Espuny diu que suposa que s’estudiarà la proposta, ja que si realment hi ha una reducció 

en el cost pot ser molt interessant per a l’economia de l’ajuntament. 

El Sr. Montagut manifesta que el cost del transport de l’exercici 2001 al 2002 va tenir una 

pujada de 82.000 €, pujada que va provocar notes d’objecció d’Intervenció en els manaments 

de pagaments per no ésser formalment juswtificada, i per això, veu contradictori que ara el Sr. 

Espuny es preocupi per un viatge diari i no ho fes per la puja esmentada quan ell era el 

responsable de l’àrea d’Hisenda. 

El Sr. Espuny explica que aquest increment es va deure a què l’empresa que feia la recollida al 

casc urbà va passar a fer també la recollida a les urbanitzacions amb el mateix cost que ho feia 

l’altra empresa. 

El Sr. Montagut explica que a l’empresa que feia la recollida a les urbanitzacions encara se li 

deuen cinc milions de pessetes i no cobrava el transport a l’abocador de l’Aldea, en canvi si 

que ho va fer el nou concessionari; i reitera que mirarà molt per l’economia de l’ajuntament. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 30/9/2003 es va formalitzar el document de compromís entre el Consell Comarcal del 

Baix Ebre i diversos ajuntaments de la comarca, pel qual aquests ajuntaments manifestaven la 

seva voluntat de tornar a utilitzar l’abocador de l’Aldea per a la disposició del rebuig dels 

residus municipals ordinaris. 

La clàusula segona d’aquest document de compromís preveia que, per a la utilització 

d’aquesta instal·lació, s’aprovarien i signarien tos els documents necessaris. 

En compliment d’aquella previsió, i pel que respecta a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, s’ha 

preparat el corresponent Conveni entre els ajuntaments de l’Aldea i l’Ametlla de Mar. 

Per tot això; 

Vist que l’ajuntament de l’Aldea, per ofici de data 16/10/2003, RE 3558, ha tramès la 

proposta de “Conveni entre l’ajuntament de l’Aldea i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per a 

l’abocament dels residus municipals ordinaris”; 

Atès que la proposta de conveni esmentada contempla el conjunt de drets i obligacions que 

pertocaran a les parts; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el “Conveni entre l’ajuntament de l’Aldea i l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar, per a l’abocament dels residus municipals ordinaris”. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord a l’ajuntament de l’Aldea i al 

Consell Comarcal del Baix Ebre, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

10- SOL·LICITUD PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACCIONS PREVISTES A 
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L’ORDRE TIC/384/2003, DE 28/8/2003, PER LA QUAL ES REGULA EL SERVEI 

AUTOEMPRESA I S’OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 2003 DE LES ACCIONS 

RELATIVES A L’ASSESSORAMENT A LES PERSONES EMPRENEDORES I A LA 

FORMACIÓ DELS PROFESSIONALS, EN LA MODALITAT DE CENTRE DE DIFUSIÓ. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

El Sr. Gómez explica que des de la Regidoria de Formació i Treball és donarà un servei 

d’autoempresa, és a dir, per donar orientació, formació i ajut als treballadors en actiu o en atur 

perquè creïn la seva pròpia empresa, així com informació, orientació i assessorament a les 

persones emprenedores i seguiment de l’evolució de les empreses durant els tres primers anys, 

i també una formació a totes les persones emprenedores i els que hagin creat l’empresa. 

Explica també que, la intenció és començar ara sent un centre difusor, és a dir, de moment 

només es donarà informació i inscripció en el Servei d’Autoempresa, per després continuar 

sent un punt d’informació i orientació i acabar sent una entitat acreditada. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

El Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya ha 

dictat l’Ordre 384/2003 de 28 d’agost, per la qual es regula el Servei Autoempresa i s’obre la 

convocatòria per l’any 2003 de les accions relatives a l’assessorament a les persones 

emprenedores i a la formació dels professionals, publicada al DOGC núm. 3975 de 

26/09/2003. 

Aquest ordre té per objecte regular el Servei Autoempresa que oferirà informació, orientació, 

assessorament, seguiment, formació i ajut per fomentar i donar suport a l’autoempresa i als 

emprenedors i emprenedores, que són els treballadors i treballadores en situació d’ocupació o 

d’atur que vulguin crear la seva pròpia empresa, així com per obrir convocatòria per a la 
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presentació de sol·licituds per a la realització de les accions relatives a l’assessorament a les 

persones emprenedores i a la formació dels professionals que col·laborin amb el Servei 

Autoempresa. 

És voluntat de l’Ajuntament, a través de la Regidoria de Treball i Formació, col·laborar amb 

el Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya per a la 

realització de les accions que preveu l’Ordre esmentada. 

La col·laboració es concretaria en la creació d’un Centre de Difusió, ubicat a la Regidoria de 

Treball i Formació, el qual té per objecte la informació i la inscripció al Servei d’Autoempresa 

als potencials emprenedors i emprenedores. 

Per tot això; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- La participació en les accions que preveu l’Ordre 384/2003 de 28 d’agost, per la 

qual es regula el Servei Autoempresa i s’obre la convocatòria per l’any 2003 de les accions 

relatives a l’assessorament a les persones emprenedores i a la formació dels professionals, 

publicada al DOGC núm. 3975 de 26/09/2003, com a Centre de Difusió ubicat a la Regidoria 

de Treball i Formació. 

 

SEGON.- Remetre un certificat del present acord al Departament de Treball, Indústria, 

Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

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

2001. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Joan Pere Gómez pregunta si 

aquests comptes s’haguessin hagut d’aprovar abans del 31/12/2002. L’alcalde contesta 

afirmativament. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 
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 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist el què, l’Alcaldia 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 2001; 

Vist l'informe emès per la Intervenció General en data 9/5/2003, així com el dictamen 

favorable emès per la Comissió Especial de Comptes en data 13/10/2003; 

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 

a l'exercici de 2001. 

 

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. 

 

 

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

2002. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 
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 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord el Sr. Llaó fa constar que aquest comptes corresponent als 

pressupostos dels dos exercicis anteriors, els quals l’oposició va votar en contra, però que avui 

al menys, aquests comptes s’han aprovat per unanimitat. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist el què, l’Alcaldia 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 2002; 

Vist l'informe emès per la Intervenció General en data 3/9/2003, així com el dictamen 

favorable emès per la Comissió Especial de Comptes en data 13/10/2003; 

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 

a l'exercici de 2002. 

 

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 
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a la seva aprovació, sigui tramesa a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

 

 

13- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA SENTÈNCIA DICTADA EN DATA 17/2/2003 PER 

LA SECCIÓ TERCERA DE LA SALA PRIMERA DE L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE 

TARRAGONA, EN RECURS D’APEL·LACIÓ NÚMERO 275/2002 SEGUIT CONTRA LA 

SENTÈNCIA DICTADA EN DATA 28/2/2002 PEL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA 

NÚMERO 2 DE TORTOSA (ORDINARI 91/2001). 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

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: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 09/04/1999, RE núm. 703, el Sr. Angel Perurena López, amb DNI núm. 51691687S, 

va presentar escrit a l’Ajuntament mitjançant el qual va manifestar el seu interès en 

l’adquisició de les parcel·les núm. 13 i 14 del Polígon industrial municipal, propietat de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, al preu de 3.765 ptes./m2, i va sol·licitar la seva reserva 

fins a la formalització de la corresponent escriptura de compra-venda. 

En data 28/05/1999 el Sr. Angel Perurena López i l’alcalde Sr. Joan Font Ballesteros, en nom 

i representació de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, van formalitzar dos convenis, mitjançant 

els quals s’acordà, primer, que l’interessat adquiria les parcel·les esmentades pel preu de 

4.267.469 pessetes (25.648,01 €) la núm. 13, i de 3.997.887 pessetes (24.027,78 €) la núm. 

14, i feia efectiu a compte del preu total el 25% d’aquest; segon, que l’Ajuntament permetria a 

l’adquirent edificar sobre els terrenys una vegada s’efectués l’esmentat pagament del 25% del 

preu total d’aquestes; i tercer, que la validesa del contracte se supeditava a l’acabament de tots 
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els tràmits encaminats a l’atorgament d’escriptura pública i alienació de les parcel·les. 

En data 28/05/1999 el Sr. Perurena va ingressar a la Tresoreria de l’Ajuntament les quantitats 

de 1.066.867 pessetes (6.412,00 €) i 999.471 pesseets (6.006,94 €), en concepte del pagament 

del 25% sobre el preu total de les parcel·les 13 i 14 del Polígon industrial, respectivament. 

En data 06/04/2000 la Comissió de Govern Municipal acordà atorgar llicència d’obres al Sr. 

Angel Perurena López per a la construcció de 2 naus industrials a les parcel·les 13 i 14 del 

Polígon industrial, expedient núm. 147/2000. 

En data 19/01/2001 l’Ajuntament en Ple acordà l’aprovació de les condicions que regeixen la 

compra venda de les parcel·les del Polígon industrial i autoritzà a l’alcalde per a la tramitació 

d’aquesta compra venda en els condicions aprovades. Les condicions que es van aprovar són 

les que a continuació es detallen: 

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

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

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 33. 

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

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

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

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

primer d’aquests l’immediatament següent al que es satisfà el primer pagament 

(25%), pagant-se 1/5 part cada any i efectuant-se el pagament a 1 de gener de l’any 

corresponent. 

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

bancari: 

- atorgat per una entitat financera de crèdit legalment constituïda. 

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

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

d’incompliment ni de negativa al pagament 

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

cancel·lació. 

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

pagament en cada període. 

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

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

com Annex I. 

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

formalització del contracte aniran a càrrec del comprador.” 

En data 11/04/2001, RE 936, el Sr. Angel Perurena López va presentar escrit a l’Ajuntament 

mitjançant el qual va sol·licitar que es fixés per part de l’Ajuntament una data per a 

formalitzar l’escriptura de compra venda de les esmentades parcel·les 13 i 14 del Polígon 

industrial, i va manifestar que cas de no obtindre resposta al respecte es veuria obligat a 

interposar la corresponent demanda davant els Tribunals. 

En data 20/06/2001, RE 1640, va tenir entrada a l’Ajuntament emplaçament provinent del 

Jutjat de Primera Instància número 2 de Tortosa que, en el marc del procediment ordinari 

91/2001, adjuntava còpia de la Interlocutòria de l’Il·lm. senyor jutge de la mateixa data per la 

qual s’admetia a tràmit la demanda presentada pel procurador Sr. Manel Celma Pascual en 

nom i representació del Sr. Angel Perurena López contra l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. 

En data 28/02/2002 el Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Tortosa dictà sentència per la qual 
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s’estimava la demanda interposada pel procurador Sr. Manel Celma Pascual, en nom i 

representació del Sr. Angel Perurena López, contra l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i es 

condemnava l’Ajuntament a atorgar l’escriptura pública de compravenda en favor de l’actor. 

L’Ajuntament va interposar recurs d’apel·lació contra la sentència esmentada. 

La Secció tercera de l’Audiència Provincial, en data 17/02/2003, va dictar sentència per la 

qual s’estima el recurs d’apel·lació interposat per l’Ajuntament, es revoca la sentència dictada 

pel Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Tortosa en data 28/02/2002 i es condemna a la part 

actora al pagament de les costes de la primera instància, taxades en data 2/9/2003 pel Jutjat de 

Primera Instància en la quantitat de 10.785,48 €. 

Procedeix, en conseqüència, vist que la sentència és ferma, prendre coneixement del seu 

contingut i disposar el necessari per al seu estricte compliment. 

El preu de les parcel·les núm. 13 i 14 del Polígon industrial, de conformitat amb les 

condicions de compra venda aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 19/01/2001, és el que 

a continuació es detalla: 

Preu m
2
: 45,08 € més IVA (16%) 

Parcel·la 13: 1.414,17 m
2 

x 45,08 €/m2 = 63.750,78 € x 16% IVA= 10.200,12 € 

 63.750,78 € + 10.200,12 € = 73.950,90 € 

Parcel·la 14: 1.126,57 m
2 

x 45,08 €/m2 =50.785,78 € x 16% IVA= 8.125,72 € 

 50.785,78 € + 8.125,72 €= 58.911,50 € 

El Sr. Perurena, però, ja va ingressar uns diners a compte, els quals resten del preu a pagar per 

les parcel·les, de la següent manera: 

Parcel·la 13: 73.950,90 € - 6.412,00 € = 67.538,90 € pendents. 

Parcel·la 14: 58.911,50 € -6.006,94 € = 52.904,56 € pendents. 

De què en resulta: 

Total ambdues parcel·les: 120.443,46 € pendents. 

Costes: 10.785,48 € 

Total pendent de pagament: 131.228,94 € 

Per tot això; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Prendre coneixement de la sentència esmentada i disposar el seu compliment en 

els seus estrictes termes. I en virtut d’això: 

 Requerir el senyor Àngel Perurena López perquè en el termini d’unu mes des de la 

rebuda de la notificació del present acord ingressi en la Tresoreria de l’ajuntament la 

quantitat de 131.228,94 €, segons desglossament que s’ha transcrit a la part expositiva 

del present acord. 

 Manifestar-li que, un cop haurà ingressat l’import que se li requereix, se li comunicarà 

data i hora per atorgar les escriptures públiques de compravenda. 

 Advertir-li que, en el supòsit de cas omís al present requeriment de pagament, 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar iniciarà els tràmits i les accions necessàries per 

resoldre els contractes de compravenda de referència. 

 

SEGON.- Disposar que es trameti un certificat del present acord al Jutjat de Primera Instància 

número 2 de Tortosa. 

 

 

14- PROPOSTA D’ACORD, PRESENTADA, A L’EMPARA DE L’ARTICLE 106 DEL 
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TEXT REFÓS DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA, 

APROVAT PER DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28/4/2003, PEL GRUP MUNICIPAL 

DEL PARTIT POPULAR (RE 3701, DE 7/11/2003), EN RELACIÓ A L’ADHESIÓ A LA 

CANDIDATURA DE VANDELLÓS I L’HOSPITALET DE L’INFANT PER ACOLLIR EN 

EL SEU TERME MUNICIPAL EL PROJECTE CIENTÍFIC I.T.E.R. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Llaó explica que aquesta moció 

es va presentar quan encara no se sabia l’emplaçament exacte del projecte ITER i van creure 

interessant obrir un debat en relació al tema i donar suport a la candidatura de Vandellòs, però 

que com tothom sap, malauradament la Comunitat Europea s’ha decidit per França, encara 

que diu el Sr. Llaó, que creu interessant discutir aquest punt i lamentar que Vandellòs no hagi 

estat la seu d’aquest projecte ITER. 

La Sra. Marsal demana la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia, donat que està fora de 

temps i que el PSC ja va fer el comunicat que havia de fer en el Consell Comarcal. Per això, 

reitera la seva sol·licitud de retirada del punt de l’ordre del dia, ja que, en cas contrari, el seu 

vot serà d’abstenció. 

El Sr. Joan Pere Gómez explica que encara que el projecte ITER no es faci a Vandellòs s’està 

parlant de fer un centre d’investigació sobre fusió nuclear, que creu que pot ser un projecte 

engrescador que si es fes a Vandellòs significaria un gran benefici per a tots. 

El Sr. Gaseni manifesta que des d’ERC no es lamenta que aquest projecte no vagi a 

Vandellòs, ja que l’Ametlla disposa de prou potencial per tirar endavant amb els seus 

projectes, i pensa que a les poblacions veïnes se’ls hi ha de donar molta més informació en 

relació a aquests tipus de projectes que de ben segur sorgiran per ser instal·lats a Vandellòs. 

Abans de sotmetre a votació el present punt de l’ordre del dia el Sr. Llaó proposa modificar la 

proposta en el següent sentit: substituir el redactat del punt dispositiu primer pel que tot seguit 

es transcriu: 

“Lamentar la no acceptació de la candidatura de Vandellòs per a la instal·lació de l’ITER”. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: els del Sr. Llaó, Sra. Borràs i Sr. Laboria. 
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 Vots en contra: els del Sr. Gaseni i Sra. Samarra. 

 Abstencions: les dels Sr. Martí, Sr. Montagut, Sra. Martí, Sr. Gómez, Sr. Espuny, Sra. 

Marsal i Sr. Iruela. 

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

 

 

Atès que el municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant és candidat per acollir el projecte 

científic I.T.E.R. i que el seu desenvolupament suposaria el treball d’un conjunt qualificat de 

científics d’alt nivell, en un projecte de recerca que s’afegirà al necessari desenvolupament de 

les energies renovables a les comarques Tarragonines, amb criteris de sostenibilitat pel nostre 

territori, esdevenint els municipis limítrofs i la resta de comarques Tarragonines punt de 

referència energètica i d’investigació científica Internacional. 

Atès que el projecte I.T.E.R. tindria una positiva repercussió econòmica, social i cultural al 

nostre municipi i la resta de comarques Tarragonines i amb el convenciment que el municipi 

de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant compleix els requisits per acollir el projecte I.T.E.R. 

El ple acorda 

 

PRIMER.- Lamentar la no acceptació de la candidatura de Vandellòs per a la instal·lació de 

l’ITER. 

 

SEGON. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, al 

Govern de la Generalitat i al Ministeri de Ciència i Tecnologia. 

 

 

15- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, I: DECRETS 

DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 

MUNICIPAL. 

 

 

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 

l’Alcaldia números 378/2003 de 29/09/2003 al 472/2003 de 02/12/2003, i de les actes de les 

Comissions de Govern corresponents a les sessions 16/2003 de 21/08/2003, 17/2003 de 

4/09/2003, 18/2003 de 2/10/2003, 19/2003 de 16/10/2003 i 20/2003 de 6/11/2003, 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. 

 

 

16- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

En resposta a les preguntes efectuades en anteriors plens el Sr. Gaseni, en relació a la pregunta 

sobre la puja de les taxes de les diferents activitats realitzades des del Patronat d’Esports, diu 

que efectivament algunes de les taxes s’han pujat, encara que prèviament es va efectuar un 

estudi de les diferents activitats algunes de les quals s’han ampliat en horari, dies de pràctica i 

personal qualificat, i explica que aquesta puja va ser ratificada des del Patronat d’Esports. 

La regidora Sra. Martí informe, en relació a una altra pregunta efectuada, que els llibres 
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escolars només s’han pagat a les famílies que estan empadronades a la localitat. 

El Sr. Montagut informa que segons informe tècnic, a la zona de la Rambleta es va produir 

una parada de les bombes degut a la fallida del subministrament elèctric, i que això, en efecte, 

va provocar que les aigües negres s’aboquessin directament al mar i que s’inundés la cambra, i 

que això va fer que es disparessin les proteccions elèctriques. Continua tot explicant que quan 

els operaris de la brigada quan van tenir coneixement d’aquest fet van acudir per accionar els 

dispositius. Explica que segons recomanacions de l’ACA es té previst el canvi de les bombes i 

de les canonades, així com la creació d’una extracció d’aire intern, i que amb això quedarà 

solucionat el problema. 

A la pregunta del per què es va tancar la platja de l’Alguer el dia 11 d’agost, contesta el 

mateix Sr. Montagut que la platja de l’Alguer es va tancar aquell dia perquè la Creu Roja va 

descobrir al mar una taca de gasolina de procedència desconeguda que s’apropava a la platja i 

que per això, i amb l’ànim de vetllar per la seguretat dels banyistes, es va avisar a 

l’ajuntament, a la Policia Local i a la Creu Roja de Tarragona i es va col·locar bandera roja 

entre les 12:15 i les 16:20 hores. 

En relació a una pregunta formulada en relació a la nova depuradora, contesta el Sr. Montagut 

que el Consell d’Administració de l’ACA va aprovar el dia 6/11/2003 les obres de construcció 

de l’estació depuradora d’aigües residuals, els col·lectors en alta i l’emissari submarí del 

literal nord de l’Ametlla de Mar, així com el col·lector d’interconnexió entre la depuradora de 

l’Ametlla de Mar i la depuradora del sector nord. Informa també que durant el període 

d’exposició pública es van presentar unes al·legacions que han estat trameses a l’ACA per a la 

seva resolució. 

El Sr. Joan Pere Gómez, en relació a la pregunta efectuada pel Sr. Llaó sobre si és cert que es 

van donar instruccions per tal que els cursos de soldadura s’impartissin estrictament en català, 

contesta que això no és cert, però a la vegada vol recordar l’existència de l’ordenança 

municipal núm. 13 sobre l’ús de la llengua catalana, aprovada per unanimitat i quan 

governava amb majoria absoluta el Partit Popular. Seguidament dóna lectura a l’article 17.1 

de l’esmentat Reglament regulador que literalment diu “les institucions docents de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, tant de gestió directa com mitjançant un altre sistema en 

què l’ajuntament sigui membre únic o membre associat, han de tenir cura, especialment, de 

l’estricta aplicació de les normes i instruccions que resultin del desplegament del marc legal 

en matèria de normalització lingüística”; i a l’article 17.2, que diu “en totes les actuacions 

administratives s’ha d’utilitzar sempre el català d’acord amb el que s’indica en els articles 

precedents, i els directors han de vetllar perquè la llengua catalana esdevingui el vehicle 

d’expressió normal en les activitats internes i de protecció externa”. El Sr. Gómez explica que 

el que sí va fer va ser suggerir a un dels professors, que és del poble, que donés les classes en 

català, però que el que es pretén és que els alumnes estiguin contents i que el professorat faci 

les classes de la millor manera. Finalitza tot assenyalant que des de l’ajuntament es vetllarà 

perquè l’ús social de la llengua catalana sigui cada vegada més ampli. 

L’alcalde contesta a la pregunta efectuada pel Sr. Laboria sobre la quantitat de ferralla que es 

treu cada mes, i diu que segons informe del Servei de Tresoreria en resulta que des de l’1 de 

gener de 2003 fins el 13 de juny de 2003 no es va treure res, i que des del 13 de juny fins al 31 

d’octubre de 2003, és a dir en quatre mesos, s’han tret 2.145,05 €. Així mateix contesta a la 

pregunta efectuada sobre el preu del quitrà i diu que aquest és el mateix que abans, és a dir a 

36,06 € per tona. 

En relació a la pregunta efectuada pel Sr. Llaó sobre qui va resoldre la construcció del 

parquing de l’entrada del poble, contesta l’alcalde que va ser ell mateix qui va ordenar la 
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neteja d’una zona molt bruta i que actualment serveix com una zona d’esplanada. El Sr. Llaó 

pregunta si d’això ha d’entendre que es tracta d’una esplanada, i no d’un pàrking. El Sr. Martí 

reitera que es va condicionar una esplanada que era un cau de brutícia. El Sr. Llaó prega que, 

si això és així, es retiri la placa de pàrking de l’entrada de l’esplanada. 

 

En torn de precs, el Sr. Espuny sol·licita a l’equip de govern que s’encarregui la confecció 

d’una anàlisi de la situació econòmica de l’ajuntament al llarg d’aquests darrers quatre anys, 

per poder deixar clar la feina feta per l’anterior equip de govern. Prega al Sr. Montagut que 

s’informi dels quilos de brossa que es recollia quan va entrar l’anterior equip de govern i la 

que es va recollir durant els anys 2001 i 2002, perquè es pugui constatar que hi va haver un 

important augment de població. Prega, per últim, que quan faci afirmacions noves les faci dins 

del punt on la persona al·ludida pugui contestar. 

L’alcalde prega al Sr. Espuny que en el torn dels precs sigui breu i concís. 

El Sr. Llaó prega que es reflexioni sobre les reunions que s’efectuen abans del ple i la votació 

que s’efectua en cada punt de l’ordre del dia. Prega també que se l’informe sobre si s’ha 

efectuat la gestió amb FECSA relativa a l’enllumenat del polígon industrial. 

 

El Sr. Iruela pregunta sobre el posicionament de l’ajuntament davant la ubicació de la nova 

depuradora d’aigües residuals. 

El Sr. Llaó pregunta sobre la feina que estava fent el vehicle de l’ajuntament que va patir un 

accident el passat diumenge 26 d’octubre i el cost de la reparació dels danys. 

Pregunta el Sr. Llaó al grup d’ERC sobre el contingut de la seva revista del mes de novembre 

sobre les revisions ginecològiques, a on es deia que amb això s’ha assolit un compromís del 

seu programa electoral, ja que afirma el Sr. Llaó que qui ho portava en el programa era el grup 

de CiU, però no ho ha sabut trobar en el programa d’ERC. 

 

El Sr. Montagut, en relació a l’augment del pressupost per la recollida d’escombraries, 

contesta al Sr. Espuny que aquest augment es va començar a aplicar durant l’any 2002 i que a 

aquesta empresa se li va ampliar el contracte a les urbanitzacions des del 2001. Per tant, 

conclou, les 750.000 pessetes addicionals del 2002 no va ser degut a la recollida a les 

urbanitzacions de Tres Cales i Calafat com volia donar a entendre el Sr. Espuny. No obstant, 

conclou, ampliarà la contestació en el proper ple. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 20:08 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 25 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 103 a 127 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 21/01/2004 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 17/2003, DE 17/12/2003, 

EXTRAORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sr. Vicenç Boquera Alcalde 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sra. Mª Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquim Laboria Mayoral 

Sr. Antoni Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

Sr. Antonio Iruela Subirats 

 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 18:30 hores del dia 17/12/2003, 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- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA IMPOSICIÓ DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ 

DEL SERVEI ESSENCIAL DE RECOLLIDA, TRACTAMENT, I APROFITAMENT O 

ELIMINACIÓ DELS RESIDUS, I DE LA CORRESPONENT ORDENANÇA FISCAL 

REGULADORA. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 
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de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

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

plenària de 30/09/2003, es va aprovar inicialment la imposició de la taxa per la prestació del 

servei de recollida, tractament i aprofitament o eliminació dels residus municipals, que en 

definitiva és la que determina la quota que ha de pagar cadascú; que ha estat a exposició 

pública durant el termini de trenta dies, i que no hi ha hagut cap tipus d’al·legació. Explica, 

malgrat tot, que com a conseqüència de la Llei 15/2003, de 13/6/2003, els residus d’enderrocs 

procedents de les obres menors tenen la consideració, a partir de l’1/01/2004, de residus 

municipals, essent per tant el municipi el responsable de la seva gestió. Per aquest motiu, 

explica, s’introdueix un nou epígraf a l’esmentada ordenança, amb l’objectiu que qui genera 

aquests tipus de residus col·labori en el seu tractament. Diu que durant l’any 2003 s’han donat 

unes 230 llicències d’obres menors, el que suposarà, amb l’aplicació d’aquest nou epígraf, uns 

6.900 €; una quantitat menyspreable en relació al dèficit general del servei de gestió de 

residus, que s’estima en uns 400.000 €. 

El Sr. Espuny manifesta que el seu vot serà negatiu perquè l’aprovació definitiva de 

l’ordenança suposarà que la taxa per recollida costarà a cada domicili 60 €. Manifesta l’opinió 

que els domicilis de les persones que no estan empadronades haurien de pagar el cost real del 

servei, que és de 90 €, però que els empadronats haurien de tenir una bonificació. Constata 

que tot i amb aquesta pujada el servei seguirà sent deficitari. En relació al punt afegit relatiu 

als residus d’enderrocs, opina que és correcte. Recorda que durant el seu mandat va aprovar-se 

una pujada de la taxa de mil pessetes, i que arran d’això els veïns de Tres Cales es van 

manifestar. Es pregunta què faran ara, que se’ls puja quatre mil pessetes. Reitera que el vot del 

seu grup serà negatiu perquè la distribució s’hagués pogut fer diferent a la realitzada. 

El Sr. Llaó, abans d’entrar en el punt de l’ordre del dia, felicita els membres del PSC i d’ERC 

per l’acord a què han arribat al govern de la Generalitat de Catalunya, i felicita també tot el 

poble per les properes festes de Nadal. Seguidament explica que el seu grup no està d’acord 

amb la pujada de la taxa de recollida d’escombraries, que quantifica en un 70%, ni tampoc 

amb la creació del nou epígraf referit a les obres menors, ja que dels informes jurídics es 

desprèn que possiblement s’hauria d’haver procedit a una nova exposició pública. 

El Sr. Gaseni agraeix, en nom d’ERC, les felicitacions del Sr. Llaó, i explica que una vegada 

efectuat l’estudi dels ingressos i despeses d’aquest servei, i a la vista del dèficit que genera, 

s’ha estimat necessària aquesta pujada. 

El Sr. Montagut puntualitza al Sr. Llaó que la mitjana de la pujada és del 66%, i replica 

l’exposició del Sr. Espuny relativa a la discriminació en funció del empadronament perquè és 

jurídicament molt dubtós que es pugui aplicar. 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 130 

 

El Sr. Espuny manifesta que, tot i amb aquesta pujada, continuarà havent-hi un dèficit que 

haurà d’assumir l’ajuntament amb ingressos corrents, ingressos com són ara els diners que es 

reben cada mes de l’Estat, que venen a ser unes dues mil pessetes per persona empadronada. 

Constata en canvi que l’ajuntament no rep res per la gent no empadronada, i que és per aquest 

motiu que formula la proposta, perquè si l’equip de govern va trobar la fórmula per pagar els 

llibres de text a la gent empadronada, també pot trobar-la per beneficiar al ciutadà empadronat 

en la taxa de recollida d’escombraries. 

El Sr. Montagut manifesta que tots els grups saben que aquest augment era necessari perquè el 

cost del servei és cada vegada més gran, i contesta al Sr. Espuny tot manifestant-li que, si 

coneix la fórmula a què al·ludeix, bé podria haver-la aplicat durant el seu mandat, ja que 

l’enorme dèficit actual és un dèficit acumulat durant molts anys. Opina que no té res a veure el 

present supòsit, la imposició d’una taxa, amb els llibres escolars, una subvenció. Recorda que 

l’equip de govern ha estat disposat a escoltar les propostes dels grups de l’oposició i a 

estudiar-les, però creu que el que no es pot fer és parlar per parlar. Finalitza tot exposant que 

la voluntat i l’obligació de l’equip de govern és donar el millor servei disponible amb el 

mínim cost possible, però que si per donar-lo s’ha d’augmentar la taxa, així es farà, ja que 

això, diu, és l’exercici de la responsabilitat política. 

Finalitza l’alcalde tot manifestant que l’equip de govern demostrarà la seva responsabilitat 

amb l’exercici de la voluntat política de millorar el dèficit generat pel servei de recollida 

d’escombraries. Agraeix les paraules del Sr. Montagut i la seva actitud dialogant en interès de 

la ciutadania. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: set 

 Vots en contra: els del Sr. Espuny, Sra. Marsal, Sr. Iruela, Sr. Llaó, Sra. Borràs i Sr. 

Laboria 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 30/9/2003, el ple de la corporació va acordar aprovar inicialment la imposició de la 

taxa per la prestació del servei essencial de recollida, tractament, i aprofitament o eliminació 

dels residus, aprovar inicialment l’ordenança fiscal número 10, reguladora de la taxa per la 

prestació del servei essencial de recollida, tractament, i aprofitament o eliminació dels residus, 

i sotmetre aquests acords a exposició pública per un període de trenta dies. 

L’edicte d’exposició al públic va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província número 

230/2003, de 7/10/2003, i va ser exposat al tauler d’anuncis de la corporació. 

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

A l’ordenança que es proposa per a ésser aprovada definitivament s’han introduït, respecte del 

text inicialment aprovat, les següents modificacions: 

 S’ha introduït una taxa de liquidació individualitzada, a més de les de liquidació 

periòdica i cobrament mitjançant rebut, que gravarà les obres menors i reparacions 

domiciliàries. El motiu d’aquesta introducció sobrevinguda cal cercar-lo a la Llei 

15/2003, de 13/6/2003, de modificació, també sobrevinguda, de la Llei 6/1993, de 

15/7/1993, de residus. En efecte, com a conseqüència d’aquesta Llei els residus i els 

enderrocs procedents d'obres menors i reparació domiciliària tindran la consideració, des 
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de l’1/1/2004, de residus municipals, essent per tant el municipi el responsable de la 

seva gestió. 

 L’impacte de la introducció sobrevinguda d’aquesta nova taxa de liquidació 

individualitzada en l’estudi de costos obrant a l’expedient cal considerar-lo nul o 

menyspreable, ja que, amb una mitjana de 230 concessions de llicències d’obres menors 

l’any, la recaptació prevista per aquest concepte seria de 6.900,00 € addicionals, quan el 

dèficit previst era de 406.570,10 € per a tot el servei de recollida, tractament, i 

aprofitament o eliminació dels residus. 

 S’han diferenciat els subjectes passius contribuents o substituts per a les taxes de 

liquidació periòdica i cobrament mitjançant rebut dels epígrafs 1 i 2. Diferenciació 

fonamentada en el fet de l’especial intensitat d’ús del servei que concorre en els supòsits 

de l’epígraf 2, que és imputable sens dubte als usuaris o ocupants dels immobles, i no 

als propietaris. 

 S’ha eliminat l’incís “que tindran efecte a partir de l’exercici següent al de la data en 

què s’hagi realitzat la declaració” de l’article 7.2. 

Procedeix, en conseqüència, aprovar definitivament l’acord d’imposició i l’ordenança fiscal 

reguladora. 

Per tot això; 

Vist l’informe preceptiu de Secretaria i d’Intervenció; 

Vist, el que es disposa als articles 22.2.e), 49, 106 a 108, i 111 i 113 de la Llei 7/1985, de 

2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, 6, i 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 

28/12/1988, reguladora de les hisendes locals; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar definitivament la imposició de la taxa per la prestació del servei essencial 

de recollida, tractament, i aprofitament o eliminació dels residus. 

 

SEGON.- Aprovar definitivament l’ordenança fiscal número 10, reguladora de la taxa per la 

prestació del servei essencial de recollida, tractament, i aprofitament o eliminació dels residus. 

 

TERCER.- Disposar la publicació d’aquest acord, i del text íntegre de la nova ordenança, 

mitjançant edicte que haurà de ser publicat al Butlletí Oficial de la Província i exposat al tauler 

d’anuncis de la corporació. 

 

 

L’alcalde, abans de finalitzar la sessió, i en nom de tot el consistori, desitja a tota la ciutadania 

unes bones Festes de Nadal i un feliç any 2004. 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 19:10 hores del dia més amunt 

esmentat, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signen tots els assistents que ho 

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 4 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 128 a 131 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 01/04/2004 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 18/2003, DE 29/12/2003. 

EXTRAORDINÀRIA I URGENT. 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sr. Vicenç Boquera Alcalde 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sra. Mª Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquim Laboria Mayoral 

Sr. Antoni Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

Sr. Antonio Iruela Subirats 

 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 19:00 hores del dia 29/12/2003, 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 provisionalment el projecte de modificació puntual 

del pla parcial del sector J “Castell de Sant Jordi”. 

En tràmit d’explicació de vot sobre la procedència de la urgència, cap regidor no en fa us. 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 
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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. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

1- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 16/2003, DE 5/12/2003. 

 

 

Un cop llegida l’acta de la sessió 16/2003 de 5/12/2003, 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: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

ÚNIC.- Aprovar l’acta de la sessió anterior, 16/2003, de 5/12/2003. 

 

 

2- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 

PLA PARCIAL DEL SECTOR J “CASTELL DE SANT JORDI”. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 
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Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Espuny demana que per una altra 

vegada que s’hagi de celebrar un ple amb un assumpte d’urgència com aquest estiguin totes 

les dades damunt la taula quan es dugui a terme la reunió a la que l’alcalde els va convocar, ja 

que en aquesta no es va tractar sobre el que es reflexa al tercer punt de l’acord, que és 

condicionar suspensivament l’entrada en vigor de la present modificació, quan serà 

definitivament aprovada, a l’entrada en vigor de la modificació puntual del pla general en el 

sector J, “Castell Sant Jordi”, ja que, segons manifesta, en resulta que encara no ha estat 

definitivament aprovada aquesta modificació del pla general ni encara no se sap quan 

s’efectuarà, més encara tot tenint en compte el canvi de govern. Manifesta la seva conformitat 

amb aquesta modificació puntual, però vol posar de manifest aquesta circumstància per 

palesar, per la via de conseqüència, que l’assumpte no era de tanta urgència. 

El Sr. Llaó manifesta la seva conformitat amb aquesta modificació, però constata també que 

l’aprovació quedarà suspesa degut a aquesta manca d’aprovació definitiva de la modificació 

puntual. 

L’alcalde afirma que, en efecte, aquest projecte de modificació puntual, un cop aprovat 

definitivament, entrarà en vigor quan s’aprovi definitivament la modificació del pla general, 

però que això no té res d’estrany ja que la introducció d’aquest punt tercer és, justament, una 

clàusula de garantia i seguretat jurídica, i recorda que s’està actuant d’igual manera com es va 

actuar, per posar per cas, a l’aprovació del pla parcial del sector E, Ribes Altes segona fase. 

El Sr. Espuny reitera que el seu vot serà favorable perquè el pla parcial presentat contempla 

les directius que va marcar l’anterior equip de govern a l’empresa promotora, i que, per tant 

estan d’acord amb aquesta aprovació que s’adreça a un desenvolupament urbanístic més 

sostenible. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 4/6/2003, el ple de la corporació va aprovar inicialment el projecte de modificació del 

pla parcial del sector J, Castell de Sant Jordi. 

Consta a l’expedient que en data 8/7/2003, RE 2261, el Sr. Javier Guerrero Oris, en nom i 

representació de Grupo Empresarial Magenta SA, va presentar instància per la qual lliurava 

formalment el projecte inicialment aprovat, amb les correccions exigides per l’acord 

d’aprovació inicial. Consta a l’expedient, igualment, que l’arquitecte municipal Sr. 

Theilacker, en data 8/7/2003, va emetre informe pel qual s’acreditava que els nous exemplars 

del projecte inicialment aprovat incorporaven tot el conjunt d’esmenes esmentades. 

Consta a l’expedient que l’edicte relatiu a l’aprovació inicial va ser publicat al Butlletí Oficial 

de la Província núm. 174/2003, de 29/7/2003, i al diari El Punt de 24/7/2003. 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: 

 Agència Catalana de l’Aigua. Justificant de recepció de data 25/7/2003. 
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 Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Justificant de recepció de 

data 25/7/2003. 

 Administració General de l’Estat, Direcció General de Costes. Justificant de recepció de 

data 29/7/2003. 

 Direcció de Patrimoni i Urbanisme RENFE. Justificant de recepció de data 31/7/2003. 

 Generalitat de Catalunya, Direcció General de Comerç. Justificant de recepció de data 

1/8/2003. 

Durant el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions. 

En data 13/10/2203, RE 3385, el Sr. Javier Guerrero Oris, en nom i representació de Grupo 

Empresarial Magenta SA, presenta el projecte de modificació de pla parcial per a ésser 

aprovat provisionalment. Aquest projecte, malgrat tot, va ser substituït per un altre presentat 

en data 22/12/2003, que esmena determinades deficiències de l’anterior, i que és el que se 

sotmet a aprovació provisional. 

El contingut final del projecte que se sotmet a aprovació provisional es composa de: 

 Documentació no integrada en el projecte: 

 Documentació relativa a l’abastament d’aigua. 

 Documentació escrita, comprensiva de: 

 Relació sistemàtica de modificacions introduïdes respecte del projecte aprovat 

inicialment. 

 Memòria descriptiva i justificativa. Normes urbanístiques. 

 Característiques de les obres d’urbanització. Pressupost i Pla d’etapes. 

 Mobilitat sostenible. 

 Estudi de viabilitat i avaluació econòmica de la promoció. 

 Annex de documents. 

 Annex d’estudis (presentats en document separat), que conté: 

 Estudi d’inundabilitat. 

 Informe mediambiental relatiu a la Llacuna de Sant Jordi. 

 Estació depuradora d’aigües residuals, provisional. 

 Plànols: 

 
Número Tipus plànol escala 

    

I1 Informació Situació 1:10.000 

1:50.000 

I2 Informació Determinacions de PGOU 1:2.000 

I3 Informació Delimitació sector i àrees d’afecció 1:2.000 

I4 Informació Delimitació del pla parcial vigent 1:1.000 

I5 Informació Aixecament topogràfic 1:500 

O1 Ordenació Zonificació. Assignació d’usos 1:500 

O2 Ordenació Zonificació. Assignació d’aprofitaments 1:500 

O3 Ordenació Zonificació. Replanteig 1:500 

O4 Ordenació Proposta orientativa d’ordenació. Planta 1:500 

O5 Ordenació Proposta orientativa d’ordenació. Seccions 1:500 

O6 Ordenació Zonificació de la zona humida catalogada 1:500 

D1 Detall d’urbanització Xarxa viària. Traçat i rasants orientatives 1:500 

D2 Detall d’urbanització Perfil viari general (fora del sector) 1:500 

D3 Detall d’urbanització Xarxa de sanejament. Aigües pluvials i fecals 1:500 

D4 Detall d’urbanització Xarxa d’abastament 1:500 

D5 Detall d’urbanització Xarxa de subministrament elèctric 1:500 
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D6 Detall d’urbanització Xarxa d’enllumenat públic 1:500 

D7 Detall d’urbanització Xarxa de Telecomunicacions 1:500 

D8 Detall d’urbanització Mesures d’accessibilitat 1:500 

D9 Detall d’urbanització Detalls d’urbanització I vàries 

D10 Detall d’urbanització Detalls d’urbanització II vàries 

 

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; 

Vist que correspon aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual del pla parcial 

a l’ajuntament, a la vista de l’article 83.1 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme; 

Atès que el projecte, un cop aprovat provisionalment, ha d’ésser tramès a la Generalitat de 

Catalunya (Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre) com a organisme 

competent per a aprovar-lo definitivament; 

Vist, respecte de la competència, el 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 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; 

Vist l’informe preceptiu emès per la Secretaria General en data 23/12/2003; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla Parcial del sector J, 

Castell de Sant Jordi. 

 

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, del projecte de modificació que ha estat objecte d’aprovació provisional. 

 

TERCER.- Condicionar suspensivament l’entrada en vigor de la present modificació, quan 

serà definitivament aprovada, a l’entrada en vigor de la modificació puntual de pla general en 

el sector J “Castell de Sant Jordi”, segons projecte de data juny 2003 aprovat provisionalment 

pel ple de la corporació en data 20/10/2003, que dóna cobertura jurídica a la present 

modificació de pla parcial. 

 

 

 

L’alcalde, abans de finalitzar la sessió i en nom de tot el consistori, desitja a tota la ciutadania 

un bon any 2004. 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 19:25 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. 
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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 132 a 137 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 01/04/2004 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 1/2004, DE 30/01/2004, ORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sr. Vicenç Boquera Alcalde 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sra. Mª Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquim Laboria Mayoral 

Sr. Antoni Espuny Gaseni 

Sr. Antoni Iruela Subirats 

 

Excusa la seva assistència la Sra. Maria Marsal Subirats. 

 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 16:15 hores del dia 30/01/2004, 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 el president de la corporació manifesta que, conegut el lamentable traspàs del 

senyor Josep Tomàs Margalef Marsal, fill de qui durant molts anys fou alcalde d’aquest 

ajuntament, senyor Pere Margalef, i reunits els portaveus de la totalitat dels grups polítics del 

consistori, han acordat ajornar la discussió i votació de tots els punts que s’havien inclòs a 

l’ordre del dia, i, en el seu lloc, manifestar el condol de l’ajuntament per l’esmentat traspàs. 

Condol que fan extensiu a la regidora absent Sra. Maria Marsal Subirats, pel seu parentiu amb 

el difunt. 

 

Tot seguit es guarda un minut de silenci. 
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Una vegada transcorregut el minut de silenci l’alcalde, en nom propi i en el de tota la corporació, 

reitera el més sincer condol a la família, i essent les 16:30 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 138 a 139 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 01/04/2004 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 2/2004, DE 31/03/2004, ORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sr. Vicenç Boquera Alcalde 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sra. Mª Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquim Laboria Mayoral 

Sr. Antoni Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

Sr. Antonio Iruela Subirats 

 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 20:00 hores del dia 31/03/2004, 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 LA SESSIÓ 17/2003, DE 17/12/2003, 

18/2003, DE 29/12/2003 I 1/2004, DE 30/1/2004. 

 

 

Un cop llegides les actes de la sessions 17/2003, de 17/12/2003, 18/2003, de 29/12/2003 i 

1/2004, de 30/01/2004, i en fase de debat, la regidora Sra. Marsal agraeix a tot el Consistori, 

en nom propi i de tota la seva família, els acords presos en la sessió de 30/1/2004 i les mostres 

de condol de tot el Consistori vers la seva família i en especial vers els seus oncles. 
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Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

ÚNIC.- Aprovar les actes de les sessions anteriors, 17/2003, de 17/12/2003, 18/2003, de 

29/12/2003 i 1/2004, de 30/01/2004. 

 

 

2- APROVACIÓ DE LA PRIMERA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’EXECUCIÓ 

D’OBRES “PROJECTE D’OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA SEGONA FASE DEL 

POLÍGON INDUSTRIAL MUNICIPAL”. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, el secretari adverteix de l’existència dels següent error al 

redactat de la proposta que s’ha lliurat amb la convocatòria: al punt dispositiu primer, com a 

import de la modificació, ha de constar 55.369,67 €, i no 55.369,98 €. 

Cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 05/12/2003 el Ple de l’Ajuntament acordà aprovar el projecte “Addicional al projecte 
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d’obres d’urbanització de la segona fase del Polígon industrial municipal” redactat pel director 

facultatiu del contracte Sr. Joan Carles Theilacker Pons, i proposar al contractista la 

modificació del contracte en els termes del document aprovat. 

Consta a l’expedient que el contractista va rebre la comunicació d’obertura de tràmit 

d’audiència, amb còpia del projecte addicional i d’un certificat de l’esmentat acord de Ple, en 

data 19/12/2003, sense que hagi efectuat al·legació o formulat consideració de cap mena. 

Atès que l’article 59.1 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, disposa que l’òrgan de 

contractació ostenta la prerrogativa de modificar els contractes per raons d’interès públic; 

Atès que la competència per modificar el contracte l’atribueix l’article 274.2 del Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya, a de l’òrgan de contractació; 

Atès que la modificació proposada suposa un increment del preu del contracte del 

10’067452% sobre el contracte original; 

Vistos els informes preceptius de Secretaria i d’Intervenció; 

Vist el que es disposa als articles 59, 101, 146 i DA 9.4 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 101, 102 i 158 a 162 del Reglament general de la Llei de contractes de les 

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

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte d’execució d’obres “Projecte d’obres 

d’urbanització de la segona fase del Polígon industrial municipal” adjudicat en data 31/03/2003 

a favor de l'empresa Luis Batalla, SAU, pel preu ofert de 549.990,00 €, IVA inclòs, el 

contingut del qual contracte comprendrà en endavant, a més del que es contempla al projecte 

original, el que es conté al projecte “Addicional al projecte d’obres d’urbanització de la 

segona fase del Polígon industrial municipal” justificatiu de la modificació, redactada pel Sr. 

Joan Carles Theilacker Pons, i que fixa un pressupost d’execució per contracta addicional de 

55.369,67 €. Total del contracte modificat: 605.359,67 €. 

 

SEGON.- Declarar l’obligatorietat per al contractista de la modificació aprovada. 

 

TERCER.- Disposar que es notifiqui aquest acord al contractista. 

 

 

3- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ ADDICIONAL DE L’OBRA “PROJECTE 

D’OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA 2A FASE DEL POLÍGON INDUSTRIAL 

MUNICIPAL”, DERIVADA DE LA PRIMERA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 
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 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

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: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

Vist que l’Ajuntament en Ple, en data 31/03/2003, acordà adjudicar el contracte per a 

l’execució de l’obra “Projecte d’obres d’urbanització de la segona fase del Polígon industrial 

municipal”, a favor de l'empresa Luis Batalla SAU, pel preu ofert de 549.990€, IVA inclòs; 

Vist que en data 31/3/2004 s’ha aprovat la modificació del contracte d’execució d’obres 

esmentat d’acord amb el que es conté al document tècnic “Addicional al projecte d’obres 

d’urbanització de la 2a. fase del Polígon industrial municipal”, que fixa un pressupost 

d’execució per contracta addicional de 55.369,67 €; 

Atès que el tècnic director de les obres, Sr. Joan Carles Theilacker i Pons, ha formulat 

certificació corresponent a l’obra executada derivada d’aquesta modificació contractual; 

Atès que correspon a l’òrgan de contractació el reconeixement de l’obligació que es deriva de 

la relació contractual, segons el que es desprèn de l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, 

de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya; 

Vist el que es disposa a l’article 145 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 la certificació d'obra que s'esmenta: 

 Obra: “Projecte d’obres d’urbanització de la 2a. fase del Polígon industrial municipal”. 

 Contractista: Luis Batalla SAU 

 Pressupost d’adjudicació modificat: 604.369,67 € 

 Import certificat amb anterioritat: 549.990,00 € 

 Núm. de certificació: sisena (primera i única del projecte corresponent a la primera 

modificació). 

 Import certificat: 55.369,67 € 

 Import pendent de certificar: 0,00 € 

 

SEGON.- Notificar aquesta resolució en forma a l’interessat. 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 144 

 

 

 

4- APROVACIÓ DE L’ANNEX, DE DETERMINACIÓ DE COSTOS PER AL 2004, 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. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el regidor de Medi Ambient Sr. 

Montagut manifesta que tots els grups són coneixedors del conveni signat amb el Consell 

Comarcal per la recollida selectiva de plàstics, envasos lleugers, paper, cartró i vidre. Explica 

també que des de fa quatre anys s’està pagant una recollida de la fracció orgànica de grans 

productors que no és porta a terme, però que el seu desig és posar-la en marxa abans d’aquest 

estiu. 

El Sr. Espuny explica que, des del moment que es va signar el conveni, tant des de l’Alcaldia 

com des de la Regidoria de Medi Ambient es va intentar impulsar la recollida selectiva de la 

fracció orgànica dels grans productors, però que no es va poder aconseguir posar-la en marxa 

tot i que es va haver de pagar igual perquè la normativa a Catalunya ve regulada pel número 

d’habitants de cada població. 

El Sr. Montagut puntualitza que no s’està pagant la recollida de la fracció orgànica de tot el 

poble, sinó només la de grans productors, ja que si es volgués generalitzar el servei el cost 

s’incrementaria. En qualsevol cas, afegeix, la seva afirmació inicial en cap cas no volia ser 

una crítica a l’anterior equip de govern, ja que és conscient de les dificultats que suposa 

endegar aquest nou servei, sinó que només pretenia deixar constància que la voluntat de 

l’actual equip de govern és aconseguir-ho abans d’aquest estiu. 

El Sr. Espuny agraeix l’explicació i desitja al Sr. Montagut molt d’èxit en aquesta nova 

temptativa. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 
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 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 8/3/2004, RE 700, 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 20/2/2004, que, primer, 

aprova per a l’exercici 2004 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 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 2004; 

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 2004, 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 

2004 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. 

 

 

5- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2004, 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. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 
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l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, la Sra. Marsal manifesta que tant en 

aquest punt com en el següent, el seu grup votarà a favor. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 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 8/3/2004, RE 697, ha tingut entrada al registre general d’aquest 

ajuntament la proposta d’annex per al 2004 al Conveni marc per a la prestació del servei 

social d’atenció primària, que fixa en 17.643,86 € 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 20/2/2004; 

Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2004 al Conveni marc per a la prestació del servei 

social d’atenció primària; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar l’annex per al 2004 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. 

 

 

6- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2004, 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. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 
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Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

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: tretze 

 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 8/4/2004, RE 701, ha tingut entrada al registre general d’aquest ajuntament 

la proposta d’annex per al 2004 al Conveni marc per a la prestació del servei social d’atenció 

domiciliària, el qual fixa en 6.257,53 € 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 20/2/2004; 

Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2004 al Conveni marc per a la prestació del servei 

social d’atenció domiciliària; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la liquidació per la prestació del servei corresponent a l’any 2003. 

 

SEGON.- Aprovar la proposta d’aportació per la prestació del servei corresponent a l’any 

2004, així com l’annex per al mateix 2004 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. 
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TERCER.- Disposar que es remeti un certificat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix 

Ebre, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

7- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE 

L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9, REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI 

MUNICIPAL. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

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

l’actualització de les taxes, un cop conclosa l’obra d’ampliació del cementiri, constitueix la 

culminació d’un procés iniciat durant l’anterior mandat, i que va suposar la necessitat de 

concertar un crèdit a quinze anys. És justament per la necessitat d’amortitzar aquest préstec 

durant aquests anys que es podria plantejar, proposa, que els preus dels nínxols tinguessin un 

increment anual de l’Euromíbor. 

El Sr. Laboria pregunta si els preus del columbaris s’han ajustat també al cost de la seva 

construcció, com s’ha fet amb els nínxols. 

Contesta l’alcalde que la proposta de taxes que es presenta s’ajusta als criteris tècnics. En 

relació al suggeriment del Sr. Espuny, opina que no és possible introduir a les ordenances 

fiscals clàusules d’actualització automàtica. Pren nota, malgrat tot, de la proposta, per si això 

pogués fonamentar un compromís polític per part de tots els grups per tal que cada any, en 

fase de revisió de les ordenances, s’apliqués aquest percentatge d’augment. 

El Sr. Llaó demana una explicació del preu del columbari ja que pràcticament costa el mateix 

que un nínxol alt, però en canvi en aquest hi ha molta més construcció. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: deu 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: les del Sr. Llaó, Sra. Borràs i Sr. Laboria. 

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



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 149 

 

 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar disposa d’una ordenança reguladora de la taxa de cementiri 

municipal (ordenança fiscal número 9), que va ser aprovada pel ple de la corporació en data 

9/10/1989 i que ha estat objecte de diverses modificacions. 

L’esgotament dels espais funeraris del cementiri van comportar que aquest ajuntament, durant 

l’any 2003, impulsés una obra d’ampliació, de manera que l’ajuntament en ple, en data 

31/3/2003, va adjudicar el contracte corresponent, anomenat “Projecte d’ampliació del 

cementiri municipal (1ª fase)” a favor de l'empresa INCOEX SL, pel preu ofert de 674.535,21 

€, IVA inclòs. 

La disponibilitat de nous espais per a la pràctica d’inhumacions, per tant, aconsella revisar 

l’ordenança esmentada en el que es refereix a les taxes que s’han d’establir per l’atorgament 

de drets funeraris sobre aquests mateixos espais. Es proposa actualitzar, a més, la resta de 

tarifes complementàries, com són ara les relatives a les transmissions o l’expedició de títols. 

Per tot això, 

Atès que s’ha tramitat expedient per a la modificació puntual de l’ordenança fiscal número 9, 

reguladora de la Taxa del cementiri municipal; 

Vist el que es disposa als articles 22.2.e), 49, 106 a 108, i 111 i 113 de la Llei 7/1985, de 

2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, i als articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 

28/12/1988, reguladora de les hisendes locals. 

El Ple acorda; 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal número 9, reguladora de la 

Taxa del cementiri municipal, en els termes que tot seguit s’expressen: 

 

Modificar l’article 6, el qual quedarà redactat de la següent manera: 

 

Article 6. Quota tributària 

 

La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa següent: 

 

 Epígraf 1. Atorgament de drets funeraris: 

 1.1. Sobre nínxols. 

 1.1.1. Nínxol núm. 1 amb ossera ................................................... 1.175,00 € 

 1.1.2. Nínxol núm. 2 (mig) ............................................................ 1.000,00 € 

 1.1.3. Nínxol núm. 3 (alt) .................................................................. 900,00 € 

 1.2. Sobre columbaris. 

 1.2.1. Columbari ............................................................................... 900,00 € 

 Epígraf 2. Autorització i registre de transmissions de drets funeraris, i expedició de 

títols: 

 2.1. Autorització i registre de transmissió mortis causa. ............................ 9,00 € 

 2.2. Autorització i registre de transmissió inter vivos. ............................. 19,00 € 

 2.3. Expedició de títol. ................................................................................ 6,00 € 

 Epígraf 3. Autorització i registre de trasllat de cadàvers o restes cadavèriques: 

 3.1. Per trasllat. .............................................................................................. 60 € 
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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. 

 

 

8- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR I 

GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ SA, PER A LA GESTIÓ DE LES RUNES 

DE LA CONSTRUCCIÓ AL MUNICIPI. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Montagut explica que a 

conseqüència de la modificació de la Llei de residus de Catalunya s’ha modificat el règim 

relatiu a la responsabilitat sobre gestió de residus i enderrocs procedents d’obres menors i 

reparació domiciliària, de manera que des de l’1 de gener de 2004, és el municipi el 

responsable de la seva correcta gestió. Per tal de garantir aquesta gestió s’ha estudiat una 

fórmula de col·laboració amb l’empresa pública “Gestora de Runes de la Construcció SA”, 

que consisteix en el subministrament i posta a disposició de l’ajuntament de contenidors de 

runes de 15 m3 cadascun, i que permetrà, a més, donar un servei de dipòsit provisional als 

productors d’obres majors que ho sol·licitin. 

El Sr. Laboria pregunta si l’ajuntament té en projecte construir un dipòsit de runes, a l’objecte 

d’evitar portar-les fora. 

Contesta el Sr. Montagut que el projecte que es van trobar va ser revisat per part del Sr. 

Villarroya de la Gestora de Runes de la Construcció, i donat que els residus del moviment de 

terres del polígon industrial es van dipositar en aquest lloc, resultava pràcticament inviable, ja 

que el temps de durada que estava previst hagués estat molt petit i no compensava la inversió 

que s’havia de fer; així mateix, tampoc no es va trobar cap finca rústica idònia per a la 

construcció d’aquest abocador i la solució buscada ha estat el que es podria entendre com un 

dipòsit de transferència de runes.  

El Sr. Espuny es congratula que l’actual equip de govern hagi pogut concloure les 

negociacions que ja van estar endegades per l’anterior equip i donar així, sortida i solució al 

problema de les runes que s’estan produint a la població. 
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Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

La Llei 15/2003, de 13/6/2003, de modificació de la Llei 6/1993, de 15/7/1993, de residus de 

Catalunya, ha modificat el règim relatiu a la responsabilitat de la gestió dels residus i els 

enderrocs procedents d'obres menors i reparació domiciliària, de manera que, des de 1/1/2004, 

és el municipi el responsable de la seva correcta gestió. 

Per tal de garantir aquesta gestió s’ha estudiat una fórmula de col·laboració amb l’empresa 

pública catalana Gestora de Runes de la Construcció SA, que consisteix en el subministrament 

i posta a disposició de l’ajuntament de contenidors de runes. L’establiment dels drets i 

obligacions mutus que es derivaran d’aquesta fórmula de col·laboració s’han recollit en la 

proposta de conveni que s’ha elaborat i que és la que se sotmet a aprovació. 

Per tot això; 

Atès que es tracta d’una proposta de despesa plurianual, en els termes establerts als articles 

155 de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals, en versió donada per les Lleis 

13/1996, de 30/12/1996, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, i 66/1997, de 

30/12/1997, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, i 79 a 88 del RD 500/1990, i 

que, per tant, la competència per contractar és del ple, segons disposa l’article 23.1.c) del Text 

refós de règim local aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18/4/1986, que atribueix 

a aquesta competència, però, el caràcter de delegable; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i Gestora de Runes de 

la Construcció SA, per a la gestió de les runes de la construcció al municipi. 

 

SEGON.- Condicionar l’autorització i el compromís de les despeses d’exercicis posteriors al 

crèdit que per a cadascun dels exercicis es consignarà al respectiu pressupost. 

 

 

9- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGES DE PAU TITULAR I SUPLENT AL 

MUNICIPI. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 
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Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

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: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En sessió de data 25/11/1999, el Ple de l’Ajuntament va prendre l’acord d’elecció del jutges 

de pau titular i substitut pel període 2000 a 2004, i va proposar llurs nomenaments a la Sala de 

Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 08/02/2000, va nomenar als Srs. Josep 

Mª Figueres Pijuan i Manuel Alarcón Montero com a jutges de pau titular i suplent, 

respectivament. Els nomenats van prendre possessió dels seus càrrecs amb data 30/03/2000. 

Com sigui que en data 08/02/2004 va finalitzar el període de vigència dels referits càrrecs, en 

data 10/11/2003 l’Alcaldia va dictar provisió per la qual resolia incoar expedient per a la nova 

elecció dels càrrecs de jutge de pau titular i jutge de pau suplent. 

Consta a l’expedient que l’anunci de les places vacants ha estat objecte de pública exposició 

per termini reglamentari al Butlletí Oficial de la Província, al Jutjat de Pau, al tauler d’anuncis 

de l’Ajuntament i al Jutjat Degà de Tortosa, tot resultant, finalment, la següent relació de 

candidats: 

 RE 3944, de 27/11/2003. Sr. Francisco Bardí Domènech. 

 RE 3988, de 01/12/2003. Sr. Josep Mª Figueres Pijuan. 

 RE 795/2004, de 12/3/2004. Sr. Manuel Alarcón Montero. 

Els sol·licitants manifesten no incorre en cap dels supòsits d’incapacitat previstos a l’article 

303 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1/7/1985, del Poder Judicial. 

Per tot això; 

Vistos els articles 99 a 103 de la Llei orgànica 6/1985, d’1/7/1985, del Poder Judicial, i 4 a 7 

del Reglament número 3/1995, de 7/6/1995, dels jutges de pau, aprovat per Acord del Ple del 

Consell General del Poder Judicial de data 7/6/1995; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 

nomenament, com a jutges de pau titular i suplent, respectivament, dels Sr. Josep Mª Figueres 

Pijuan i del Sr. Manuel Alarcón Montero. 

 

SEGON.- Trametre un certificat del present acord al Jutjat Degà de Tortosa, perquè ho elevi a 

la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
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10- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE “MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA 

REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE L’AMETLLA DE MAR 

RELATIVA AL CANVI D’ALINEACIÓ DEL SOLAR ANOMENAT COVA GRAN, SITUAT 

AL CARRER MEDITERRANI SENSE NÚMERO”. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

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

modificació ve donada per l’existència d’un error en el Pla General d’Ordenació Urbana, en el 

qual aquesta zona està considerada com a terreny edificable, clau 3, i amb aquesta modificació 

passarà a ser considerat com a parcs i jardins. Amb això, prèvia la tramitació del corresponent 

expedient d’expropiació, es recuperarà un pas que des de sempre havia estat del poble i que 

ara està tancat per una porta de ferro. Sol·licita la unió de tots els partits polítics en aquest 

assumpte, ja que amb aquesta modificació no es vol perjudicar ni beneficiar a ningú, sinó 

recuperar el que ha estat des de sempre de tots. 

El Sr. Iruela manifesta que el seu grup votarà afirmativament, i posa el seu grup a disposició 

de l’equip de govern per intentar agilitar les gestions que siguin necessàries un cop sigui 

efectiu el canvi de govern a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Tarragona. 

El Sr. Llaó recorda que la base de la solució del present cas es va iniciar amb l’expedient 

d’investigació incoat durant l’anterior mandat. Manifesta que el seu grup també està d’acord 

en que es rectifiqui aquest error existent en el planejament, així com en el procés 

d’expropiació esmentat, i diu que el seu vot també serà favorable. 

El Sr. Gómez agraeix tots els suports oferts. 

Conclou el debat l’alcalde reafirmant la voluntat del consistori de recuperar definitivament 

aquest pas públic tradicional mitjançant la tramitació d’aquesta figura. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
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En data 15/10/2001 l’Alcaldia va dictar provisió per la qual incoà expedient previ 

d’investigació i estudi dels antecedents existents sobre la titularitat dels terrenys que voregen 

l’edifici Cova Gran d’aquesta localitat, i que havien estat un tradicional pas d’ús públic 

conegut com a “lligallo de ronda” o “lligallo marítim”. Tot el què, a l’empara de l’article 134 

del Decret 336/1988, de 17/10/1988, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens 

locals de Catalunya, que disposa que els ens locals tenen la facultat d’investigar la situació 

dels béns i drets que se suposin de la seva propietat amb la finalitat de determinar la seva 

titularitat. 

Es pretenia esbrinar amb aquest expedient, i sens perjudici del pronunciament definitiu que en 

el seu cas correspongui fer a la jurisdicció civil ordinària, a qui corresponia la titularitat 

d’aquesta franja de terreny, ja que hi concorrien: 

 Per una banda, diverses actuacions de la comunitat de propietaris de l’edifici, que pretén 

ésser titular de la franja de terreny, consistents en l’execució de determinades obres i, 

molt particularment, en la col·locació d’una porta amb l’objectiu d’impedir el pas 

tradicional dels veïns pel pas en qüestió. 

 Per l’altra, la percepció general de l’ajuntament i de la generalitat del veïnatge que es 

tractava d’un pas d’ús públic tradicional, d’ús lliure i per tant, presumptament, de 

titularitat municipal. Percepció que al llarg del temps havia donat lloc a la reacció 

municipal davant d’aquells actes d’usurpació mitjançant l’exercici, en diverses ocasions, 

de l’acció de recuperació d’ofici. 

En resultà, però, que de la tramitació de l’expedient es va desprendre, sorpresivament, que la 

controvertida franja de terreny pertanyia a l’Estat. 

Per aquest motiu l’expedient, un cop tramitat, fou sotmès a tràmit d’audiència de la Comunitat 

de propietaris de l’edifici Cova Gran, del Servei Provincial de Costes de l’Administració 

General de l’Estat, i de la Secció de Patrimoni de l’Estat. 

Finalment, l’ajuntament en ple, en data 31/1/2002, va prendre un acord del següent literal: 

PRIMER.- Donar per conclòs l’expedient d’acció investigadora. 

SEGON.- Instar formalment de l’Administració General de l’Estat que procedeixi a 

atermenar i fitar l’àmbit físic de referència que presumptament és de la seva 

titularitat. 

TERCER.- Sol·licitar de l’Administració General de l’Estat que un cop atermenat i 

fitat l’espai controvertit, i prèvia desafectació, si s’escau, sigui cedit el seu domini en 

favor de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. 

QUART.- Sol·licitar de l’Administració General de l’Estat que, mentre es tramita tot 

allò que sigui necessari per a donar compliment al que es disposa als dos punts 

anteriors, dugui a terme cautelarment totes les actuacions que siguin necessàries per 

impedir els actes de presumpta usurpació per part de la comunitat de propietaris, 

actes que en l’actualitat tendeixen a impedir als veïns l’ús lliure i tradicional del pas. 

La comunitat de propietaris, poc després d’haver-se conclòs la tramitació de l’expedient 

d’acció investigadora, va interposar recurs contenciosoadministratiu contra l’últim decret de 

l’Alcaldia que va ordenar l’obertura de la porta (Decret de data 111/2002, de 8/4/2002). Com 

era d’esperar com a conseqüència del resultat de l’expedient d’acció investigadora, el Jutjat 

contenciosoadministratiu número 1 de Tarragona, per sentència de 22/5/2003, va anul·lar el 

Decret esmentat, perquè, a la vista de la prova aportada pel propi ajuntament per demostrar 

l’ús públic del terreny (l’expedient d’investigació que tot just s’acabava de tramitar) el jutjat 
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conclogué que l’ajuntament pot recuperar d’ofici la possessió dels seus béns de domini públic, 

però no la dels béns d’altres administracions. Aquesta sentència va ser confirmada en 

apel·lació, pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 28/11/2003. És a dir, que 

qui té la potestat de reaccionar contra la usurpació del terreny per part de la comunitat de 

propietaris és el seu amo (l’Estat), però no l’ajuntament. Això ha comportat que la comunitat 

de propietaris, darrerament (en data 13/2/2004), hagi tornat a tancar la porta, sense que 

l’ajuntament, en aquest cas, pugui reaccionar de cap forma. 

L’objectiu de la present proposta de modificació puntual és, en els termes que es consignen al 

propi projecte, corregir, a la vista dels antecedents exposats, l’error del vigent Pla General 

d’Ordenació Urbana, que qualifica l’esmentada franja controvertida de terreny com a terreny 

edificable, clau 3a. Error que dit sigui de pas, és compartit també per la delimitació de la 

parcel·la cadastral. 

La correcció d’aquest error és independent del fet que l’Administració General de l’Estat, 

finalment, acabi o no actuant en exercici de les potestats que li corresponen com a 

conseqüència de la seva presumpta titularitat sobre la franja de terreny. 

Per assolir aquest objectiu de correcció es redefineixen, en el que afecta a l’edifici, els límits 

de la clau 3a, tot ajustant en funció d’aquesta redefinició les claus V (viari) i P (parcs i jardins 

urbans) que voregen l’edifici. Amb aquest ajustament, la clau 3a resta restringida estrictament 

a la parcel·la que el propi projecte constructiu de l’edifici va declarar en el seu moment, i que 

coincideix, la parcel·la resultant de les segregacions que va sofrir l’antiga parcel·la rústica 

número 17, que vorejava justament, per la part controvertida, amb la 19, de titularitat de 

l’Estat. 

El projecte de modificació puntual es composa de: 

 Una memòria descriptiva i de justificació. 

 Un nou plànol, normatiu i de detall, a on es grafia l’abast material de la modificació. 

 Reproducció dels plànols del planejament vigent afectats (plànol 3e i plànol 3f). 

 Reproducció dels plànols del planejament vigent afectats (plànol 3e i plànol 3f), en què 

s’assenyala l’àmbit afectat per la modificació. 

 Un annex, justificatiu, que és una reproducció fidel de l’expedient d’acció investigadora 

tramitat per l’ajuntament a què abans s’ha fet referència. 

A nivell de modificació material del planejament vigent, per tant, la modificació consisteix 

exclusivament en la introducció ex novo d’aquest nou plànol normatiu de detall, que es 

numera com a plànol 3e-1. 

La memòria preveu, a més, que el sistema d’execució serà l’expropiació, com correspon 

d’acord amb el que es disposa als articles 34.7 i 106 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, 

d’urbanisme. 

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 el que es disposa als articles 83 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme, i 3 del 

Decret 287/2003, de 4/11/2003, pel qual s’aprova el Reglament parcial 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; 

Vist l’informe emès pel secretari general de la corporació, amb tasques acumulades 
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d’Intervenció, en data 24/03/2004; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de “Modificació puntual de la revisió del Pla 

General d’Ordenació Urbana de l’Ametlla de Mar relativa al canvi d’alineació del solar 

anomenat Cova Gran, situat al carrer Mediterrani sense número”. 

 

SEGON.- Disposar, en l’àmbit territorial afectat pel canvi de claus 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 3.2.1 del Decret 287/2003, de 4/11/2003, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la 

Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme, 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 Provincial de Costes. 

 Generalitat de Catalunya, Direcció General de Ports i Transports. 

 

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 que es comuniqui personalment, també, a la comunitat 

de propietaris de l’edifici Cova Gran. 

 

 

11- INTERPOSICIÓ DE RECURS CONTENCIOSOADMINISTRATIU CONTRA LA 

RESOLUCIÓ DICTADA EN DATA 28/1/2004 PER LA SECRETARIA D’ESTAT 

D’INFRAESTRUCTURES, PER LA QUAL S’INADMET A TRÀMIT UNA SOL·LICITUD 

FORMULADA PER L’AJUNTAMENT (RS 4110, DE 30/10/2003). 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 
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l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Espuny demana informació sobre 

la contractació del bufet d’advocats que portarà aquest cas, i posa el seu grup a disposició de 

l’equip de govern un cop  hagi estat nomenat el nou govern de l’Estat. Anuncia que el seu vot 

serà favorable. 

El Sr. Llaó manifesta que el seu vot també serà favorable i demana, encara que ja va rebre 

explicacions per part del regidor de Medi Ambient, una explicació al ple sobre la contractació 

d’aquest bufet d’advocats. 

L’alcalde agraeix el vot favorable de tots els grups i explica que l’empresa contractada és una 

consultora especialitzada en aquests temes, que ja ha treballat pel municipi de Vandellòs i 

l’Hospitalet de l’Infant amb molts bons resultats. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

Vista la Resolució dictada en data 28/1/2004 per la Secretaria d’Estat d’Infraestructures, per la 

qual s’inadmet a tràmit una sol·licitud formulada per l’ajuntament (RS 4110, de 30/10/2003); 

Vist l’informe de viabilitat per a la interposició de recurs contenciosoadministratiu, elaborat 

per la mercantil consultora SETOCUR SL. 

Vist l’informe preceptiu emès per la Secretaria General de l’ajuntament; 

Vist el que es disposa als articles 54.3 del Text refós de règim local aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 781/1986, de 18/4/1986, i 221 del Reglament d'organització funcionament i règim 

jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986; 

Vist, igualment, el que es disposa a l’article 447.2 de la Llei orgànica 6/85, del Poder Judicial; 

Atès que correspon al ple de la corporació l’exercici d’accions judicials, d’acord amb el que es 

determina a l’article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim 

local; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Interposar recurs contenciosoadministratiu contra l’Administració General de 

l’Estat per la inadmissió a tràmit de la sol·licitud formulada per l’ajuntament perquè fos 

tinguda en compte en el projecte d’execució de l’obra pública “Autovia Castelló - l’Hospitalet 

de l’Infant. Carretera N-340, Tram Castelló– l’Hospitalet de l’Infant”, així com dur a terme 

qualsevol altra actuació que sigui precisa en aquesta o altres instàncies judicials superiors, per 

a la consecució i defensa dels interessos generals municipals. 

 

SEGON.- Facultar l’alcalde perquè atorgui poders de representació processal en favor de: 

 Senyora Ivana Rouanet Mota, procuradora dels tribunals de Madrid. 

  Senyors Rafael Peralta Muro, núm. de col·legiat 11.999, José Luis Espinosa Calabuig, 

núm. de col·legiat 5.520, respectivament, del Col·legi d’Advocats de València, i Pablo 
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Soteras Enciso, núm. de col·legiat 4.140, del Real i Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Saragossa. 

 

TERCER.- Aprovar la despesa corresponent a les costes judicials. 

 

QUART.- Aprovar el contracte de consultoria i assistència tècnica i jurídica relativa a 

l’exercici d’accions a què es refereix el present acord, segons proposta presentada per 

SETOCUR SL. 

 

 

12- RATIFICACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALDIA ADOPTATS PER MOTIU 

D’URGÈNCIA. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Espuny pregunta, en relació al 

Decret 13/2004, de sol·licitud de canvi d’una obra al Pla Únic d’Obres i Serveis, quins criteris 

s’han seguit per efectuar aquest canvi d’assignació. 

El Sr. Llaó pregunta si la ratificació d’aquests decrets s’ha de votar conjuntament o es pot fer 

individualment, perquè, diu, es pot estar d’acord en uns i en altres no, com és ara el seu cas, 

en què es troba disconforme amb el primer dels decrets a ratificar. 

Contesta l’alcalde que la proposta d’acord és única i que, per tant, s’han de votar 

conjuntament, sens perjudici que el Sr. Llaó pugui fer constar en acta que està d’acord en la 

ratificació dels segon i tercer decret, però no en la del primer. Cosa que, en efecte, manifesta 

seguidament el Sr. Llaó en aquests mateixos termes. 

El Sr. Gaseni manifesta que la raó per efectuar aquest canvi va ser que es corria el risc de 

perdre la subvenció per no haver executat l’obra en termini i no estar aprovat encara el 

projecte de reparcel·lació de la zona a on s’havia d’ubicar la pista. A més, continua, en 

l’actualitat l’ajuntament esta valorant una nova planificació de totes les instal·lacions 

esportives, perquè no quedin disperses. 

El Sr. Espuny explica que les dificultats per executar l’obra en el seu dia van derivar de la 

necessitat de connectar el sector E, el pla parcial del qual es trobava en tramitació, amb el sòl 

urbà. Dificultats que posa en connexió amb l’extraordinari retard en que va incórrer 
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l’INCASÒL per resoldre les al·legacions de dos particulars. Li consta, però, que fa pocs dies 

es va aprovar definitivament el pla de Ribes Altes, motiu pel qual sol·licita que es reconsideri 

la reubicació a què ha fet referència el Sr. Gaseni ja que la cessió de terrenys ja està molt 

propera. Tot i això puntualitza que també està d’acord en que es continuï l’obra d’arranjament 

del casc antic. 

El Sr. Llaó manifesta que, segons ha entès, la nova zona a què ha fet referència el Sr. Gaseni 

és el sector 22b, i recorda que aquest era justament l’indret escollit per l’anterior equip de 

govern per ubicar el nou camp de futbol. Fa notar, malgrat tot, que els motius del canvi que 

han estat exposats anteriorment pel regidor no coincideixen amb les raons adduïdes en el 

decret. 

El Sr. Gaseni manifesta que, en efecte, les escoles s’han d’ampliar i que per això el tema més 

urgent ara és el canvi d’ubicació del camp de futbol, però que el que l’equip de govern pretén 

és un tractament global i definitiu de totes les instal·lacions per configurar una futura zona 

esportiva integral, per a què es procurarà recabar l’opinió i el consens de tots els grups 

polítics. 

El Sr. Martí conclou tot reiterant que el canvi s’ha sol·licitat per no perdre la subvenció. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: set. 

 Vots en contra: els del Sr. Llaó, Sra. Borràs i Sr. Laboria. 

 Abstencions: les del Sr. Espuny, Sra. Marsal i Sr. Iruela. 

Vist el què, l’Alcaldia 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 57/2003, de 16/12/2003, de mesures 

per a la modernització del govern local; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Ratificar en la seva integritat els següents decrets de l’Alcaldia: 

 Decret de l’Alcaldia núm. 13/2004, de 16/1/2004, pel qual se sol·licita la inclusió de 

l’obra “Reurbanització del nucli antic, segona fase”, amb un pressupost d'execució per 

contracta de 346.827,58€, en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya i en el Programa 

específic de la Diputació de Tarragona, anualitat 2001 DT-2001/51-PG, a canvi de 

l’obra “Coberta a la pista poliesportiva municipal”. 

 Decret de l’Alcaldia núm. 36/2004, de 11/2/2004, pel qual s’aprova la certificació 

d’obres número 6 del contracte d’execució d’obres “projecte d’ampliació del cementiri 

municipal”, d’import 66.319,79 €. 

 Decret de l’Alcaldia núm. 72/2004, de 8/3/2004, pel qual s’aprova la certificació 

d’obres número 7 del contracte d’execució d’obres “projecte d’ampliació del cementiri 

municipal”, d’import 62.805,56 €. 

 

SEGON.- Disposar que un certificat del present acord sigui remés als organismes davant dels 

quals resulti necessari acreditar aquesta ratificació. 
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13- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA SENTÈNCIA DICTADA EN DATA 18/12/2003 

PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, EN APEL·LACIÓ A LA 

SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIOSOADMINISTRATIU NÚMERO 2 DE 

TARRAGONA EN PROCEDIMENT ORDINARI 158/2002. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Iruela comenta que els diners que 

ingressà un particular per la instal·lació d’aquesta antena els hagués pogut cobrar l’ajuntament 

si la instal·lació s’hagués fet en una zona pública. El Sr. Espuny, en la mateixa línia, informa 

que l’antena es va instal·lar sense els corresponents permisos d’obra i d’activitat, i que 

l’ajuntament va estar negociant amb la companyia el desplaçament de la instal·lació a una 

altra zona, de titularitat municipal, més allunyada dels habitatges. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 15/1/2004, RE 85, ha tingut entrada al Registre General la comunicació de la 

sentència dictada en data 18/12/2003 per la Secció Tercera de la Sala 

Contenciosoadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 

apel·lació seguida contra la del Jutjat contenciosoadministratiu número 2 de Tarragona en 

Procediment ordinari 158/2002. 

Vist que la sentència desestima el recurs interposat per Telefónica Servicios Móviles SA; 

Atès que la sentència és ferma; 

El ple acorda: 
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PRIMER.- Prendre coneixement de la sentència esmentada i disposar el seu compliment en 

els seus estrictes termes. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord al Jutjat 

contenciosoadministratiu número 2 de Tarragona. 

 

 

14- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTÍCIA DE CATALUNYA DICTADA EN DATA 5/11/2003, RELATIVA AL RECURS 

CONTENCIOSOADMINISTRATIU NÚMERO 3047/1997. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

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: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 13/11/2003, RE 3790, ha tingut entrada al Registre General la comunicació de la 

sentència dictada en data 5/11/2003 per la Secció Cinquena de la Sala 

Contenciosoadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en recurs 

contenciosoadministratiu número 3047/1997, interposat per la Sra. Maria José Soria Luque 

contra diversos actes administratius de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. 

Vist que la sentència desestima el recurs interposat; 

Atès que la sentència és ferma; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Prendre coneixement de la sentència esmentada i disposar el seu compliment en 
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els seus estrictes termes. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord a la Secció Cinquena de la 

Sala Contenciosoadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 

 

15- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA SENTÈNCIA DICTADA EN DATA 28/11/2003 

PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, EN APEL·LACIÓ A LA 

SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIOSOADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE 

TARRAGONA EN PROCEDIMENT ORDINARI 146/2002. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

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: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 24/12/2003, RE 4327, ha tingut entrada al Registre General la comunicació de la 

sentència dictada en data 28/11/2003 per la Secció Cinquena de la Sala 

Contenciosoadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 

apel·lació seguida contra la del Jutjat contenciosoadministratiu número 1 de Tarragona en 

Procediment ordinari 146/2002. 

Vist que la sentència estima parcialment el recurs interposat per l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar, en el que es refereix a la condemna en costes, i el desestima en la resta; 

Atès que la sentència és ferma; 

El ple acorda: 
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PRIMER.- Prendre coneixement de la sentència esmentada i disposar el seu compliment en 

els seus estrictes termes. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord al Jutjat 

contenciosoadministratiu número 1 de Tarragona. 

 

 

16- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, I: DECRETS 

DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

 

 

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels decrets de 

l’Alcaldia números 473/2003 de 3/12/2003 al 523/2003 de 31/12/2003 i de l’1/2004 de 

5/01/2004 al 96/2004 de 26/03/2004, i de les actes de les Comissions de Govern corresponents 

a les sessions 21/2003 de 26/11/2003, 22/2003 d’11/12/2003 i 23/2003 d’11/12/2003, i de la 

Junta de Govern Local corresponents a les sessions 1/2004 de 23/01/2004 i 2/2004 de 

23/02/2004, 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 Sra. Marsal manifesta, en relació al decret 492/2003, pel qual s’accepta la cessió d’ús de la 

caseta ubicada a la zona esportiva de Les Tres Cales, que no queda clar si es fa cessió del 

terreny o del local, ja que el decret dóna a entendre que el propietari fa cessió del local, quan, 

al seu parer, el local ja és de l’ajuntament, que va ser qui el va construir. 

El Sr. Espuny, en relació als decrets 3/2004 i 85/2004, que fan referència a paralització 

d’obres a la urbanització Roques Daurades i en una finca rústica, respectivament, expressa la 

seva preocupació pel fet que, segons manifesta, últimament s’estan produint per tot el terme 

actes edificatoris sense llicència o amb llicència denegada, sense que s’actuï degudament des 

de la Regidoria d’Urbanisme. En relació al decret 12/2004, pel qual s’aprova inicialment el 

projecte tècnic de l'obra “Reurbanització del nucli antic, segona fase” expressa el parer que en 

temes d’aquest tipus s’hauria d’informar prèviament a tots els grups. 

La Sra. Marsal, en relació al decret 14/2004, pel qual entre d’altres s’impugna la declaració 

d’impacte ambiental del transvasament del riu Ebre aprovada mitjançant la Resolució del 

Secretari General de Medi Ambient de 31/10/2003, manifesta que avui per avui ja està fora de 

lloc, ja que a la vista dels canvis polítics derivats de les eleccions seran els propis governs qui 

impugnaran la declaració d’impacte ambiental del transvasament. 

El Sr. Espuny diu que decrets com aquest, atesa la seva gran transcendència política, haurien 

de ser ratificats pel ple. 

En relació al decret 20/2004, pel qual es requereix la Mercantil Tres Cales perquè presenti un 

aval en garantia de les obres pendents d’executar a la primera fase de Tres Cales, el Sr. 

Espuny sol·licita que se li informi sobre el resultat d’aquell requeriment, i en funció d’aquest 

resultat, perquè se li informi de la tramitació que caldrà seguir en endavant i l’estratègia que 

pensa seguir l’ajuntament per assegurar la responsabilitat de l’empresa. 

El Sr. Espuny, en relació al decret 45/2004, pel qual es va adjudicar el contracte “Nau 

industrial brigada d'obres 1ª fase”, pregunta per quin motiu cap regidor de l’oposició no va 

formar part de la mesa de contractació, quan, com li consta a l’alcalde, aquesta era una 

pràctica comuna en aquest ajuntament. 
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En relació al decret 49/2004, pel qual s’aprova la concertació de dues operacions de tresoreria 

per un import global de 601.000,00 €, el Sr. Espuny es congratula pel fet que l’aprovació 

s’argumenti amb mateixos criteris que les concertades per l’anterior equip de govern, 

arguments que en el seu dia van ser objecte de crítica pel grup majoritari de l’actual govern. 

En relació al decret 90/2004, pel qual s’aprova la concertació del conveni amb la companyia 

FECSA ENDESA, per a l’execució de l’acabament de la xarxa de subministrament elèctric al 

polígon industrial, i s’adjudica a l’empresa MAESSA l’execució de l’obra civil 

complementària per a l’esmentada electrificació de mitja i baixa tensió, el Sr. Espuny 

sol·licita informació relativa al desenvolupament de les gestions amb la companyia. 

El Sr. Iruela sol·licita una explicació en relació a dos decrets, el primer, 15/2004, pel qual es 

va retirar el recàrrec dels rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana i 

Rústica, i d’Exaccions Municipals de 2001, 2002 i 2003, a nom de Las Tres Calas, SA, i el 

segon, 95/2004, pel qual es va revocar i deixar sense efecte el Decret núm. 15/2004 i es van 

rehabilitar les liquidacions practicades en favor de la Hisenda local pels conceptes i imports 

indicats. Així mateix, sol·licita que s’informi al ple en el moment en que aquests conceptes 

hagin estat cobrats. 

En relació a la cessió de la caseta de Les Tres Cales, el Sr. Llaó pregunta, si és el cas que 

l’ajuntament ja gaudia d’una cessió indefinida, el motiu pel qual ara s’ha posat una data final. 

En relació a l’esmentat decret 49/2004, de renovació de les operacions de tresoreria, el Sr. 

Llaó formula sol·licita que es faci el possible per poder-les anar reduint, tal i com, manifesta, 

vas fer l’anterior equip de govern. 

 

El Sr. Martí, en relació al decret 492/2003, sobre la cessió de l’ús de la caseta de Les Tres 

Cales, explica que aquesta caseta va ser construïda per la brigada municipal fa uns quants 

anys, en uns terrenys privats i sense cap mena de títol o document justificatiu, i que, per 

aquest motiu, després de les oportunes converses amb el propietari, s’ha considerant 

convenient acceptar la cessió d’us. 

En relació a l’afirmació del Sr. Espuny sobre les obres sense llicència, particularment en 

rústica, l’alcalde manifesta, que per a major claredat i coneixement de tothom, seria 

convenient que tots els partits polític es definissin i expliquessin la seva postura en relació a 

aquest tema. 

En relació al decret relatiu a la impugnació de la declaració d’impacte ambiental del 

transvasament del riu Ebre, l’alcalde manifesta que aquesta impugnació deixa oberta a 

l’ajuntament la via jurisdiccional, sens perjudici, òbviament, que es pugui desistir quan hi hagi 

la certesa de la retirada del Pla per part del govern. 

En relació a les negociacions amb la companyia elèctrica per a l’electrificació del polígon, 

explica que el resultat de les gestions és finalment el que es dedueix del decret. Resultat que, 

al seu parer, constitueix un bon acord econòmic. 

En referència als decrets 15/2004 i 95/2004, esmentats pel Sr. Iruela, manifesta que són el 

reflex d’un exercici de rectificació per part de l’Alcaldia, rectificació que no li consta que 

s’hagués produït amb anterioritat en altres actes de condonació de recàrrecs, que no es va 

rectificar mai. 

 

 

17- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 165 

 

 

L’alcalde explica que els últims temporals han afectat molt tot el litoral de l’Ametlla, i que per 

aquest motiu s’ha elaborat un dossier de danys, s’han posat en contacte amb Costes i s’han 

demanat els corresponents ajuts. 

 

El Sr. Espuny prega a l’alcalde que doni oportunitat de resposta en les seves intervencions 

amb al·lusions, i recorda, en relació als decrets de condonació de recàrrecs, que en efecte ell 

en va dictar alguns quan va ser alcalde perquè aquesta venia sent una pràctica habitual en 

aquest ajuntament i perquè era totalment desconeixedor de la il·legalitat de l’acte, però que va 

deixar de fer-ho quan es va fer palesa aquesta irregularitat. Recorda, a l’efecte, que el regidor 

Sr. Pallarès va insistir en la il·legalitat d’aquestes condonacions, i que durant el seu mandat es 

van fomentar les domiciliacions dels tributs per part dels contribuents, per evitar aquests 

casos. 

El Sr. Espuny exposa també que té la sensació que s’està restringint a l’oposició el dret 

d’accés a la informació de la gestió municipal, sense el qual es dificulta la seva tasca de 

control. Sol·licita que se’ls faciliti l’accés al registre d’entrades i sortides i als expedients de la 

Comissió de Govern, tal i com, afirma, es facilitava a l’oposició quan ell era alcalde. 

 

El Sr. Iruela prega que es prenguin les mesures pertinents per evitar els riscos que suposa tenir 

davant de l’IES una fusta que fa de tapa de claveguera. 

 

El Sr. Llaó prega al regidor de Governació que es facilitin les dades estadístiques de treball de 

la Policia Local. També prega que se’ls informi sobre quines assessories ha recabat l’equip de 

govern per treballar les directrius que han de regir la revisió del pla general, per una banda, i 

la nova concessió del servei d’abastament d’aigua potable. Expressa també la seva satisfacció 

pel fet que s’estigui treballant ja en l’arranjament dels desperfectes a les platges causats pels 

temporals. 

 

El Sr. Gómez encoratja la Regidoria de Governació perquè també a ell se li facilitin les dades 

estadístiques de la Policia referides a l’època de l’anterior equip de govern, ja que les va 

sol·licitar manta vegades i mai se li van proporcionar. 

 

L’alcalde, en relació a les sensacions manifestades pel Sr. Espuny relatives a la consulta de 

documents, deixa constància que, al seu parer, l’oposició gaudeix d’un tracte de diàleg que 

contrasta amb el que tenia l’oposició a l’anterior mandat, molt més negatiu i contundent en la 

seva opinió. Manifesta que tenen les portes obertes i a la seva disposició qualsevol document 

de l’ajuntament. 

 

El Sr. Espuny pregunta a l’alcalde si de les seves paraules pot entendre que a partir d’ara 

l’oposició podrà tenir accés directe als expedients de la Comissió de Govern sense tenir que 

demanar-los per escrit. 

 

El Sr. Iruela pregunta en quina situació està l’assignació als partits polítics, ja que des de 

l’entrada del nou equip de govern es va deixar de passar aquesta assignació econòmica i 

pregunta de qui va ser la decisió i quan es tornarà a pagar. 

 

La Sra. Marsal explica que el Sr. Doña, veí de la urbanització Les Tres Cales, s’ha presentat 
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davant d’algun veí de l’esmentada urbanització com a representant de l’ajuntament, i pregunta 

si hi ha hagut algun nomenament oficial. Pregunta també la Sra. Marsal sobre els motius del 

canvi del rètol existent en la caseta de la zona comercial de la urbanització Tres Cales, ja que 

a on abans posava “Ens de Conservació” ara posa “Oficina Municipal”; explica que els 

membres de l’Entitat de Conservació els han fet arribar les seves inquietuds en relació a la 

manera com l’equip de govern ha imposat la seva voluntat, i pregunta quin tipus de relació 

pensa l’equip de govern mantenir amb l’Ens de Conservació, entitat creada pel propi 

ajuntament, i quina serà la utilitat d’aquesta caseta. 

 

La Sra. Borràs pregunta a la regidora de Sanitat per quin motiu l’ambulància no era al 

poliesportiu el dia dels d’avis, durant les Festes de la Candelera, ni durant l’actuació de la 

Beth. Pregunta també, ara a l’alcalde, per què no hi havia la bandera espanyola al balcó de 

l’ajuntament el dia de la Candelera i en canvi es va posar pels atemptats de l’11 de març. 

 

El Sr. Llaó, pregunta el per què hi han sessions extraordinàries i urgents de la Junta de Govern 

Local i en canvi els plens es fan tots ordinaris, això és, un cada dos mesos, ja que, al seu parer, 

és com si ara, en clar contrast amb el que passava l’anterior mandat, no hi haguessin temes 

urgents que siguin competència del ple. Pregunta també si s’han fet gestions sobre la carretera 

de la costa, si continua endavant la tramitació del sector 22-b, i si s’ha intentat impulsar una 

nova fase del polígon industrial. En relació al Casal d’Avis, pregunta a la regidora de Benestar 

Social si es manté el compromís que la residència es comenci aquest any. S’interessa 

seguidament per l’origen de les possibles tensions existents entre l’equip de govern i l’Ens de 

Conservació, i pregunta si és veritat que l’ajuntament ha incomplert compromisos adquirits 

amb els membres de l’entitat. Pregunta finalment a l’alcalde si és veritat que l’ajuntament ha 

demanat a diferents promotors un avançament de diners a compte de futures llicències i 

permisos, i sol·licita saber si això és un fet puntual o si constituirà una pràctica habitual. 

 

El Sr. Gómez pregunta a la regidora d’Ensenyament si la guarderia restarà oberta durant la 

propera Setmana Santa. 

 

El Sr. Espuny es pregunta quin sigui el grau de descoordinació dins l’equip de govern, a la 

vista de la pregunta tot just formulada pel Sr. Gómez. 

 

La senyora Martí informa que la guarderia restarà oberta el dilluns, el dimarts i el dimecres de 

la Setmana Santa. 

 

La senyora Samarra manifesta que la residència es construirà si pot ser abans de finalitzar el 

present exercici, i explica que el criteri no és el de fer una residència rentable, sinó 

autosuficient però sense beneficis. 

 

Pregunta el Sr. Llaó sobre la ubicació de la futura residència. 

Contesta la Sra. Samarra que segons consulta efectuada als tècnics, el lloc on es pretenia 

construir no és adient ja que les activitats lúdiques que es duen a terme podrien perjudicar 

l’estada dels residents, i que per aquest motiu s’està cercant una ubicació alternativa. 

 

El Sr. Gómez respon la pregunta de la Sra. Marsal tot manifestant que l’equip de govern no ha 

efectuat cap nomenament oficial en favor del Sr. Carlos Doña, i sol·licita que es tingui molta 
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cura quan s’al·ludeix a persones que no estan presents. 

La Sra. Marsal replica que la seva pregunta en cap cas ha estat o pot considerar-se ofensiva o 

atemptatòria a la dignitat de ningú, ja que s’ha limitat a constatar uns fets i a fer la pregunta 

relativa a si hi havia hagut cap nomenament. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 22:45 hores del dia més amunt 

esmentat, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signen tots els assistents que ho 

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 28 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 140 a 167 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 02/06/2004 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 3/2004, DE 31/05/2004, ORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sr. Vicenç Boquera Alcalde 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sra. Mª Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquim Laboria Mayoral 

Sr. Antoni Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

Sr. Antonio Iruela Subirats 

 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 21:00 hores del dia 31/05/2004, 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 2/2004, DE 31/03/2204. 

 

 

Un cop llegida l’acta de la sessió 2/2004, de 31/03/2004, 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: tretze 

 Vots en contra: cap 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 169 

 

 Abstencions: cap 

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

 

 

ÚNIC.- Aprovar l’acta de la sessió anterior, 2/2004, de 31/03/2004. 

 

 

2- COMPLIMENT DE L’ACORD PLENARI DE DATA 29/4/1999, PEL QUAL ES VA 

ACORDAR ADQUIRIR, PER COMPRAVENDA, LA PARCEL·LA 67 DEL POLÍGON 78 

DEL CADASTRE DE RÚSTICA, PROPIETAT DEL SR. JOSEP MARIA BARCELÓ 

MARGALEF. (REFERÈNCIA REGISTRAL: LLIBRE 198, VOLUM 3312, FOLI 19, FINCA 

3079). 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Espuny manifesta que el seu vot 

serà negatiu perquè no està d’acord ni en el preu ni en les circumstàncies que envolten aquesta 

compra. Pensa que ara no és el moment adient per complir l’acord de ple adoptat a primers de 

l’any 1999, primer, perquè el preu és excessiu ja que existeix un informe tècnic en el qual es 

fa constar que donat que en aquest terreny hi ha una servitud el preu ha de ser més baix. I 

segon, perquè aquest terreny es va comprar amb unes perspectives i intencions que avui per 

avui ja no són necessàries. Manifesta, a més, que l’ajuntament en l’actualitat no està en el 

millor moment econòmic per procedir a l’adquisició d’aquesta finca. Es troba d’acord en el 

principi que els acords plenaris s’han de complir i s’han d’executar, però qüestiona 

l’oportunitat del moment i el preu que es paga per aquesta finca. 

El Sr. Llaó manifesta que el seu vot serà favorable ja que entén que no només s’han de 

complir els acords adoptats en un ple, sinó que també s’han de complir els contractes signats 

per part de l’ajuntament a través dels seus representants legals i donat que sobre aquesta 

adquisició hi ha un acord de ple realitzat el mes d’abril de 1999 i un contracte signat pel seu 

representat legal, entén que el seu vot ha de ser afirmatiu. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu vot també serà favorable ja que el que pretén es fer complir 

els contractes signats en el seu dia per l’ajuntament i en relació amb el preu manifesta que es 

pagarà el que es va estipular l’any 1999. 
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El Sr. Martí explica que es tracta de complir un acord pres l’any 1999, que el preu és el mateix 

que el pressupostat en el seu dia i que es farà efectiu quan les arques municipals ho permetin. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: deu 

 Vots en contra: els del Sr. Espuny, Sra. Marsal i Sr. Iruela. 

 Abstencions: cap 

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

 

 

Per decret de l’Alcaldia de data 9/4/1999 es va incoar expedient per a l’adquisició de la 

parcel·la 67 del polígon 78 del cadastre de rústica(Referència registral: llibre 198, volum 

3312, foli 19, finca 3079), amb una superfície de 3.674,68 m
2
 i propietat del Sr. Josep Barceló 

Margalef, per tal de destinar-la a la construcció d’un garatge–magatzem de vehicles i una 

gossera municipal. 

L’arquitecte municipal va emetre informe pericial en data 12/4/1999, de què resultà una 

valoració de 3.002.214 pessetes. 

En data 23/4/1999 va emetre informe la Intervenció accidental de l’ajuntament. D’aquest 

informe es deduïa: 

 L’existència de partida pressupostària adient i suficient. 

 El fet de no superar la despesa proposada el 5% dels recursos ordinaris de la corporació, 

fixats en la quantitat de 488.924.604 pessetes. 

L’informe concloïa que, com fos que l’import de la despesa superava el 5% del límit general 

aplicable a la contractació directa, la competència per acordar la compra era de l’ajuntament 

en ple. 

En data 23/4/1999 va emetre informe la Secretaria General de l’ajuntament. D’aquest informe 

es deduïa: 

 Que corresponia a l’alcalde l’adquisició de patrimoni quan la seva quantia no excedís el 

% dels recursos ordinaris de la corporació ni el 5% del límit general aplicable a la 

contractació directa, essent la competència, altrament, del ple de la corporació. 

 Que per procedir a l’adquisició directa del terreny era necessari recabar l’informe previ 

del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 

En data 29/4/1999, l’ajuntament en ple va acordar: 

Primer. Adquirir, pel preu de 3.002.214,--pta., una parcel·la de 3.674,68 m2., 

propietat del Sr. José Mª Barceló Margalef, situada en aquest terme municipal, a la 

partida del Pla de la Barrera, llindant amb la CN-340, direcció València), a 600 

metres de la cruïlla de la CN-340 i la TV- 3025, en el polígon 78, parcel·la 67, del 

cadastre de rústica, els llinders i dades registrals de la mateixa, es determinen en la 

part expositiva de l’acord. 

Segon. Inscriure en l’inventari municipal de béns, com a bé patrimonial, l’esmentada 

parcel·la. 

Tercer. Subordinar la validesa i eficàcia d’aquest acord al resultat de l’informe del 

Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 

Quart. Comunicar el present acord al Sr. José Mª Barceló Margalef. 

En data 26/5/1999 el senyor Josep Maria Barceló Margalef i el Sr. Joan Font Ballesters, 

alcalde de l’ajuntament, van subscriure el corresponent contracte de compravenda. La clàusula 
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tercera d’aquest contracte estipula: “la validesa i eficàcia d’aquest contracte de compravenda 

es condiciona al resultat de l’informe del Departament de Governació de la Generalitat de 

Catalunya”. 

En data 27/7/1999, RE 1630, va tenir entrada l’informe emès pel Departament de Governació. 

Com sigui que hi havia en curs un expedient d’expropiació sobre l’esmentada finca, tramitat 

pel Consorci Concessionari d’Aigües per als Ajuntaments i Indústries de Tarragona com a 

subjecte beneficiari, per a l’expropiació de 27 m
2
 en concepte d’expropiació de domini, i de 

225 m
2
 en concepte d’imposició de servitud perpètua de pas d’aqüeducte en una franja de 3 

metres d’amplada, l’informe conclou que caldria ajornar l’adquisició fins que finalitzés aquest 

expedient d’expropiació. 

L’expedient va restar paralitzat des d’aleshores, sense elevació a escriptura pública del 

contracte subscrit i sense compliment de les obligacions personals derivades: sense traditio 

(sense que l’ajuntament hagi pres possessió de la finca), i sense que el particular, per la seva 

banda, hagi rebut el pagament del preu de la compravenda. 

En dates 9/2/2001, RE 305; 12/4/2001, RE 959; 27/9/2001, RE 2708; 22/1/2002, RE 201, el 

Sr. Josep Maria Barceló Margalef va denunciar la paralització de l’expedient, i va sol·licitar el 

compliment del contracte tot sol·licitant que s’elevés a escriptura pública el contracte i se li 

paguessin els diners corresponents a la contraprestació derivada. 

L'article 275.2.d) de la Llei 8/1987, de 15/4/1987, Municipal i de Règim local de Catalunya, 

aplicable en el moment en que el ple de la corporació acordà l’adquisició, que era reflex de 

l'article 88.3 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, 

especificava que, per raó de la quantia, la contractació directa (actualment procediment 

negociat) procedia en aquells supòsits en què l'import del pressupost no ultrapassés el 5% dels 

recursos ordinaris del pressupost. 

En el supòsit que ens ocupa, el preu de l'adquisició no ultrapassava el 5% dels recursos 

ordinaris del pressupost vigent. En conseqüència, la contractació directa de l'adquisició era 

procedent per raó de la quantia, la qual cosa ja suposa “el compliment de les normes de 

contractació dels ens locals” (article 30.1.a) del Decret 336/1988, de 17/10/1988, pel qual 

s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya). 

Per això, no era necessari l’emissió d’informe preceptiu per part del Departament de 

Governació, perquè aquest informe s’ha d’emetre en aquells altres supòsits en què l’adquisició 

directa es justifica no en raó de la quantia, sinó en la de aquells altres supòsits que el mateix 

article 30.1.a) esmenta: la peculiaritat del bé, les necessitats del servei a satisfer, o les 

limitacions del mercat immobiliari. 

Establerta la innecessarietat d’emissió de l’informe previ, al resultat del qual informe va 

condicionar-se “la validesa i eficàcia” de l’adquisició, cal concloure: 

 Que el contracte de compravenda aprovat per acord plenari i signat en el seu dia s’ha de 

qualificar de contracte vàlid i perfecte, en concórrer consentiment, objecte cert, i causa 

de l’obligació (article 1261 del Codi Civil). 

 Que procedeix, en conseqüència, complir sense cap més tràmit les obligacions personals 

derivades, això és: 

 Elevar a document públic la compravenda, amb l’objectiu de complimentar la 

traditio del terreny. 

 Complir l’obligació de pagament. 

Tot i això, com sigui que va ser per acord plenari que es va aprovar l’adquisició del terreny, 

amb exprés establiment de la clàusula de supeditació a què s’ha fet referència, es fa necessari 

prendre un nou acord plenari, amb l’objectiu de deixar constància dels fets analitzats i 
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disposar el compliment del contracte perfeccionat en el seu dia, en els seus estrictes termes. 

Per tot això; 

Vist l’informe emès per la Secretaria General; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Prendre constància de la plena validesa i eficàcia del contracte de compravenda a 

què s’ha fet referència a la part expositiva del present acord, i en conseqüència, disposar el seu 

estricte compliment mitjançant l’elevació a escriptura pública del document signat en el seu 

dia, amb supressió però de la clàusula tercera, i mitjançant el pagament del preu convingut 

(18.043,67 €). 

 

SEGON.- Disposar que es trameti un certificat del present acord al senyor Josep Maria 

Barceló Margalef, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

3- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE 

L’ORDENANÇA NÚMERO 3, REGULADORA DELS SOROLLS I LES VIBRACIONS. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

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

està d’acord amb els criteris que han portat a canviar aquesta ordenança, el seu vot serà 

d’abstenció donat que no comparteix la distància de 100 metres fixada en el punt 34.2 de 

l’ordenança. 

El Sr. Martí expressa que des de la Regidoria de Governació estan oberts a qualsevol tipus de 

suggeriment i aportació. 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: deu 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: les del Sr. Llaó, Sra. Borràs i Sr. Laboria. 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
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L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar disposa d’una ordenança reguladora dels sorolls i les 

vibracions, que va ser aprovada en sessió plenària de data 10/1/1992 i publicada en el Butlletí 

Oficial de la Província núm. 97/2002, de 27/4/1992. 

L’article 34 de l’ordenança esmentada estableix: 

Article 34 

Els treballs realitzats en la via pública i els d’edificació s’han d’ajustar a les 

prescripcions següents: 

a- L’horari de treball ha de ser comprès entre les 8 i les 22 hores. 

b- S’han de adoptar les mesures oportunes per evitar superar els valors guia 

d’immissió fixats per a la zona respectiva. En el cas en què això no sigui tècnicament 

possible s’exigirà autorització expressa de l’ajuntament, establint l’horari per a 

l’exercici de l’activitat. 

c- S’exceptuarà de l’obligació anterior les obres urgents, les que realitzin per raons 

de necessitat o perill i aquelles que pels sues inconvenients no es puguin realitzar 

durant el dia. El treball nocturn ha de ser expressament autoritzat per l’ajuntament, el 

qual determinarà els valors guia d’immissió que ha de complir en funció de les 

circumstàncies que concorrin en cada cas. 

L’experiència acumulada durant els anys de vigència d’aquesta prescripció, així com el sentit i 

la reiteració de les queixes i denúncies formulades, ha fet palesa, particularment en època de 

màxima afluència turística, la necessitat de restringir els horaris en què és permesa l’execució 

de treballs de construcció o edificació, amb la finalitat de preservar, com és preceptiu en un 

municipi amb una estructura econòmica essencialment turística com és el cas de l’Ametlla de 

Mar, el descans i la tranquil·litat de la gent que ens visita. 

Per això, es proposa modificar l’esmentat article 34 de la vigent ordenança reguladora de 

sorolls i vibracions, i donar-li la següent redacció: 

Article 34 

1. Els treballs de construcció i edificació, inclosos els de simple manteniment, així 

com els treballs realitzats en la via pública, s’executaran entre les 8 i les 22 hores. 

2. En l’època que va des del 15 de juny al 15 de setembre es restringeix l’execució 

d’aquests treballs, quan s’executin a menys de cent metres de qualsevol tipus 

d’habitatge, individual o col·lectiu, a les següents franges horàries: de les 10 a les 13 

hores, i de les 16 a les 21 hores. 

3. S’han de adoptar les mesures oportunes per evitar superar els valors guia 

d’immissió fixats per a la zona respectiva. En el cas en què això no sigui tècnicament 

possible s’exigirà autorització expressa de l’ajuntament, que establirà l’horari per a 

l’exercici de l’activitat. 

4. Les obres que per raons tècniques, de necessitat o de perill, s’hagin d’executar fora 

de l’horari establert, han de ser expressament autoritzades per l’Alcaldia, la qual, en 

el mateix acte, determinarà els valors guia d’immissió que ha de complir en funció de 

les circumstàncies que concorrin en cada cas. S’entendrà concedida aquesta 

autorització de manera implícita, atesa la implicació concurrent d’interessos públics, 

en l’execució d’obres a la via pública i altres promogudes per l’ajuntament. 

Per tot això; 

Atès que s’ha tramitat expedient per a la modificació puntual de l’ordenança fiscal número 3, 

reguladora dels sorolls i les vibracions; 

Vist el que es disposa als articles 22.2.d), 49, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora 
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de les bases de règim local, 55 i 56 del Text refós de règim local aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 781/1986, de 18/4/1986, 178, 236.1.a), i 237 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, 58 a 66 del 

Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 

13/6/1995, i 196.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats 

locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986; 

El Ple acorda; 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal número 3, reguladora dels 

sorolls i les vibracions, en els termes que tot seguit s’expressen: 

 

Modificar l’article 34, el qual quedarà redactat de la següent manera: 

 

Article 34 

1. Els treballs de construcció i edificació, inclosos els de simple manteniment, així 

com els treballs realitzats en la via pública, s’executaran entre les 8 i les 22 hores. 

2. En l’època que va des del 15 de juny al 15 de setembre es restringeix l’execució 

d’aquests treballs, quan s’executin a menys de cent metres de qualsevol tipus 

d’habitatge, individual o col·lectiu, a les següents franges horàries: de les 10 a les 13 

hores, i de les 16 a les 21 hores. 

3. S’han de adoptar les mesures oportunes per evitar superar els valors guia d’immissió 

fixats per a la zona respectiva. En el cas en què això no sigui tècnicament possible 

s’exigirà autorització expressa de l’ajuntament, que establirà l’horari per a l’exercici 

de l’activitat. 

4. Les obres que per raons tècniques, de necessitat o de perill, s’hagin d’executar fora 

de l’horari establert, han de ser expressament autoritzades per l’Alcaldia, la qual, en el 

mateix acte, determinarà els valors guia d’immissió que ha de complir en funció de les 

circumstàncies que concorrin en cada cas. S’entendrà concedida aquesta autorització 

de manera implícita, atesa la implicació concurrent d’interessos públics, en l’execució 

d’obres a la via pública i altres promogudes per l’ajuntament. 

 

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. 

 

 

4- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ORDENANÇA 

FISCAL NÚMERO 9, REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 
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 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Llaó manifesta que el seu vot serà 

favorable, encara que en l’aprovació inicial de l’anterior ple es va abstenir, ja que ara s’ha 

rectificat el preu del columbari. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 31/3/2004, el ple de la corporació va acordar aprovar inicialment la modificació 

puntual de l’ordenança fiscal número 9, reguladora de la Taxa del cementiri municipal, i 

sotmetre aquest acord a exposició pública per un període de trenta dies. 

L’edicte d’exposició al públic va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província número 

87/2004, de 15/4/2004, i va ser exposat al tauler d’anuncis de la corporació. 

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

Al redactat modificat de l’article 6 s’ha introduït, respecte del text inicialment aprovat, una 

modificació que consisteix en rebaixar l’import de la taxa prevista per l’atorgament de drets 

funeraris sobre columbaris, de 900,00 a 650,00 €: 

Procedeix, en conseqüència, aprovar definitivament l’acord d’imposició i l’ordenança fiscal 

reguladora. 

Per tot això; 

Vist, el que es disposa als articles 22.2.e), 49, 106 a 108, i 111 i 113 de la Llei 7/1985, de 

2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, 6, i 15 a 19 del Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5/3/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar definitivament la modificació de l’ordenança fiscal número 9, reguladora de 

la Taxa del cementiri municipal, en els termes que tot seguit s’expressen: 

 

Modificar l’article 6, el qual quedarà redactat de la següent manera: 

 

Article 6. Quota tributària 
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La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa següent: 

 

 Epígraf 1. Atorgament de drets funeraris: 

 1.1. Sobre nínxols. 

1.1.1. Nínxol núm. 1 amb ossera ......................................................... 1.175,00 € 

1.1.2. Nínxol núm. 2 (mig) .................................................................. 1.000,00 € 

1.1.3. Nínxol núm. 3 (alt) ........................................................................ 900,00 € 

 1.2. Sobre columbaris. 

1.2.1. Columbari ..................................................................................... 650,00 € 

 Epígraf 2. Autorització i registre de transmissions de drets funeraris, i expedició de 

títols: 

 2.1. Autorització i registre de transmissió mortis causa. ............................ 9,00 € 

 2.2. Autorització i registre de transmissió inter vivos. ............................. 19,00 € 

 2.3. Expedició de títol. ................................................................................ 6,00 € 

 Epígraf 3. Autorització i registre de trasllat de cadàvers o restes cadavèriques: 

 3.1. Per trasllat. .............................................................................................. 60 € 

 

SEGON.- Disposar la publicació d’aquest acord, i del text íntegre de la modificació aprovada, 

mitjançant edicte que haurà de ser publicat al Butlletí Oficial de la Província i exposat al tauler 

d’anuncis de la corporació. 

 

 

5- SOL·LICITUD AL MINISTERI DE FOMENT DE LA CESSIÓ DEL TRAM DE 

L’ANTIGA CARRETERA N-340 QUE DISCORRE PEL TERME MUNICIPAL DE 

L’AMETLLA DE MAR. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, la Sra. Marsal manifesta que el seu vot 

serà favorable però demana una moratòria en la signatura del conveni fins que el Ministeri 

decideixi per on ha de transcórrer el desdoblament de la N-340. 

El Sr. Llaó expressa que el seu vot també serà favorable i sol·licita que es demani aquesta 
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subvenció el més aviat possible ja que són molts de diners els que el Ministeri pot donar a 

l’ajuntament. 

El Sr. Gaseni manifesta que aquest tram de carretera s’utilitza molt i pensa que també s’hauria 

de sol·licitar el més aviat possible. 

El Sr. Gómez diu que el seu vot també serà favorable i que aquests diners s’han d’acceptar el 

més aviat possible. 

La Sra. Marsal volt matisar que el seu grup en cap moment ha proposat renunciar a la 

subvenció sinó que el que demana és el seu ajornament ja que són diners públics i 

l’ajuntament n’ha de fer un bon ús, encara que vinguin del Ministeri. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 6/8/2001, el Ple de l’ajuntament va acordar sol·licitar del Ministeri de Foment la 

cessió a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar de la titularitat del tram de l’antiga carretera N-340, 

avui en desús, que discorre pel terme municipal de l’Ametlla de Mar, i que es correspon 

aproximadament a la part d’aquest traçat que va del punt quilomètric 1109’700 al punt 

quilomètric 1117’100 del nou traçat. 

El contingut de l’Ordre de 23/7/2001, del Ministeri de Foment, per la qual es regula el 

lliurament als ajuntaments de trams urbans de la xarxa de carreteres de l’Estat, aconsella 

reiniciar l’expedient, tot formulant novament la sol·licitud. 

Per tot això; 

Atès que la construcció i posta en funcionament del nou traçat de la carretera N-340 va 

comportar que quedés en desús l’antic traçat; 

Atès que interessa al municipi de l’Ametlla de Mar, per incorporar-lo a la seva pròpia xarxa 

viària, la cessió d’aquest tram de antiga carretera, ara en desús, que va aproximadament del 

punt quilomètric 1109’700 al punt quilomètric 1117’100 del nou traçat, segons els plànols de 

situació obrants a l’expedient; 

Vist el que es disposa a l’esmentada Ordre de 23/7/2001, del Ministeri de Foment; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Sol·licitar del Ministeri de Foment la cessió a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar de 

la titularitat del tram de l’antiga carretera N-340, avui en desús, que discorre pel terme 

municipal de l’Ametlla de Mar, i que es correspon aproximadament a la part d’aquest traçat 

que va del punt quilomètric 1109’700 al punt quilomètric 1117’100 del nou traçat. 

 

SEGON.- Facultar l’Alcaldia, tan àmpliament com en dret sigui menester, perquè formalitzi la 

sol·licitud de cessió i resta de documentació que sigui necessària per a l’efectivitat d’aquest 

acord. 

 

 

6- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE 
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L’AMETLLA DE MAR, I DE LA PLANTILLA ORGÀNICA, PER A L’EXERCICI 2004. 

 

 

Abans d’iniciar-se la lectura i votació de la proposta d’acord relativa a aquest punt el 

president, a l’empara de 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, resol la seva retirada 

de l’ordre del dia. 

 

 

7- 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 G-5, “PORT 

OLIVET”. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Espuny manifesta que el seu vot 

serà negatiu ja que suposa la venda de patrimoni municipal, sense que quedi clara quina serà 

la destinació d’aquests diners. Expressa que el seu vot podria ser favorable si l’equip de 

govern destinés els diners d’aquesta venda a obres concretes i s’assegurés que de cap manera 

es destinaran a despesa corrent.  

El Sr. Llaó manifesta que el seu vot també serà negatiu ja que tampoc veu clar que els diners 

d’aquesta venda no s’acabin destinant a despesa corrent. 

El Sr. Gaseni manifesta que els senyors Espuny i Llaó formulen suposicions gratuïtes, i invita 

a tots els grups a buscar sortida a aquest aprofitament i que el seu vot serà favorable. 

El Sr. Gómez manifesta que es farà tot el possible per tal que els diners d’aquesta venda vagin 

destinats a inversions i no pas a despesa corrent. 

El Sr. Martí vol matisar que s’intentarà treure el màxim d’aquesta subhasta pública i que els 

diners aniran destinats a inversions i no a despesa corrent, no obstant a l’hora de concretar la 

destinació s’intentarà buscar un consens amb la resta de grups. 
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Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: set 

 Vots en contra: els del Sr. Espuny, Sra. Marsal, Sr. Iruela, Sr. Llaó, Sra. Borràs i Sr. 

Laboria 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 16/1/2004 es va incoar expedient per a l’alienació de les finques patrimonials 62 i 65 

del sector G-5, 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 25/2/2003, del projecte de reparcel·lació. 

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

corresponent peritatge, 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 de la Direcció General 

d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 

Consta a l’expedient que en data 20/5/2004, RE 1627, es va rebre l’informe emès pel director 

general d’Administració Local en data 28/4/2004. El document informa favorablement 

l’alienació, amb les següents condicions: 

 Que es compleixin els preceptes legals i reglamentaris en vigor. 

 Que l’adjudicatari es faci càrrec de les despeses d’urbanització derivades de les 

liquidacions, tant provisionals com definitives, i que així es faci constar al plec de 

condicions i a l’escriptura de compravenda. 

 Que el producte de l’alienació es destini a les finalitats previstes per la normativa 

urbanística vigent per al Patrimoni Municipal del Sòl. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa, en relació a l’alienació de béns immobles, als articles 209 i 214 del 

Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 

2/2003, de 28/4/2003, 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; 

Vistos també els articles 47.2.m) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de 

règim 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 data 26/05/2004; 

Atès que s’ha acreditat a l’expedient que 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; 

Vistes les competències addicionals en matèria de contractació que corresponen a l'òrgan de 

contractació segons el que es desprèn de l’article 274.2 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003; 
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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 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. 

 

 

8- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA “MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ 

DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE L’AMETLLA DE MAR RELATIVA 

AL CANVI D’ALINEACIÓ DEL SOLAR ANOMENAT COVA GRAN, SITUAT AL  

CARRER MEDITERRANI SENSE NÚMERO”. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, la Sra. Marsal manifesta que el seu vot 

serà favorable i demana que si mai s’arriba a obrir aquest pas, el passeig guardi el mateix 

esperit urbanístic que l’existent al costat. 

El Sr. Llaó expressa també que el vot del seu grup serà favorable. 

El Sr. Gómez afirma que aquest pas tornarà a ser del poble i per a la gent del poble. 

El Sr. Gaseni expressa que el seu vot també serà favorable. 
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Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 31/3/2004 el ple de la corporació va adoptar l’acord d’aprovació inicial del projecte 

de “Modificació puntual de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de l’Ametlla de 

Mar relativa al canvi d’alineació del solar anomenat Cova Gran, situat al carrer Mediterrani 

sense número”. 

Consta a l’expedient que l’acord d’aprovació inicial 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 7/4/2004. 

 Ajuntament de Tivissa: justificant de recepció de data 8/4/2004. 

 Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant: 7/4/2004. 

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

87/2004, de 15/4/2004, i al diari El Punt de 7/4/2004. Durant el termini d’exposició pública, a 

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

L’acord, a més, va ser personalment a la representació legal de la comunitat de propietaris de 

l’edifici “Cova gran”. 

Respecte de la proposta de modificació inicialment aprovada es va recabar informe dels 

següents organismes: 

 Generalitat de Catalunya, Direcció General de Ports i Transports. Justificant de recepció 

de data 15/4/2004. 

 Administració General de l’Estat, Direcció General de Costes. Justificant de recepció de 

data 15/4/2004. 

 Administració General de l’Estat, Delegació d’Hisenda (Secció de Patrimoni). 

Justificant de recepció pendent de rebre. 

No s’ha rebut informe de cap dels organismes esmentats, per la qual cosa és d’aplicació el que 

es disposa 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. 

Durant el termini d’exposició pública s’ha presentat la següent al·legació: 

Comunitat de propietaris de l’edifici “Cova gran”. RE 1309, de 26/4/2004. 

L’escrit s’estructura de la següent manera: 

a) L’acord d’aprovació inicial vulnera l’article 94.3 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, 

d’urbanisme, perquè no es justifiquen i ponderen els interessos públics i privats 

concurrents. En conseqüència, es qualifica l’acord com a injustificat, arbitrari, i nul de 

ple dret, perquè s’adopta partint d’una premissa, la presumpta titularitat de l’Estat, que 

és, a judici de l’al·legant, absolutament incerta. Per procedir a la modificació manifesta 

l’al·legant que l’ajuntament hauria d’haver obtingut prèviament un pronunciament sobre 

la titularitat del terreny. En els punts segon i tercer l’al·legant s’estén en argumentacions 

relatives a la titularitat del terreny. 

b) No s’aprecia la utilitat pública o l’interès social de l’expropiació del terreny que es 

derivarà de la modificació. 
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c) Se sol·licita que no es faci servir el terme “usurpació” per referir-se a les actuacions 

dutes a terme per la Comunitat de propietaris, ja que, en sentit tècnic, implica imputar la 

comissió d’un delicte. 

d) El posseïdor en concepte d’amo té una presumpció legal de possessió fonamentada en 

títol just, i no pot ser obligat a la seva exhibició. 

e) Es qualifica de contradictori i incoherent que l’ajuntament manifesti l’existència d’un 

error en el planejament vigent. 

f) Anuncia haver interposat recurs contenciosoadministratiu contra l’acord d’aprovació 

inicial. 

Respecte del contingut d’aquesta al·legació, s’ha de manifestar: 

 La ponderació dels interessos públics i privats concurrents constitueix un exercici de 

discrecionalitat que s’omple de contingut, justament, amb l’adopció de l’acord; acord 

extensament motivat, per altra banda, en el que es refereix a la identificació d’aquests 

interessos. No pot per tant qualificar-se l’acord com de injustificat, arbitrari, i nul de ple 

dret. Menys encara quan es fan derivar aquestes qualificacions del fet que no s’hagi 

obtingut prèviament un pronunciament sobre la titularitat del terreny, ja que aquest 

factor en res implica la potestat de planejament. L’ajuntament, un cop constatat que els 

terrenys no són de la seva titularitat, sí que té l’obligació, com efectivament ho fa, de 

preveure el sistema d’obtenció d’aquestes dotacions, sistema que tractant-se de sòl urbà, 

i a la vista del que es disposa a l’article 106 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, 

d’urbanisme, no pot ésser més que l’expropiació forçosa. I això, amb independència de 

qui sigui finalment el propietari del terreny, determinació aquesta que no correspon 

discernir en aquest expedient. 

 S’ha de fer esment, a més, del fet que la vinculació motivacional de l’acord a 

l’expedient d’acció investigadora tramitat per l’ajuntament amb anterioritat constitueix 

justament això: un antecedent, una explicació teleològica que sens dubte contribueix a 

fonamentar la voluntat d’adopció de l’acord, però que resulta tècnicament innecessària 

perquè la modificació puntual podria haver-se adoptat, com a exercici de la potestat de 

planejament, pel simple fet que la corporació considerés necessària fins i tot de manera 

sobrevinguda, motivadament però amb independència de qualsevol antecedent, 

l’obtenció d’aquella franja de terreny per qualsevol altre motiu, com pot ser ara la 

mobilitat urbana o l’ordenació de la façana portuària. En aquest cas, la motivació de 

l’acte la constitueix la voluntat de recuperar un pas d’ús públic tradicional, motivació 

sens dubte fonamentada en els antecedents de l’expedient d’acció investigadora, però 

que continuaria essent vàlida fins i tot en el cas que, hipotèticament, arribes a 

concloure’s el caràcter erroni de les conclusions d’aquell expedient, ja que el que és 

determinant per motivar la modificació puntual és aquesta voluntat de recuperació d’un 

pas públic, amb independència de qui ostenti en l’actualitat la titularitat dominical del 

terreny afectat. 

 Essent, per tant, que l’acord és motivat, i que s’adopta en exercici de la potestat de 

planejament, s’ha de concloure que no es pot qualificar d’injustificat, arbitrari, i nul de 

ple dret. Ben al contrari, es tracta d’un acord plenament ajustat a dret. 

 Respecte de l’al·legació referida com a punt b), s’ha d’esmentar que en res no afecta la 

validesa de l’adopció de l’acord de modificació del planejament, ja que l’expropiació 

constitueix una fase posterior a l’aprovació definitiva de la modificació, una fase de 

gestió per a l’obtenció de les dotacions, i que és justament aquesta aprovació definitiva 

la que comportarà en el seu dia la declaració d’utilitat pública als efectes expropiatoris 
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pertinents, tal i com es desprèn de l’article 103.1 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, 

d’urbanisme. 

 Pel que fa als punts identificats c) a f) de l’al·legació no es fa especial pronunciament 

perquè no afecten en res la valoració jurídica de l’acord adoptat, i per tant, resulten 

irrellevants per a l’aprovació provisional. 

El projecte que se sotmet a aprovació provisional és el mateix que va ser objecte d’aprovació 

inicial. 

Les modificacions que el projecte introdueix el Pla General d’Ordenació Urbana vigent són 

les següents: 

 Modificació de normativa: 

 No es modifica cap normativa. 

 Modificació de plànols normatius: 

 S’introdueix ex novo un nou plànol normatiu de detall, que es numera com a plànol 

3e-1, que deixarà sense efecte, en el que es refereix a l’àmbit material afectat, els 

plànols 3e i 3f vigents. 

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. 

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; 

Vist, igualment, el que es disposa a l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de 

les bases de règim 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.- Desestimar l’al·legació presentada per la representació legal de la Comunitat de 

propietaris de l’edifici “Cova gran”, RE 1309, de 26/4/2004, pels motius exposats a la part 

expositiva del present acord. 

 

SEGON.- Aprovar provisionalment la “Modificació puntual de la revisió del Pla General 

d’Ordenació Urbana de l’Ametlla de Mar relativa al canvi d’alineació del solar anomenat 

Cova Gran, situat al carrer Mediterrani sense número”. 

 

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. 

 

QUART.- Notificar aquest acord a la Comunitat de propietaris de l’edifici “Cova gran”. 
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9- RATIFICACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALDIA ADOPTATS PER MOTIU 

D’URGÈNCIA. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, la Sra. Marsal i el Sr. Llaó manifesten 

que el seu vot dels seus grups serà favorable. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist el què, l’Alcaldia 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; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Ratificar en la seva integritat els següents decrets de l’Alcaldia: 

 Decret de l’Alcaldia núm. 107/2004, de 30/3/2004, pel qual s’aprova la certificació 

d’obres número 8 del contracte d’execució d’obres “projecte d’ampliació del cementiri 

municipal”, d’import 66.852,05 €. 

 Decret de l’Alcaldia núm. 117/2004, de 16/4/2004, pel qual s’aprova el Pla d'Ocupació 

"Al servei del ciutadà", 2004-2005, redactat pels tècnics municipals, i se sol·licita al 

Departament de  Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya l’acolliment a la 

Resolució del conseller de Treball i Indústria núm. 861/2004, d'1 d'abril, destinada a 

finançar la contractació de tres treballadors desocupats per a desenvolupar el Pla 

d'Ocupació "Al servei del ciutadà". 
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 Decret de l’Alcaldia núm. 164/2004, de 18/5/2004, pel qual s’aprova la certificació 

d’obres número 9 del contracte d’execució d’obres “projecte d’ampliació del cementiri 

municipal”, d’import 22.408,37 €. 

 

SEGON.- Disposar que un certificat del present acord sigui remés als organismes davant dels 

quals resulti necessari acreditar aquesta ratificació. 

 

 

10- PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA, A L’EMPARA DE L’ARTICLE 106 DEL TEXT 

REFÓS DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA, APROVAT 

PER DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28/4/2003, PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT 

SOCIALISTA DE CATALUNYA - PROGRÉS MUNICIPAL (RE 1589, DE 17/5/2004), PER 

LA QUAL SE SOL·LICITA QUE EL PLA ESPECIAL DEL PORT DE L’AMETLLA DE 

MAR CONTEMPLI L’ENDERROC DE L’ANTIGA FÀBRICA DE GEL. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Llaó manifesta que el seu vot serà 

favorable. 

El Sr. Gómez expressa que tots els grups polítics ja van tenir una reunió amb els representants 

de ports de la Generalitat, on va quedar clar que tots estaven a favor de l’enderroc de la fàbrica 

de gel i el manteniment de la platgeta, i per tant el seu vot serà favorable. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu vot també serà favorable i ratifica així el consens que va 

haver-hi en la reunió entre tots els grups polítics. 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

Donat que la comissió de govern de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 14/2003 del  dia 
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24/07/2003 va  aprovar el pla especial del port de l’Ametlla de Mar. 

Donat que a Ports de la Generalitat, solament van arribar dos al·legacions que demanaven 

l’enderrocament de la fàbrica de gel i el manteniment de la platgeta. 

Donat que l’equip de govern no ha deixat mai clar la seu postura envers aquestes dues 

actuacions (fàbrica de gel i platgeta). 

El ple acorda: 

 

PRIMER,. Demanar a Ports de la Generalitat que el pla especial del Port de l’Ametlla de Mar, 

contempli l’enderroc total de l’antiga fàbrica de gel . 

 

SEGON.- Que el mateix Pla Especial contempli el manteniment de la platgeta (baix la punta 

de Balcells). 

 

TERCER.- Demanar a Ports de la Generalitat que el projecte d’oficines de l’entitat portuària 

es situïn en un altre emplaçament. 

 

QUART.- Comunicar el present acord al Conseller d’Obres Públiques i Política Territorial 

Honorable Sr. Joaquim Nadal , al Secretari de Mobilitat Sr. Manel Nadal i al Director General 

de Ports i Transports de la Generalitat Sr. Jordi Julià. 

 

 

11- PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA, A L’EMPARA DE L’ARTICLE 106 DEL TEXT 

REFÓS DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA, APROVAT 

PER DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28/4/2003, PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT 

SOCIALISTA DE CATALUNYA - PROGRÉS MUNICIPAL (RE 1593, DE 18/5/2004), PER 

LA QUAL SE SOL·LICITA QUE EL PLA ESPECIAL DEL PORT DE L’AMETLLA DE 

MAR CONTEMPLI QUE L’ESPAI DE LES ANTIGUES CASETES DE TRAGINERS NO ES 

DEDIQUI A ACTIVITATS COMERCIALS PRIVADES. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 

procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 

2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

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

passades ja van arribar a un consens tots els grups polítics que en aquest lloc algun tipus de 
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local comercial hi havia d’anar, a l’igual que hi són a la resta de ports dels municipis del 

voltant, com són l’Ampolla, Cambrils o Sant Carles. Per això li sorprèn el nou posicionament 

del PSC, i per això, anuncia, el seu vot serà negatiu, encara que opina que si les bases són tant 

escandaloses com s’ha dit, es podria suggerir a la Generalitat per tal que les modifiqui. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu vot serà negatiu ja que en les reunions que hi van haver tots 

van estar d’acord en la ubicació d’aquests locals comercials, encara que es va plantejar debat 

entorn del nombre d’arcades i el material de les teulades. Diu que també el preocupa el tema 

de les bases del concurs, però que les obres dels locals comercials van ser consensuades per 

tots els grups. 

El Sr. Gómez expressa que l’equip de govern no té ni deixa de tenir cap interès en la 

instal·lació d’aquests locals comercials ja que depèn de Ports de la Generalitat. Pensa que en 

relació a les bases es podria presentar un escrit conjunt. Recorda el contingut de les reunions 

que van tenir tots els grups amb els representants de Ports de la Generalitat, a on es van 

consensuar tots els punts, i recorda també, en particular, el contingut del conveni subscrit per 

l’anterior alcalde Sr. Espuny i la delegada de Ports de la Generalitat Sra. Mª Dolores 

Rodríguez, en relació a la formulació del pla, i que, com a conseqüència de tot això, el seu vot 

serà negatiu. 

El Sr. Martí recorda que els compromisos que es van adquirir en aquesta reunió per consens 

de tots els grups van ser: l’enderroc de l’antiga fàbrica de gel, la continuïtat dels locals 

comercials d’aquella zona amb la passarel·la de l’antiga platgeta, en atenció a la seva especial 

idiosincràsia, i la zona de l’antiga caseta del vigilant. 

La Sra. Marsal manifesta que el que hauria de fer primer l’ajuntament és aprovar el pla 

especial, que recorda que encara no és aprovat provisionalment. Assevera que el seu grup no 

està satisfet de com han quedat les obres de la zona portuària. Manifesta que en les reunions 

que van tenir tots els grups no es va arribar a signar res, però que les obres igualment han tirat 

endavant. Opina que en la zona esmentada no hi ha prou lloc per fer-hi restaurants, que si es 

fan serà amb molèstia per als veïns, i que competiran amb la resta de restaurants de la 

localitat. En relació al conveni abans esmentat, constata que en efecte es deia que s’havia 

d’actuar en tota aquella zona i que, evidentment, això comportava enderrocar les antigues 

casetes i arranjar la zona, però no pas per fer-hi locals de restauració, sinó per fer-hi una sala 

multiusos d’exposició tot mantenint la idiosincràsia de les casetes. 

El Sr. Martí recorda que en la reunió estaven presents els quatre grups polítics i que tots van 

quedar d’acord. 

El Sr. Llaó recorda que en l’anterior legislatura van tenir a les mans diversos esborranys per 

poder discutir i escollir, i que es va parlar de locals comercials. 

El Sr. Gaseni afirma que, en efecte, abans que res s’ha d’aprovar el pla especial de ports, com 

més aviat millor per a tots. En relació a les bases, opina que haurien de ser més flexibles. 

El Sr. Espuny explica que l’anterior ajuntament, en efecte, va demanar a Ports de la 

Generalitat l’elaboració del pla especial del port, i que en base a aquesta sol·licitud, de què 

deriva el conveni esmentat, al cap d’un any es va presentar un avantprojecte que va rebre les 

primeres crítiques de l’equip de govern, ja que no contemplava, per exemple, l’enderroc de 

l’antiga fàbrica de gel. Continua explicant que després del canvi de govern es va presentar un 

altre projecte que venia a ser pràcticament el mateix que l’anterior, que la Comissió de Govern 

va aprovar sorprenentment sense comunicar-ho a cap grup polític, i que durant el termini 

d’al·legacions només en van presentar la Confraria de Pescadors i el PSC. Recorda que 

posteriorment es va mantenir una nova reunió amb Ports a què assistiren representants d’ERC, 

Unió, PP i PSC, i que es va arribar a un principi d’acord, amb unes propostes del PSC i un 
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informe del tècnic municipal que òbviament no va ser remés a Ports perquè l’acord es va 

produir en el sí d’aquesta reunió. Explica que l’equip de govern ja sabia que era molt difícil 

donar un altre ús a aquestes dues superfícies a explotar, però que la sorpresa fou que l’endemà 

mateix de la reunió, quan encara s’estava parlant de les millores a poder realitzar en aquest pla 

especial del port, ja es va presentar la primera fase d’aquestes obres. Suposa que va ser per 

motius electoralistes i que és ara quan es poden constatar les deficiències existents. Finalitza 

explicant que després del canvi al Govern de la Generalitat el PSC va parlar amb el 

representant de Ports i se li va demanar que es comprometessin a reflectir la voluntat de 

l’ajuntament, i que arran d’això es va mantenir una altra reunió, a la qual va assistir el 

president de la Confraria, en què es va consensuar l’enderroc de la fàbrica de gel, el 

manteniment de la platgeta, i el compromís perquè el gabinet redactor del pla especial estigués 

en contacte directe amb l’ajuntament per tal de poder recollir la sensibilitat del poble. 

És per tot això, diu el Sr. Espuny, que es demana que Ports de la Generalitat respecti la 

voluntat de l’ajuntament, i que per aquest motiu han presentat les dues mocions per separat. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tres 

 Vots en contra: els del Sr. Martí, Sr. Boquera, Sr. Montagut, Sra. Martí, Sr. Gómez, Sr. 

Gaseni, Sra. Samarra, Sr. Llaó, Sra. Borràs i Sr. Laboria. 

 Abstencions: cap 

Vist el què, l’Alcaldia declara no adoptada la proposta d’acord. 

 

 

12- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, I: DECRETS 

DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

 

 

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels decrets de 

l’Alcaldia números 97/2004 de 29/03/2004 al 176/2004 de 27/05/2004, i de les actes de les 

Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 3/2004 de 19/03/2004, 4/2004 de 

31/03/2004, i 5/2004, de 21/04/2004, 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. 

 

 

13- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El Sr. Martí explica que en aquest moment s’estan realitzant les obres d’una nova estació 

transformadora de l’Elèctrica de l’Ebre a la zona portuària, que properament també es 

reforçaran les línies per part de FECSA a la confluència dels carrers Bruc, Batlle Pijoan i Pau 

Casals i que també ho faran a la urbanització Les Tres Cales. 

 

El Sr. Espuny pregunta en relació al decret 149/2004, pel temps voluntari de pagament en que 

es fa referència. Contesta el secretari que el termini de pagament ve marcat en funció de la 
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data de notificació i en aquest cas el termini s’esgota el proper dia cinc de juny. 

 

La Sra. Borràs prega si es pot arranjar el camí que va del càmping cap a la platja de 

Pixavaques. 

 

El Sr. Llaó en relació a les passades festes de la Candelera, pregunta si es considera que també 

han estat històriques pel cost econòmic que van tenir. 

Pregunta si demà dia 1 de juny les platges ja estaran a punt per començar l’època estiuenca. 

Pregunta el motiu pel qual s’han retirat els pressupostos. 

Pregunta, per últim, al representant d’ERC quin valor afegit porta el fet de manifestar que ell 

serà present en les properes reunions sobre els pressupostos. 

 

El Sr. Gaseni contesta que creu que és prou important que ell com a 1r. Tinent d’Alcalde 

pugui estar present en les reunions en què s’han de tractar els pressupostos, però que en 

aquesta última no hi va poder assistir. 

 

El Sr. Martí, en relació a les platges, manifesta que des de la Regidoria d’Obres i Serveis ja 

s’han posat a treballar i que donats els últims temporals és l’Estat qui té la competència 

directa per poder fer front als desperfectes haguts, encara que des de l’ajuntament se seguirà 

treballant per tal que les platges estiguin en condicions. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 22:55 hores del dia més amunt 

esmentat, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signen tots els assistents que ho 

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 22 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 168 a 189 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 20/09/2004 

El secretari 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 190 

 

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 10 últims fulls inicialment 

habilitats, per causa de no caber íntegrament l’acta de la sessió que correspondria transcriure. 

El llibre l'integren 190 fulls, inclòs el present, i compren les següents actes: 

 

 Any 2003: des de l'acta de la sessió 10/2003, de 14/7/2003, fins a la de la sessió 

18/2003, de 29/12/2003: 9 actes. 

 Any 2004: des de l'acta de la sessió 1/2004, de 30/1/2004, fins a la de la sessió 3/2004, 

de 31/5/2004: 3 actes. 

 

L’Ametlla de Mar, 20/09/2004 

El secretari 

 

 

 

 

 

Jacobo Martínez Deó 

 


