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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: .................... 214101 C / 2143100 C 

Data en què s’inicia la transcripció dels acords: 05/08/2005, amb efectes des del 8/6/2005 

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, 05/08/2005 

El secretari 

 

 

 

 

 

Jacobo Martínez Deó 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 4/2005, DE 08/06/2005. 

EXTRAORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sr. Vicent Boquera Alcalde 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Maria Carme Martí Buenaventura 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sra. Maria Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquin Laboria Mayoral 

Sr. Antonio 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 08/06/2005, 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- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT CONJUNTAMENT PER 

L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MEDITERRÀNIA TRES CALES, PER UNA BANDA, I PER 

L’ENTITAT URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓ LES TRES CALES, PER L’ALTRA, 

CONTRA L’ACORD PLENARI DE DATA 30/12/2004, PEL QUAL ES VAN DESESTIMAR 

EN LA SEVA INTEGRITAT LES AL·LEGACIONS FORMULADES PER L’ASSOCIACIÓ 

DE VEÏNS MEDITERRÀNIA I L’ENTITAT DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT I ES 

VA RATIFICAR EN TOTS ELS SEUS EXTREMS EL “CONVENI URBANÍSTIC 

D’EXECUCIÓ” SIGNAT EN DATA 19/11/2004 ENTRE L’ALCALDIA I LA 
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REPRESENTACIÓ LEGAL DE LA SOCIETAT LAS TRES CALAS SA. 

 

 

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 per coherència amb el vot negatiu donat en el seu dia a la proposta de conveni, i 

que tenia el seu recolzament en l’informe jurídic emès pel secretari. Afirma que aquest 

informe aconsellava no signar el conveni i que l’equip de govern, en no veure’s recolzat per 

aquest informe, va recórrer a un informe extern que el justificava. Explica que en el mes de 

març de 2003, quan es va vendre la segona fase de Les Tres Cales, es va dir que es pagarien 

sis milions d’euros durant els divuit mesos següents o a l’aprovació definitiva d’aquesta 

segona fase, diners que l’ajuntament tenia embargats al promotor per respondre d’unes les 

responsabilitats urbanístiques que pujaven quinze milions d’euros, i que, amb la finalitat de 

perdonar al promotor, per tal que li sortís barat i pogués recuperar els esmentats sis milions 

d’euros l’ajuntament va signar aquest conveni sense tenir en compte l’informe jurídic 

municipal i va cancel·lar l’embargament esmentat. Creu que l’èxit de tot plegat, per tant, serà 

pel promotor i no pas pel poble. Finalitza tot reiterant el seu vot negatiu perquè el que es 

pretén és desestimar unes al·legacions que pretenen justament que no es lliuri el promotor de 

les seves responsabilitats. 

El Sr. Llaó manifesta que s’ha de diferenciar entre el conveni, que va ser votat en contra pel 

seu grup perquè entenia que no resolia la problemàtica de la urbanització de forma 

satisfactòria, les al·legacions presentades que són l’objecte del present punt, i la qüestió 

sobrevinguda relativa a la necessitat d’esbrinar si realment els propietaris de les 68 Ha 

addicionals de terreny afegides al sector pel Pla General d’Ordenació Urbana de 1983 havien 

de cedir el 10% d’aprofitament. Explica que encara que l’equip de govern desestimi el recurs 

presentat sempre queda oberta la via del contenciós, i manifesta que el seu vot serà negatiu. 

Palesa que el tema és molt complex, i conclou tot reiterant que el conveni signat no és de tant 

d’èxit ni tant històric com s’ha volgut fer veure i tot augurant que generarà molt de conflicte, 

ja que és un pas endavant però insuficient. 

El Sr. Gaseni explica que l’aprovació del conveni va suposar assegurar el clavegueram a la 

urbanització sense entrar en judicis. Creu que es va optar per la decisió més encertada, com ho 

demostra el fet que ja s’estigui executant l’obra. En relació al 10% de l’aprofitament opina 

que no procedia en no crear-se un nou sector, ja que el Pla General d’Ordenació Urbana es 
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limità a ampliar el sòl urbà. 

El Sr. Gómez manifesta la seva sorpresa per la intervenció del Sr. Espuny ja que parla del 

conveni quan en realitat aquest no és l’objecte del punt de l’ordre del dia. Diu que la gent el 

que vol són realitats i que actualment s’estan donat solucions. Només cal anar a la 

urbanització Tres Cales, afirma, i veure com les obres del clavegueram són una realitat. 

Coincideix amb el Sr. Llaó amb la complexitat del tema, ja que és un tema que durant 

l’anterior legislatura no es va poder desencallar i ha hagut de ser l’actual equip de govern qui 

ha hagut de buscar solucions a aquests temes complexos. Creu que el Sr. Llaó només vol crear 

dubtes i pors envers la solució adoptada. Pel que fa a la intervenció del Sr. Espuny, afirma que 

el PSC interpreta els informes jurídics a la seva manera i segons la seva conveniència, ja que 

es tracta de la mateixa persona que feia els informes quan ell era alcalde. La realitat, diu, és 

que el clavegueram s’està executant, tot resolent així un problema que feia molt anys que 

s’arrossegava. 

El Sr. Espuny replica que es va aprovar un conveni amb un informe jurídic que avisava de la 

seva il·legalitat, i que per això l’equip de govern va voler buscar una justificació externa per 

justificar la seva intenció de perdonar al promotor una responsabilitat urbanística que pujava 

quinze milions d’euros tot dient-li que si en donava tres deixaria de ser promotor per a 

l’ajuntament i que la resta d’obres d’urbanització ja les faria l’ajuntament. Afirma que això sí 

demostra valentia, però que no afavoreix als veïns sinó al promotor. Creu que s’hagués hagut 

d’esperar la sentència del contenciós, ja que al promotor se li havien imputat unes 

responsabilitats que no se li haguessin hagut de perdonar. 

El Sr. Llaó manifesta que ell no parlaria de culpabilitat sinó de responsabilitat. Afirma que des 

del seu grup no s’ha al·legat mai la possible il·legalitat ja que entenen que és millor avançar 

que estar paralitzats durant molts anys, i recrimina la qualificació de catastrofístes que se’ls ha 

fet ja que sempre han apostat per la via de la negociació. No dubta de la bona voluntat de 

ningú però pensa que quants menys elements d’incertesa hi hagin, millor. En relació a les 

manifestacions del Sr. Gómez relatives a que les coses es fan bé recorda que qui controlarà les 

obres serà l’equip TEC-4 que és l’empresa que controlava les obres del Carmel. 

L’alcalde manifesta sorprendre’s de la demagògia que algun regidor de l’oposició fa per anar 

en contra de l’ajuntament. 

El Sr. Gaseni explica que es va optar per la via de la negociació per assegurar la realització de 

les obres de clavegueram. Reitera que les obres són una realitat i que judicialment es podria 

haver perdut. Creu que les al·legacions presentades s’han de desestimar pels motius que 

s’exposen a la proposta d’acord. 

El Sr. Gómez manifesta que en el seu dia el PP va dir en una nota de premsa que estava 

estudiant denunciar el conveni urbanístic del clavegueram de Tres Cales ja que al final podria 

succeir que els veïns acabessin per pagar, però que s’ha vist que no ha estat així i que la pròpia 

associació de veïns, en començar les obres, va instal·lar una pancarta on manifestava la seva 

satisfacció. Vol deixar constància que els veïns no pagaran. Seguidament torna a recordar que 

l’equip de govern es va basar en un informe jurídic que recolzava la decisió de l’equip de 

govern, i que l’informe el va emetre la mateixa persona que va defensar el Sr. Espuny en el 

tema de l’hotel, assumpte del qual n’ha sortit absolt, cosa de què tots se’n han alegrat. Creu 

que no s’han de posar en dubte els informes emesos per professionals, que l’equip de govern 

sempre ha acatat tant si els han agradat com no. Per això, emplaça a tots els presents que 

siguin en desacord a què presentin un recurs contenciós, perquè li consta que els veïns estan 

contents ja que s’ha aconseguit una cosa important i a la vegada històrica. Fa referència, per 

contrast, a un preacord aconseguit pel PP en el seu dia, en que es realitzaven unes obres de 
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millora a la urbanització, que no incloïen el clavegueram i que pagaven conjuntament 

l’ajuntament, el promotor i els veïns, als quals els pertocava satisfer quatre-centes mil 

pessetes. En canvi, afirma, ara es tindrà el clavegueram i els veïns no pagaran ni cinc. Al seu 

entendre, conclou, als membres de l’oposició tot el que fa l’equip de govern els sembla 

malament. 

El Sr. Llaó manifesta que el seu vot no serà negatiu com ha manifestat sinó d’abstenció, i 

explica que no ha denunciat el conveni per la seva complexitat i incertesa en que pugui 

prosperar, i segueix pensant que pot ser una futura font de conflictes. 

 

 

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 i Sr. Iruela. 

 Abstencions: les del Sr. Llaó, Sra. Borràs i Sr. Laboria. 

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

 

 

En data 28/2/2005, RE 574, l’Associació de Veïns Mediterrània Tres Cales i l’Entitat 

Urbanística de Conservació Les Tres Cales, van presentar escrit pel qual formulaven recurs de 

reposició contra l’acord plenari de data 30/12/2004, pel qual es van desestimar en la seva 

integritat les al·legacions formulades per ambdues entitats i es va ratificar en tots els seus 

extrems el “Conveni urbanístic d’execució” signat en data 19/11/2004 entre l’Alcaldia i la 

representació legal de la societat Las Tres Calas SA. 

Un cop analitzats els motius en què els recurrents fonamenten el recurs formulat, en resulta: 

Els motius primer a tercer reprodueixen, en essència, tot el conjunt d’al·legacions i 

argumentacions exposats pels recurrents en tràmit d’audiència, i que van ser adequadament 

resolts en el propi acord plenari recorregut. Procedeix, en conseqüència, la seva desestimació. 

El motiu quart d’impugnació afirma la “desaparició”·del 10% d’aprofitament mig del sector. 

Procedeix, respecte d’aquest punt, fer les següents consideracions: 

 En sessió de data 20/12/1966 la Comissió Provincial d’Arquitectura i Urbanisme de la 

Delegació Provincial a Tarragona del Ministeri de l’Habitatge va aprovar el pla parcial 

d’iniciativa particular de la urbanització Tres Cales. La superfície física afectada pel pla 

parcial aprovat era en aquell moment, segons consta al propi pla parcial, de 160 Ha, i la 

seva concreta ubicació es grafiava als plànols números 1 i 2 (“emplaçament”, i “topogràfic 

i informació física”). 

 El primer Pla General d’Ordenació Urbana de l’Ametlla de Mar fou aprovat inicialment 

en data 30/9/1982, i provisionalment en data 29/12/1983. La Comissió Provincial 

d’Urbanisme de Tarragona el va aprovar definitivament en data 13/7/1983, tot i que, 

com a conseqüència de l’anul·lació d’aquest acord per part del Tribunal Suprem (STS 

de 22/2/1986, Ar. 1958/1987), el pla va ser objecte d’una nova aprovació definitiva en 

data 17/5/1988. L’edicte d’aquesta nova aprovació definitiva fou publicat al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya número 1053, de 7/10/1988. En essència, el que el 

Pla General d’Ordenació Urbana de 1983 va fer fou, per una banda, classificar com a sòl 

urbà tot el perímetre de les urbanitzacions tal i com es trobaven, ja que en alguns casos 

(com Les Tres Cales) la dinàmica promotora havia estès aquest perímetre més enllà del 

que li permetia el pla parcial original, i per l’altra, definir unitats d’actuació amb 

l’objectiu de solucionar les cessions dotacionals i els problemes de manca 
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d’infraestructures d’aquestes urbanitzacions. Fou l’article 228 del Pla General 

d’Ordenació Urbana del 1983 el que definí els paràmetres bàsics de la Urbanització Les 

Tres Cales primera fase (polígon d’actuació 4), de forma bastant similar (idèntica en 

superfície i sistema d’execució previst) a com ho fa l’actual planejament: Superfície del 

polígon: 228,71 Has, sistema d’actuació previst: compensació. 

 L’actual urbanització Les Tres Cales (1ª fase) es defineix al vigent Pla General 

d’Ordenació Urbana del 1992 com la unitat d’actuació en sòl urbà número 4, delimitada 

en un únic polígon d’actuació (article 247) de superfície 228,71 Has. En forma, per tant, 

essencialment idèntica, com s’ha dit, a com ho feia el Pla General d’Ordenació Urbana 

de l’any 1983. 

 El punt central de la discussió se centra per tant en esbrinar si el deure de cedir a 

l’ajuntament el 10% de l’aprofitament era predicable dels propietaris de la zona de 

68,71 hectàrees en que la urbanització, al Pla General d’Ordenació Urbana de 1983, 

restà ampliada respecte a la inicial del pla parcial de 1965. La normativa aplicable per 

discernir aquesta qüestió la constitueix el Text refós de la Llei sobre Règim del Sòl i 

Ordenació Urbana, aprovat per RD 1346/1976, de 9/4/1976, que refon la Llei 19/1975, 

de 2/5/1975, sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana. 

 Aquest text legal configura com un dels deures dels propietaris de sòl urbanitzable el de 

cedir el 10% de l’aprofitament mig del sector (article 84.3.b). Per això, la resposta a la 

qüestió de si l’ajuntament va tenir mai dret a rebre aquest aprofitament necessàriament 

ha de ser negativa, ja que el Pla General d’Ordenació Urbana de 1983 no crea un nou 

sector de sòl urbanitzable, sinó que es limita a redefinir (ampliar), per motius de 

consolidació de l’edificació, el sòl urbà de la urbanització. El RD 1346/1976, de 

9/4/1976, imposava l’obligació de cedir el 10% de l’aprofitament mig als propietaris de 

sòl urbanitzable, però en cap cas als de sòl urbà. 

 Procedeix, per tant, rebutjar aquest quart motiu d’impugnació. 

El motiu cinquè denuncia, genèricament i sense concreció de cap mena, una presumpta 

violació dels “principis del dret de contractació pública”. Procedeix rebutjar de pla aquest 

motiu d’impugnació, ja que és palès, d’acord amb el conveni subscrit, que és la mercantil Las 

Tres Calas SA, i no l’ajuntament, qui contracta les obres i qui suporta el seu cost, sense que la 

mercantil sigui subjecta de cap manera –com no ho està cap promotora particular que executi 

obres d’urbanització– a la normativa reguladora de la contractació administrativa. 

El motiu sisè d’impugnació, finalment, denuncia que la mercantil ha incomplert els 

compromisos assumits en el propi conveni en el que es refereix al pagament del cost del 

projecte i al dipòsit del cost de les obres. Doncs bé, procedeix desestimar també aquest últim 

motiu per fonamentar-se en una apreciació errònia, ja que la mercantil, en data 24/2/2005, va 

ingressar a l’ajuntament el cost del projecte i va dipositar a les arques municipals el cost 

estimat de les obres, el qual cost, per tal d’assegurar la correcta i completa execució tot salvant 

qualsevol mena d’imprevist o incidència, va ser incrementat fins a la quantitat de 

3.393.465,90 €. Això és, 746.728,03 € addicionals als que inicialment es preveien al conveni. 

Per tot això; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició interposat conjuntament per l’Associació de 

Veïns Mediterrània Tres Cales, per una banda, i per l’Entitat Urbanística de Conservació Les 

Tres Cales, per l’altra, contra l’acord plenari de data 30/12/2004, pel qual es van desestimar en 

la seva integritat les al·legacions formulades per l’Associació de Veïns Mediterrània i l’Entitat 
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de Conservació i Manteniment i es va ratificar en tots els seus extrems el “Conveni urbanístic 

d’execució” signat en data 19/11/2004 entre l’Alcaldia i la representació legal de la societat 

Las Tres Calas SA. 

 

SEGON.- Disposar que es notifiqui aquest acord en forma a les entitats recurrents i a la 

mercantil Las Tres Calas SA. 

 

 

2- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 

L’ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU PATRONAT DE TURISME DE 2005 

NÚM. 1/2005. 

 

 

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. Gaseni explica que s’ha arribat a 

un acord amb els veïns de l’edifici Mediterrània per tal d’instal·lar una càmera amb què 

connectaran en directe els programes de meteorologia, els telenotícies de TV3, etc. L’objectiu, 

afirma, és donar a conèixer el poble per tot arreu de Catalunya. Explica que el contracte és per 

tres  anys, i que el cost és de 1.800 € en concepte de despeses d’instal·lació i de 826 € 

mensuals durant la vigència del contracte. 

La Sra. Marsal manifesta que està d’acord en que es faci propaganda del poble però recorda 

l’existència d’un dèficit en despesa corrent i per això recomana que es guardin aquests diners. 

Anuncia el seu vot d’abstenció.  

El Sr. Llaó manifesta que també el seu vot serà d’abstenció per la raó que aquest serà el tercer 

conveni efectuat amb televisions, que en total pugen uns quatre milions de pessetes. Pensa que 

ja n’hi ha prou de tant de mediatisme. No dubta que amb aquest conveni es pugui donar un 

bon servei al poble, però creu que se’n hauria de renunciar a un altre ja que una televisió està 

malauradament en procés judicial. 

El Sr. Martí expressa que l’equip de govern i en aquest cas el president del Patronat de 

Turisme Sr. Gaseni, presenten aquest conveni perquè estan convençuts que serà un bon servei 

pel poble en general i agraeix la predisposició del grup de veïns de l’edifici Mediterrani. 

El Sr. Gómez explica que per sortir per televisió fins a deu cops a la setmana, i per la quantitat 

que s’ha de pagar, és el millor conveni que s’ha fet en publicitat. Recorda al Sr. Llaó que va 
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ser regidor de Turisme durant quatre anys i que per tant ja coneix de sobres els diners que es 

gasten en publicitat des del patronat. Creu que la gent que viu del turisme o simplement la 

gent que vol que el seu poble no surti únicament per les males notícies ho agrairà. Explica que 

efectivament hi han tres convenis amb televisions, però que a Visió 3 encara no se li ha pagat 

res perquè no funcionava del tot bé, i que amb el preu que ara es tenen dos televisions abans 

només se’n tenia una. Pensa que sortir deu cops a la setmana per televisió és una molt bona 

propaganda pel poble i li sembla molt malament que no es voti afirmativament en aquest punt. 

La Sra. Marsal manifesta que ella en cap moment ha parlat de cap conveni amb cap televisió, 

sinó que únicament recomana que aquest romanent de dos milions es guardin per a altres 

finalitats. Demana al Sr. Gómez que no li cridi l’atenció quan sigui en l’ús de la paraula. 

L’alcalde demana disculpes a la Sra. Marsal per aquest fet, i aprofita l’ocasió per demanar a 

tots els regidors que s’abstinguin de parlar quan un regidor estigui fent ús del seu torn de 

paraula. 

El Sr. Llaó es reafirma en el fet que hi han tres convenis que entre tots pugen uns quatre 

milions de pessetes, i afirma ésser cert també que pel conveni que hi havia es podia tenir la 

televisió a disposició dels plens i ara, en canvi, amb el conveni existent no ha vingut cap 

vegada. Pensa que la rendibilitat era més gran abans que ara. Diu que quan ell va ser president 

del Patronat de Turisme també es gastava en publicitat del poble, però que ara es gasta més. 

Creu que s’hauria de començar a racionalitzar aquest tema i mirar bé els pactes que convenen 

al poble i els que no. 

El Sr. Gómez explica que fa uns vuit anys va ser membre del patronat de Turisme i que mai 

els temes propis del patronat es van passar per ple. Reitera que abans hi havia un conveni amb 

Visió 3 que costava un milió i mig de pessetes i que se’n va signar un altre amb Canal 21, amb 

la diferència que ara només es paga un milió per les dues televisions. Pensa que el conveni 

amb TV3 és bo ja que s’ha de vendre la imatge del poble, i no compren el vot d’abstenció dels 

grups de l’oposició. 

L’alcalde agraeix la bona disposició i col·laboració per part de TV3 i en especial per part del 

Sr. Francesc Mauri i del seu equip, i la dels veïns de la comunitat Mediterrània. 

 

 

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: 

 

 

Atès que s’ha tramitat expedient de modificació del pressupost de l’organisme autònom 

administratiu Patronat de Turisme, núm. 1/2005, 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 168, 169 i 177 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, 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 2005; 

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 
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l'expedient; 

Vist l'informe d'Intervenció; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació del pressupost de l’organisme 

autònom administratiu Patronat de Turisme, núm. 1/2005, que és el que s’especifica: 

Modificació del pressupost 

§ 1. a) Modificació del pressupost, modificació de partides: 

 
Partida  Denominació Habilit/suplem Disminucions 

    

751 22605 conveni TVC 11.688,00 0 

 TOTALS 11.688 0 

§ 1. b) Modificació del pressupost, modificació de previsions de 

conceptes:  

Concepte  Denominació Habilit/suplem Disminucions 
    

87000 romanent de tresoreria 11.688,00  

 TOTALS 11.688 0 

 

§ 1. c) Modificació del pressupost, resum dels acumulats de les 

modificacions (augment / disminució del total del pressupost):  

 Total acumulat modificacions estat de despeses: ............................................. 11.688,00 € 

 Total acumulat modificacions estat d’ingressos: ............................................. 11.688,00 € 

2. Finançament: 

Romanent de Tresoreria de lliure disposició per crèdits extraordinaris (87000):  ....... 11.688,00 € 

3. Resums: 

Total modificació despeses: ...................................................................................... 11.688,00 € 

Total modificació ingressos:...................................................................................... 11.688,00 € 

Disposició efectiva sobre el romanent de tresoreria de lliure disposició de 2004: ....... 11.688,00 € 

Romanent de tresoreria de lliure disposició de 2004, no disposat encara: ................... 17.197,74 € 

 

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. 
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3- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 

2005 NÚM. 5/2005. 

 

 

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 li preocupa 

la disminució efectuada en una sèrie de partides i explica que en el seu dia ja van votar en 

contra del pressupost perquè pràcticament no hi havien inversions i les poques que es feien es 

justificaven en unes subvencions que ara resulta que no es produiran. Afirma que no ha vist el 

projecte de la llar d’infants encara que suposa que està redactat ja que el pressupost 

d’execució és de vuitanta milions de pessetes. 

El Sr. Llaó manifesta que està d’acord amb tot el que es vol fer, però pregunta si és veritat que 

no s’efectuarà l’arranjament de camins pels quals es comptava amb quaranta mil euros. 

Pregunta també per la subvenció de vint-i-quatre mil euros de la Diputació que ara també s’ha 

dit que no arribaran. 

L’alcalde explica que en relació als camins hi han tres projectes valorats pels serveis tècnics 

de l’ajuntament que fan referència concretament al camí de Punta Calda, al de Serramoca i al 

de Molins. Tots ells s’executaran amb contribucions especials del 50%. En relació a 

l’ampliació de la llar d’infants explica que en l’aprovació el pressupost existia una aportació 

de la Diputació per cofinançar una part d’aquesta ampliació, però que ara anirà destinada a la 

redacció del projecte i per tant s’han de consignar a la partida adequada. 

El Sr. Espuny manifesta que aquesta vegada està clar que tot va a inversió tal com el seu grup 

ja va demanar quan es van cobrar els sis milions d’euros. Tot i això, anuncia que el seu vot 

serà d’abstenció ja que és l’equip de govern qui decideix com invertir-los, encara que ell, i en 

relació al tema de l’ampliació de la llar d’infants, ho hagués fet d’una altra manera amb la 

finalitat d’estalviar diners, com és ara encarregant la redacció del projecte als tècnics 

municipals. 

El Sr. Llaó explica que una vegada escoltades les explicacions de l’alcalde canvia el seu vot 

negatiu per l’abstenció. Troba, en qualsevol cas, que mancaria que l’equip de govern establís 

formalment les prioritats de les inversions a realitzar amb aquests diners. 

El Sr. Gómez anuncia un vot afirmatiu. Repassa les obres d’arranjament de diversos camins 

que s’hi inclouen, la de l’aparcament de la platja de l’Estany Tort, i comunica a la resta de 
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regidors que si estan interessats en veure el projecte de l’ampliació de la llar d’infants se’ls hi 

facilitarà. Afirma que aquesta inversió és indiscutible i prioritària i que els tècnics municipals 

no van poder realitzar el projecte perquè tenen molta feina. Explica detalladament l’objectiu 

d’aquesta obra, i felicita l’actual regidora d’Educació i la Sra. Montserrat Llambrich, que van 

ser les dues primeres professores que l’any 1977 van fundar la llar d’infants. 

 

 

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

 Vots a favor: set 

 Vots en contra:  

 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: 

 

 

Atès que s’ha tramitat expedient de modificació del pressupost de l'administració general de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 5/2005, 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 168, 169 i 177 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, 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 2005; 

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. 4/2005, que és el que s’especifica: 

1. Modificació  

§ 1. a) Modificació del pressupost, modificació de partides: 

 
Partida  Denominació Habilit/suplem Disminucions 

    

422 63000 ampliació llar d’infants 343.862,39 0 

511 61101 pla de camins CCBE 2005 0 40.701,64 

511 61102 arranjament camí serramoca 16.848,36 0 

511 61103 arranjament camí de molins 36.577,21 0 

751 61000 expropiacions projecte “acces i aparcaments platja Estany 

Tort” 

43.000,00 0 

 TOTALS 440.287,96 40.701,64 

§ 1. b) Modificació del pressupost, modificació de previsions de 

conceptes:  



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 12 

 

Concepte  Denominació Habilit/suplem Disminucions 
    

36602 contribucions especials camins CCBE 2005 5.074,88 0 

36603 contribucions especials camí serramoca 8.424,18 0 

36604 contribucions especials camí de molins 18.288,61 0 

46204 Diputació Ampliació Llar d'Infants (projecte) 24.000,00 0 

75500 Ensenyament ampliació llar d’infants 280.500,00 0 

76100 Diputació Ampliació Llar d'Infants 0 24.000,00 

 TOTALS 336.287,67 24.000 

 

§ 1. c) Modificació del pressupost, resum dels acumulats de les 

modificacions (augment / disminució del total del pressupost):  

 Total acumulat modificacions estat de despeses: ........................................... 399.568,32 € 

 Total acumulat modificacions estat d’ingressos: ........................................... 312.287,67 € 

2. Finançament:  

 

Romanent de Tresoreria de lliure disposició (87000):  ................................................. 87.298,65 € 

Modificació de l’estat d’ingressos ............................................................................... 312.287,67 € 

3. Resums: 

Total modificació despeses: .................................................................................... 399.568,32 € 

Total modificació ingressos:.................................................................................... 399.568,32 € 

Disposició efectiva sobre el romanent de tresoreria de lliure disposició de 2004: ....... 87.298,65 € 

Romanent de tresoreria de lliure disposició de 2004, no disposat encara: .............. 3.571.277,24 € 

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: 

 Modificació de previsions projecte 1/2005. Ampliació Llar d’infants. (Situació inicial al 

pressupost de 2005). 

despesa 

 finançament 

afectat   CFI 

517.728,43 330.000,00 Ensenyament 0,637400 

  0,00 concepte 0,000000 

  0,00 concepte 0,000000 

  0,00 concepte 0,000000 

Totals 330.000,00   0,637400 
        

  187.728,43 recursos propis 0,362600 

  Modificació de previsions projecte 5/2005. Pla de camins CCBE 2005. (Situació inicial 

al pressupost de 2005). 

despesa 

 finançament 

afectat   CFI 

24.298,36 14.148,61 PUOS 2004 0,582287 
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  5.074,88 contribucions especials 0,208857 

  0,00 concepte 0,000000 

  0,00 concepte 0,000000 

Totals 19.223,49   0,791144 
        

  5.074,87 recursos propis 0,208856 

 Nou projecte 6/2005. Arranjament camí de serramoca. (Situació inicial al pressupost de 

2005). 

despesa 

 finançament 

afectat   CFI 

16.848,36 8.424,18 contribucions especials 0,500000 

  0,00 concepte 0,000000 

  0,00 concepte 0,000000 

  0,00 concepte 0,000000 

Totals 8.424,18   0,500000 
        

  8.424,18 recursos propis 0,500000 

 Nou projecte 7/2005. Arranjament camí de molins. (Situació inicial al pressupost de 

2005). 

despesa 

 finançament 

afectat   CFI 

36.577,21 18.288,61 contribucions especials 0,500000 

  0,00 concepte 0,000000 

  0,00 concepte 0,000000 

  0,00 concepte 0,000000 

Totals 18.288,61   0,500000 
        

  18.288,60 recursos propis 0,500000 

 

SEGON.- Exposar al públic el present acord, juntament amb l'expedient de què porta causa, per 

un període de quinze dies hàbils segons el que determina la normativa vigent, i disposar, per al 

cas que no es presentessin al·legacions de cap mena, l’aprovació definitiva un cop haurà 

transcorregut aquell termini. 

 

 

4- 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. 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 14 

 

 

 

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: 

 

 

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. 72/2005, de 16/3/2005, pel qual s’aprova el "Pla Local de 

Joventut de l'Ametlla de Mar" i se sol·licita al Departament de Treball i Indústria de la 

Generalitat de Catalunya l’acolliment a la subvenció convocada per Resolució del 

Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya  núm. 374/2005, de 17 de 

febrer. 

 

SEGON.- Disposar que un certificat del present acord sigui remés als organismes davant dels 

quals resulti necessari acreditar aquesta ratificació. 

 

 

5- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA AL DESPLEGAMENT DELS MOSSOS 

D’ESQUADRA. 

 

 

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 manifesta que la moció li 

sembla molt cínica per venir de l’ajuntament de l’Ampolla, ja que el seu alcalde va ser delegat 

del govern de la Generalitat a les terres de l’Ebre. Troba fora de lloc que després de deu anys 

de desplegament dels mossos i ara que CiU ja no està al govern es demanin tota aquesta sèrie 

d’acords, ja que el que ara es demana s’hagués pogut fer abans. Tot i això, diu que el seu vot 

seria favorable si la moció demanés instar al govern que garantís el desplegament dels mossos 

d’esquadra de manera efectiva i immediata als municipis de les terres de l’Ebre, sense més. 

El Sr. Llaó manifesta la seva conformitat també en el primer punt de la moció, però no en la 

resta de punts, ja que es demana una sèrie d’ajuts per als municipis que no disposen de Policia 

Local i al seu entendre també n’haurien de tenir els que, com és el cas de l’Ametlla, en tenen; 

i per tant si no s’afegeix un punt en que es reflecteixi això el seu vot serà negatiu. 

El Sr. Espuny reitera que és del parer que els mossos d’esquadra s’han de desplegar 

ràpidament, però segueix pensant que la moció té una forta càrrega de cinisme. 

El Sr. Gaseni proposa rectificar el punt segon de l’acord en el sentit d’ometre el paràgraf 

relatiu a sol·licitar ajudes dirigides a la constitució de cossos de policia local en els municipis 

que no en tenen, ja que és del parer que els municipis que, com és el cas de l’Ametlla, en 

tenen, també haurien de tenir ajuts per ajudar a suportar les despeses de l’esmentat cos. 

El Sr. Gómez creu que cada vegada més la ciutadania té sensació d’inseguretat ciutadana. 

Creu que el desplegament dels mossos no s’està fent amb la rapidesa que cal i que existeixen 

poblacions petites que s’han quedat sense efectius en què la gent es troba indefensa. Opina 

que l’important és el contingut de la moció i no el municipi d’on prové. Sol·licita que 

s’acceptin les esmenes del Sr. Llaó i del Sr. Gaseni ja que d’aquesta manera es reforça 

l’objectiu de la moció. 

L’alcalde manifesta entendre que en definitiva cal retocar els punts dos i tres de la moció, en 

el sentit que al marge que estiguin creats o no els cossos de policia local es puguin demanar 

dotacions econòmiques tant per aquells municipis que en tenen com pels que no, i afegir al 

punt tercer que sense perjudici de que els que ja en tenen es puguin veure minvats els seus 

actius policials locals o extramunicipals, i que, amb això, comptaria amb els vots favorables 

dels grups de CiU, ERC i PP. Pregunta quina seria la posició del PSC. 

El Sr. Espuny contesta que el seu vot serà negatiu perquè únicament està d’acord en el primer 

punt de la moció, que és que es despleguin els mossos d’esquadra el més ràpidament possible. 

De la resta d’acords, pensa que donat els greus problemes de finançament que pateix la 

Generalitat és pràcticament impossible que pugui contribuir al cost de la seguretat dels 

municipis. Pensa que demanar això és carregar massa la moció d’interessos polítics i és també 

de poc seny. 

El Sr. Martí manifesta que lamenta molt el posicionament del PSC, en el sentit que es negui a 

sol·licitar al govern de la Generalitat que ajuntaments com és el cas de l’Ametlla puguin 

demanar un esforç econòmic. 

El secretari manifesta a l’alcalde la seva voluntat de sol·licitar l’ús de paraula amb la intenció 

de demanar del ponent (article 94.1.e) del Reglament d'organització funcionament i règim 

jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986) quin seria el concret 

redactat final dels punts transaccionats, ja que, al seu parer, no es dedueix clarament de les 

intervencions efectuades. Ús de la paraula que li és negat tàcitament per la intervenció de 

l’alcalde, que manifesta literalment que “el punt segon quedaria modificat demanant que hi 

hagi dotació econòmica als cossos de policia local estiguin o no estiguin creats, i el tercer 

punt tal com està redactat sense perjudici dels que ja tenen policia local”. 
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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: 

 

 

El procés de desplegament de la Policia de la Generalitat –Mossos d’Esquadra a Catalunya, 

iniciat l’any 1994 a les comarques catalanes, és una acció executada a partir de les 

competències del Govern de la Generalitat en matèria de seguretat pública, amb 

responsabilitats pròpies en la protecció de les persones i béns, l’ordre públic i la coordinació 

de les policies locals, la seguretat privada i, més recentment, el trànsit. 

Tal i com estableix el preàmbul de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de 

seguretat pública de Catalunya “correspon a la Generalitat garantir la coherència del sistema i 

del conjunt de polítiques i mecanisme de coordinació que en derivin, tot assegurant una 

prestació equivalent per al conjunt del territori i dels ciutadans del país. I en aquests darrers 

aspectes, sens dubte el cos de mossos d’esquadra hi té un protagonisme destacat. 

La Generalitat de Catalunya és l’administració responsable de dotar el país d’un sistema de 

seguretat intern, capaç de donar resposta a la demanda de la ciutadania, que reclama un model 

policial a Catalunya plenament efectiu, dotat d’unes línies d’actuació orientades a mantenir 

l’ordre públic i la legalitat a tot el territori català, obeint principalment a uns criteris 

inalterables de necessitat i conveniència en el desplegament. 

Molts municipis de les Terres de l’Ebre, on es preveu el desplegament dels Mossos 

d’Esquadra per a l’any 2008, son incapaços de dotar els seus municipis d’un cos de policia 

local per a l’execució de les competències, les funcions i els serveis de policia i seguretat 

ciutadana, atenent, en bona part, a la insuficient capacitat econòmica i organitzativa d’aquests 

municipis per a la creació d’un cos de policia local autònom. 

Davant la manca de cossos de policia local als municipis, principalment petits, de les Terres 

de l’Ebre i la insuficient dotació d’efectius dels Mossos d’Esquadra, com també d’agents de la 

Guardia Civil, aquests municipis queden en una difícil situació en relació al manteniment de 

la seguretat pública i l’ordre social i provoca una manifesta desigualtat territorial dels drets de 

les persones en el conjunt de Catalunya. 

D’acord amb tot allò manifestat, per tal de garantir la seguretat dels petits municipis de les 

Terres de l’Ebre. 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat per a garantir el desplegament dels Mossos 

d’Esquadra de manera efectiva i immediata als municipis de les Terres de l’Ebre. 

 

SEGON.- Que en cas que el desplegament dels Mossos d’Esquadra a les Terres de l’Ebre no 

sigui possible de manera immediata, instar al Govern de la Generalitat perquè estableixi una 

línia de dotacions econòmiques suficients dirigides als cossos de policia local estiguin o no 

estiguin creats. 

 

TERCER.- Facilitar els convenis de col·laboració entre els municipis de les Terres de l’Ebre, 
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sense policia local i sense l’efectiu desplegament de Mossos d’Esquadra al terme municipal, 

amb el cos de la Guàrdia Civil, fins que la seguretat pública de la ciutadania pugui ser coberta 

pel cos de Policia de la Generalitat de Catalunya, sense perjudici dels que ja tenen policia 

local. 

 

QUART.- Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, el Departament 

d’Interior de la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Seguretat Ciutadana i 

Administracions Públiques de la Generalitat, Associació Catalana de Municipis i Comarques, 

Consell Comarcal del Baix Ebre i Ajuntaments de la Comarca del Baix Ebre. 

 

 

6- 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 75/2005 de 21/03/2005 al 180/2005, de 03/06/2005, i de les actes de les 

Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 7/2005, de 17/03/2005, 8/2005, de 

31/03/2005, 9/2005, de 07/04/2005, 10/2005, de 14/04/2005, 11/2005, de 21/04/2005, 

12/2005, de 28/04/2005, 13/2005, de 05/05/2005, 14/2005, de 12/05/2005, 15/2005, de 

19/05/2005 i 16/2005, de 26/05/2005, 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. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

L’alcalde informa al ple que el deute que l’ajuntament de l’Ametlla tenia amb les entitats 

bancàries fa aproximadament dos anys era de 2.700.000,00 €, i explica que durant el primer 

trimestre d’aquest any 2005 l’equip de govern actual ha liquidat 600.000,00 € corresponents a 

dues operacions de crèdit que es venien arrossegant des de feia anys i que a més comportaven 

un interès bancari bastant elevat en comparació amb altres crèdits existents. 

 

La Sra. Borràs prega al Sr. Gómez que se’n recordi que la municipalització de la llar d’infants 

va ser efectuada pel Partit Popular, amb totes les deficiències i dificultats que això comportà. 

 

El Sr. Llaó prega a l’alcalde que informi també ésser cert o no que la cancel·lació de les dues 

operacions de tresoreria va ser deguda al fet que hi havia una impossibilitat legal per renovar-

les. En relació a les notícies aparegudes a la premsa sobre l’operació policial contra el 

blanqueig de diners, i atès que aquesta gent han invertit durant els últims anys a la nostra 

localitat, pregunta si des de l’ajuntament s’ha fet alguna gestió amb l’objectiu de saber si les 

obres que s’estan realitzant es finalitzaran o es pararan. 

 

El Sr. Espuny reitera la seva demanda relativa a la retirada dels pilons instal·lats en els carrers 

peatonals, amb la finalitat d’evitar accidents als vianants. Prega també que els diners que 
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s’estan recaptant de les vendes de nínxols vagin destinades a amortitzar el crèdit que es va 

concertar per finançar les obres del cementiri, ja que, diu, d’aquesta manera, tal i com es va 

calcular en el seu dia, quan estaran tots els nínxols venuts automàticament restarà cobert el 

crèdit. 

 

El Sr. Llaó pregunta si està previst fer alguna actuació per poder accedir a la platja de Port 

Olivet, ja que té entès que l’accés està tallat. Pregunta també si es poden conèixer les 

quantitats que es van abonar com a subvenció del 50% de benefici fiscal de la taxa 

d’escombreries als subjectes passius minusvàlids o pensionistes. 

 

El Sr. Gómez pregunta a la Sra. Marsal, en relació a un escrit aparegut en l’últim “Parlem-ne” 

del grup del PSC, que expliqui per quin motiu en aquest escrit s’afirma que en l’acte de 

cloenda de la regidoria de Formació i Treball es va tractar malament al Delegat del 

Departament, que es va saltar el protocol i que se li va fer un tracte discriminatori. 

 

El Sr. Espuny pregunta, ja que estan en informació pública les bases per l’adjudicació del 

desenvolupament dels nous sectors 22 i polígon industrial, que si una majoria de propietaris 

d’un sector sol·licités a l’equip de govern desenvolupar ells mateixos aquest sector, si 

s’acceptaria. 

 

L’alcalde contesta que la resposta a aquesta pregunta el Sr. Espuny ja la coneix, ja que va 

assistir com a propietari a l’última reunió celebrada a l’efecte. Pel que fa a la pregunta relativa 

ala recollida d’escombreries, diu que la regidora de Sanitat es documentarà i en una propera 

sessió li contestarà. En relació a la pregunta sobre l’accés a la platja de Port Olivet, contesta 

l’alcalde que el lliure accés a les platges del terme ha d’estar del tot garantit, i que en el cas 

concret de Port Olivet, com sigui que hi ha un procés judicial obert, s’haurà d’esperar als 

aconteixements. Informa però que hi han unes garanties dipositades, que espera que siguin 

suficients. 

 

La Sra. Marsal contesta al Sr. Gómez que ella va ser present a l’acte i va veure el tracte donat 

al director territorial de Treball, en especial pel que fa a la composició de la taula. Manifesta 

que el protocol no li va semblar l’adequat. 

 

L’alcalde manifesta que ell va presidir aquest acte i que en el tema de protocol miren de fer-ho 

lo millor que poden, però que tot i així ho fan millor, afirma, que no es va fer quan era alcalde 

el Sr. Espuny. Opina que aquell dia se li va donar a cada assistent el tracte que li corresponia. 

 

El Sr. Gómez manifesta, en relació al prec efectuat per la Sra. Borràs, que efectivament quan 

va ser alcalde el Sr. Joan Font es va municipalitzar la llar d’infants ja que sempre va tenir 

molta cura amb els temes relacionats amb ensenyament, però puntualitza que ell es referia al 

mandat d’aquest últims quatre anys en que el regidor d’Ensenyament era del PSC. En relació a 

la contestació de la Sra. Marsal relativa al protocol diu que al seu entendre no és justa, ja que 

al Delegat de Treball se’l va tractar pel càrrec que ocupa sense mirar del partit que és, igual 

com es va fer amb el Sr. Pallarès o el Sr. Bel. Diu que el protocol va anar a càrrec d’una 

treballadora de l’ajuntament que ha fet un curs de protocol i que, precisament per aquest dia, 

va trucar al departament de protocol de la Diputació i al del Consell Comarcal per tal que tot 

fos correcte, i que es van seguir les instruccions donades per aquests organismes seguint 
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criteris objectius i professionals. Explica que els senyors Fermí Andrés i Rafel Pérez hi eren 

com a representants de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Ferran Bel com a President del 

Consell Comarcal i el Sr. Pallarès en nom i representació del President de l’Excma. Diputació 

de Tarragona, i que d’això se’n deriva el tracte rebut, sense mirar al partit polític al que 

pertanyen. Pensa que l’ajuntament ha de donar un tracte igualitari a tothom sigui del color que 

sigui, i reitera que totes les entitats esmentades van col·laborar amb la Regidoria. 

Tot seguit el mateix Sr. Gómez informa al ple de les tasques que es venen desenvolupant des 

de la Regidoria de Treball, i concreta que s’han fet trenta-tres cursos de formació ocupacional 

en lloc dels cinc que es venien fent quan es va fer càrrec de la Regidoria, amb un total de més 

de 3.000 hores a càrrec d’un equip docent que s’autosubvenciona al cent per cent. Exposa que 

els cursos de formació ocupacional realitzats durant l’any 2004 van ser anglès comercial, 

francès comercial, alemany comercial, informàtica inicial i II, català administratiu, català 

d’immigrants inicial i segon cicle, parlar amb públic, anglès inicial i avançat, català nivell A i 

B, informàtica inicial I, II i III i avançat I i II, monitors de lleure infantils, cursos d’ofimàtica, 

de soldadura, de bussejadors professionals, únic a Catalunya i que ha donat com a resultat que 

dels vuit alumnes tres ja poden treballar a les gàbies de tonyina; un taller d’acollida, un de 

benvinguda, el tallar d’ocupació “Avant” subvencionat al cent per cent, un pla d’ocupació 

“Poble i Natura” conjuntament amb la regidoria de Medi Ambient, un parc de Nadal 

multicultural, un taller d’estiu, xerrades d’hipertensió i automedicació i de Tresoreria de la 

Seguretat Social. Explica que l’equip docent va ser d’unes quaranta persones, i repassa la 

relació de despeses en sous del personal i les subvencions rebudes. 

 

El Sr. Gaseni explica que s’ha aconseguit que el Pla d’Equipaments d’Inversions Esportives 

de Catalunya contempli la necessitat a l’Ametlla d’una piscina coberta, i que això la farà 

subvencionable, cosa de la qual es congratula. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 22:10 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 18 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 2 a 19 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 05/08/2005 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 5/2005, DE 30/06/2005. 

EXTRAORDINÀRIA I URGENT. 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sr. Vicent Boquera Alcalde 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Maria Carme Martí Buenaventura 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sr. Joaquin Laboria Mayoral 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

 

Excusen la seva absència els senyors/es: Rosa Anna Samarra Bardí, Mª Carme Borràs 

Llambrich i Antonio Iruela Subirats. 

 

 

Secretari 

 

Sr. Jacobo Martínez Deó  

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:00 hores del dia 30/06/2005, 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 provisionalment la “modificació puntual 

de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de l’Ametlla de Mar, relativa a l’article 91 de 

les Normes Urbanístiques”. 

En tràmit d’explicació de vot sobre la procedència de la urgència, cap regidor no en fa ús. 

 

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

 Vots a favor: deu 

 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, 98.b) del Text refós de la Llei 

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

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

RD 2568/1986, de 28/11/1986, per justificar la convocatòria del ple amb caràcter urgent; 

El ple acorda ratificar aquesta mateixa convocatòria. 

 

 

1- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA “MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ 

DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE L’AMETLLA DE MAR, RELATIVA 

A L’ARTICLE 91 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES”. 

 

 

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: deu 

 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 ja va votar 

favorablement l’aprovació inicial i ara també ho farà, ja que no hi ha hagut cap tipus de 

variació. 

El Sr. Llaó expressa que es tracta d’un tema aprovat ja per unanimitat el passat mes de maig i 

en el qual ja va manifestar la seva conformitat, però que sospitava que aquesta aprovació 

anava dirigida a un cas en contret, i ara en vista de la convocatòria urgent d’aquest ple i donat 

que només hi ha un únic punt en l’ordre del dia, es reafirmar en aquesta sospita. Tot i estar 

d’acord amb aquesta modificació puntual, reitera la pregunta efectuada en l’anterior ple 

relativa asi el canvi es fa per beneficiar qualque cas particular. 

El Sr. Gómez manifesta que el seu vot serà afirmatiu ja que l’únic que es pretén, donades les 

necessitats d’aparcaments existents al poble i més durant la temporada estiuenca, és beneficiar 

a tot el poble en general. 

El Sr. Gaseni diu que la manca de places d’aparcament al poble és una realitat i una de les 
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formes d’intentar solucionar aquesta mancança es deixar construir més plantes soterranis als 

promotors. Anuncia  el seu vot serà favorable. 

El Sr. Llaó reiterà que és una mesura positiva i que per tant no cal convèncer a ningú, però 

reitera que troba que hi ha algú interessat en construir tres plantes soterranis, ja que fins ara no 

hi ha cap solar al poble que les tingui i pensa que ha estat algú que vol fer-les. No veu res greu 

en el fet que es digui qui ha estat la persona o el promotor que ha sol·licitat fer-ho, tot i que hi 

està d’acord. 

El Sr. Gómez reitera que el que avui s’aprova és una revisió del pla general per tal d’intentar 

que els promotors facin més places d’aparcament, i afegeix que és l’ajuntament qui ho 

demana als diferents constructors i que per això s’ha de efectuar aquesta modificació que 

també s’hauria pogut fer ja fa molts anys per tal que tots els edificis tinguessin aparcaments en 

els seus soterranis. 

L’alcalde explica que d’acord amb el pla modificat s’espera que en la propera sessió a celebrar 

per la Comissió Territorial d’Urbanisme el proper dia 8 de juliol, l’ajuntament ja pugui 

demanar i/o exigir als promotors la construcció de varies plantes d’aparcament sense 

computar l’edificabilitat. Diu que l’única finalitat és aconseguir més plantes d’aparcament. 

 

 

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

 Vots a favor: deu 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 17/5/200504 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 a l’article 91 de les normes urbanístiques”. 

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 26/5/2005. 

Ajuntament de Tivissa: justificant de recepció de data 26/5/2005. 

Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant: justificant de recepció de data 

25/5/2005. 

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

116/20054, de 21/5/2005, i al diari El Punt de 21/5/2005. 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 no es va recabar informe de cap 

organisme, en no detectar-se, tret d’error o omissió involuntària, afectacions sectorials de la 

proposta. 

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

El projecte que se sotmet a aprovació provisional és el mateix que va ser objecte d’aprovació 

inicial. 

Les modificacions que el projecte introdueix en el Pla General d’Ordenació Urbana vigent són 

les següents: 

Modificació de normativa: 
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 Es modifica l’apartat quart de l’article 91 de la normativa del Pla General 

d’Ordenació Urbana. 

Modificació de plànols normatius: 

 No es modifica cap plànol normatiu. 

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.- Aprovar provisionalment la “Modificació puntual de la revisió del Pla General 

d’Ordenació Urbana de l’Ametlla de Mar, relativa a l’article 91 de les normes urbanístiques”. 

 

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. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 13:20 hores del dia més amunt 

esmentat, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signen tots els assistents que ho 

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 4 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 20 a 23 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 05/08/2005 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 6/2005, DE 05/07/2005. 

EXTRAORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sr. Vicent Boquera Alcalde 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Maria Carme Martí Buenaventura 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sra. Maria Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquin Laboria Mayoral 

Sr. Antonio 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 05/07/2005, 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 3/2005, DE 17/05/2005. 

 

 

Un cop llegida l’acta de la sessió 3/2005, de 17/05/2005, 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: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

ÚNIC.- Aprovar l’acta corresponent a la sessió 3/2005, de 17/05/2005. 

 

 

2- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT: DE CONSULTORIA I 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE “INSTAL·LACIONS 

ESPORTIVES DE L’AMETLLA DE MAR”, I D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

CORRESPONENT. 

 

 

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 és tracta 

d’un projecte molt treballat per l’anterior equip de govern, el qual ja va preparar des de l’inici 

una modificació del sector ja que van veure que la zona era molt amplia per a poder 

desenvolupar aquestes activitats, va començar la requalificació del sector que ara permetrà la 

ubicació d’aquest camp de futbol, va negociar amb el propietari dels terrenys el Sr. Rafael 

Vila, i va preparar el projecte i el seu finançament. Recorda també que quan es va signar el 

nou conveni amb Marina Sant Jordi ja va manifestar la seva disconformitat, ja que era del 

parer que s’hagués hagut de mantenir el compromís de realitzar la construcció del camp de 

futbol i l’ordenació de la zona esportiva anant a càrrec de Marina Sant Jordi les obres i els 

costos per posteriorment lliurar-lo a l’ajuntament. Recorda també que en el seu moment ja va 

avisar que amb el nou conveni l’ajuntament suportaria un increment del cost, i que ara es veu 

que el cost d’aquestes obres suposarà pel poble una despesa de dos milions cinc-cents mil 

euros, quatre-cents vint-i-cinc milions de pessetes front dels dos-cents cinquanta milions de 

pessetes previstos per tenir pràcticament el mateix. Fa memòria que a finals de l’any 2004 va 

presentar una moció per tal que l’actual equip de govern reconsiderés la postura però que la 

moció es va desestimar. És per aquest motiu que ara es pregunta qui serà el responsable 

d’aquesta despesa que s’efectuarà, i si el conveni subscrit era realment tan excepcional com es 
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va donar a entendre. 

El Sr. Llaó explica que ja quan es va aprovar el plec de clàusules va mostrar la seva reticència 

i es va abstenir, i que no va voler entrar en el tema de la manca de disponibilitat dels terrenys 

perquè va entendre que era important accelerar les obres d’unes instal·lacions esportives com 

aquestes encara que tampoc va estar d’acord amb les bases del concurs a realitzar. Es 

congratula pel fet que hagi estat el propi tècnic municipal qui ha informat sobre la proposta 

d’adjudicació d’aquest concurs, però li sorpren que de vegades siguin els tècnics municipals 

els que informen les pliques i d’altres no, i que davant d’això se li hagi dit a la mesa de 

contractació que uns casos són diferents dels altres. Reitera el que ja va manifestar en el seu 

dia en relació a la poca transparència d’aquest tipus de concursos i d’adjudicacions a 

determinades empreses. Tot seguit fa menció a una sèrie de mancances de la proposta que 

l’informe del tècnic palesa, mancances que espera s’esmenin perquè es tracta del projecte 

bàsic i no de l’executiu. Conclou tot opinant que l’equip de govern té molts diners però 

poques idees, i anuncia que el seu vot serà d’abstenció. 

El Sr. Gaseni manifesta no ésser d’acord amb les intervencions precedents perquè pensa que 

el plec de clàusules està ben fet. El que és evident, diu, és que s’està arribant al final del camí 

que permetrà poder gaudir d’aquesta primera fase de la zona esportiva, a la qual seguirà la 

piscina coberta. Pensa que avui el que s’ha de confirmar és el que proposà la mesa de 

contractació, que és que les obres s’han d’adjudicar a l’única empresa presentada per tal de 

dur a terme aquest projecte. 

El Sr. Gómez diu que li dóna la impressió que des de l’oposició s’intenten crear ombres sobre 

l’actual acció de l’equip de govern, i recorda les poques obres realitzades per l’anterior. En 

relació a la intervenció del Sr. Espuny demana veure el projecte que diu que van treballar, ja 

que si realment existeix, és del poble. Pensa en canvi que es tracta només de la maqueta que 

en el seu dia ja es va presentar, però que no existia cap projecte, ni cap acció urbanística per a 

poder desenvolupar el complex. Fa esment que l’arquitecte que ha redactat l’actual projecte 

presentat a licitació és el mateix que l’anterior equip de govern volia contractar, i expressa 

l’opinió que cap promotor regala res. Manifesta reiterar el que ha dit en altres ocasions, que 

faci el que faci l’equip de govern l’oposició sempre votarà en contra, i creu que això a la gent 

acaba per cansar-la. Finalitza la seva intervenció tot manifestant que el que es vol és realitzar 

un complex esportiu de qualitat i que per això estan treballant. 

El Sr. Espuny contesta que el projecte al que es refereix el Sr. Gómez en efecte no existeix, 

però que el responsable d’Esports sí ha de tenir un estudi evaluatiu del cost de les 

instal·lacions esportives juntament amb la maqueta. S’havien dut a terme les negociacions per 

fer el projecte i es va treballar per tal que en els terrenys on ara es construirà la zona esportiva 

es poguessin executar aquestes instal·lacions que pràcticament són les mateixes que ell 

pretenia fer. Reitera que si les obres les hagués realitzat Marina Sant Jordi l’ajuntament 

s’hagués estalviat una sèrie de costos que ara hauran de pagar, com són ara els setanta milions 

de pessetes d’IVA, però que l’actual govern va preferir que els hi donessin diners i ara s’haurà 

de fer front a aquests costos. Afirma que el seu equip de govern sí que va tenir idees, però no 

diners, i que els diners ara disponibles els origina l’apropiació d’un canon de l’aigua que 

correspondria als cinc governs propers, diners que no saben ni sabran administrar. Finalitza 

manifestant que, tot i que finalment les instal·lacions esportives es faran en la zona que el seu 

equip de govern havia escollit, no poden votar a favor pels motius exposats, i que per tant el 

seu vot serà negatiu. 

El Sr. Llaó constata que l’anterior equip de govern volia instal·lar el camp de futbol on ara es 

pretén fer-lo, però que l’actual equip de govern el volia instal·lar en un altre lloc i en canvi ara 
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el farà en el lloc escollit per l’anterior equip, o sigui, que s’acaba donant la raó a l’anterior 

equip de govern. Manifesta que s’han obtingut tants diners perquè s’ha venut un servei 

municipal per un cert temps. Demana transparència perquè es paguin les coses pel que 

realment costen, i com sigui que el seu grup no veu aquesta transparència, anuncia que el seu 

vot serà d’abstenció. En contestació a la pregunta del Sr. Gómez relativa al projecte, el Sr. 

Llaó pregunta on són els diners que es van obtenir del canvi de conveni. Expressa que tot i 

que hi ha un advertiment d’il·legalitat en relació als terrenys ja li sembla bé que es tiri 

endavant i que per això no diu res, i que l’únic que fa l’oposició és fer-se ressò dels informes 

emesos, diu que té dubtes sobre els concursos posats en marxa últimament, tot i que no pretén 

acusar a ningú, únicament ho vol dir. 

El Sr. Gaseni manifesta que les obres que es pretenen fer en la zona esportiva valen diners, 

però que és un dels guanys més importants pel poble, ja que hi s’executaran un camp de futbol 

de gespa artificial, graderia i tribuna, local social, serveis, jardineria, dos pistes de tennis, 

il·luminació, equipament esportiu, etc. Diu que totes aquestes instal·lacions costaran diners 

però que se sent orgullós per poder aconseguir-ho per a tots els ciutadans. A més, anuncia, 

s’està treballant per la futura construcció de la piscina coberta. Explica, en relació al canvi 

d’ubicació esmentat pel Sr. Llaó, que en el pacte de govern establert entre els grups de CiU i 

ERC un dels punts va ser la localització de la zona esportiva en el sector 22b i el seu 

desenvolupament. Creu que això no només beneficia a l’equip de govern sinó a tot el poble. 

Recorda al Sr. Llaó que ell també va formar part de la mesa de contractació, que va poder 

examinar i veure el projecte, i que per tant té prou elements per coneixer com i en què es 

gastaran aquests diners. 

El Sr. Gómez afirma que els diners estan ben gastats i ben invertits amb una transparència 

total. Afirma que no només es construirà un camp de futbol sinó que es construirà tot una 

complex esportiu, amb un projecte redactat per un arquitecte que l’oposició ja coneix ja que 

era el mateix que ells havien contactat i que era de la seva confiança. En relació a la concessió 

de l’aigua, contesta que l’actual equip de govern ha fet una concessió del servei per un termini 

de vint-i-cinc anys a canvi de mil milions de pessetes i l’anterior equip de govern va efectuar 

una concessió del servei a un altra empresa privada però a canvi de res, i que per tant això vol 

dir que no s’ha venut res. Creu que amb aquests dos anys de govern entre CiU i ERC el poble 

s’està movent, s’estan fent coses i pensa que això la gent del carrer ho veu, les idees, les ganes 

de treballar en equip i la il·lusió. 

L’alcalde manifesta que en aquests moments a l’ajuntament hi ha transparència i sobretot 

diàleg. Es mostra plenament convençut que per cada dia que passa el poble funciona millor i 

que seran els ciutadans qui compararan el que han fet uns i altres. Manifesta voler dir a tot el 

poble que avui es dóna llum verda i es tira endavant un complex esportiu que supera els dos 

milions d’euros, i que per tant es posen al carrer resultats, i no paraules. 

 

 

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 i Sr. Iruela. 

 Abstencions: les del Sr. Llaó, Sra. Borràs i Sr. Laboria. 

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

 

 

En data 17/5/2005, l’Alcaldia de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va resoldre aprovar en la 
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seva totalitat l'expedient de contractació del contracte administratiu mixt: de consultoria i 

assistència tècnica per a la redacció del projecte “Instal·lacions esportives de l’Ametlla de 

Mar”, i d’execució de l’obra corresponent, aprovar la realització de la despesa que es derivarà 

de l'execució del contracte, aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de 

regir la contractació, nomenar director facultatiu del contracte el Sr. Lluís Fernández Fernández, 

arquitecte municipal, i disposar l'obertura de l'expedient de licitació i adjudicació pels tràmits del 

concurs obert. 

L’anunci de licitació va ser exposat al tauler d’anuncis de la corporació i va ser publicat al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4389, de 23/5/2005, i al Butlletí Oficial de la 

Província número 116/2005, de 21/5/2005. 

En data 21/6/2005 es reuní la Mesa de contractació amb l'objectiu de fer una qualificació 

prèvia de la documentació complementària acreditativa de les circumstàncies dels licitadors 

(sobre B), i així, donar compliment a allò que es disposa a la clàusula 11 del plec de clàusules 

administratives particulars. 

En data 27/6/2005 es reuní novament la Mesa de contractació, amb l'objectiu de procedir a 

l'acte d'obertura de proposicions (sobre A). 

En data 30/6/2005 es reuní la Mesa de contractació amb l'objectiu d'emetre informe de 

valoració i proposta motivada d'adjudicació. 

Atès que l’òrgan de contractació competent és el ple, d’acord amb el que es disposa als 

articles 21.1.ñ) i 22.2.n) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local; 

Vista l'acta de la reunió de la Mesa de contractació per la qual s'emetè informe de valoració i 

es verificà proposta motivada d'adjudicació; 

Vist el que es disposa a l’article 93 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16/6/2000, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques; 

Vist el que es disposa als articles 35 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16/6/2000, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, i 65 del 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per RD 

1098/2001, de 12/10/2001, pel que fa a la devolució de les garanties provisionals i constitució 

de les definitives; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar en la seva integritat l’activitat duta a terme per la Mesa de contractació. 

 

SEGON.- Adjudicar el contracte administratiu mixt: de consultoria i assistència tècnica per a 

la redacció del projecte “Instal·lacions esportives de l’Ametlla de Mar”, i d’execució de l’obra 

corresponent, en favor de l’empresa Poligras Ibérica SA, pel preu ofert de 2.115.333,51 €, 

IVA inclòs, i d’acord amb la resta de condicions i particulars de l’oferta. 

 

TERCER.- Disposar la notificació en forma de la present resolució. 

 

 

3- 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 
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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: 

 

 

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. 111/2005, de 14/4/2005, pel qual s’aprova la memòria 

elaborada pels tècnics de l'Ajuntament "Adequació per a l'ús públic de l'espai PEIN de 

Santes Creus i la reserva natural de fauna salvatge del Torrent del Pi" a efectes de 

sol·licitud de la subvenció, i se sol·licita l'ajut emparat en l’Ordre 90/2005 del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per la qual 

s'aproven les bases reguladores dels ajuts pel finançament d’actuacions als espais 

naturals protegits de Catalunya, i se'n fa pública la convocatòria per l'any 2005. 

 

SEGON.- Disposar que un certificat del present acord sigui remés als organismes davant dels 

quals resulti necessari acreditar aquesta ratificació. 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 20:10 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. 
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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 7 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 24 a 30 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 05/08/2005 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 7/2005, DE 04/08/2005. 

EXTRAORDINÀRIA I URGENT. 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sr. Vicent Boquera Alcalde 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Maria Carme Martí Buenaventura 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sra. Mª Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquin Laboria Mayoral 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

Sr. Antonio Iruela Subirats 

 

 

Secretari 

 

Sr. Jacobo Martínez Deó  

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 19:45 hores del dia 04/08/2005, 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 inicialment l’expedient de modificació 

del pressupost de 2005 núm. 7/2005. 

En tràmit d’explicació de vot sobre la procedència de la urgència, cap regidor no en fa ús. 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord de ratificació de la urgència, amb el següent 

resultat: 
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 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

Atès 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, 98.b) del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 79 del 

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

2568/1986, de 28/11/1986, per justificar la convocatòria del ple amb caràcter urgent; 

El ple acorda ratificar aquesta mateixa convocatòria. 

 

 

1- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 

2005 NÚM. 7/2005. 

 

 

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 s’ha tramitat expedient de modificació del pressupost de l'administració general de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 7/2005, 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 168, 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5/3/2004, 
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pel qual s’aprova el text refós de la Llei 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 2005; 

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. 7/2005, que és el que s’especifica: 

§ 1. a) Modificació del pressupost, modificació de partides: 

Partida  Denominació Habilit/suplem Disminucions 
    

451 48902 aportació extraordinària fundació Martí 

Castro 

310.000,00 0 

 TOTALS 310.000 0 

§ 1. b) Modificació del pressupost, modificació de previsions de 

conceptes:  

Concepte  Denominació Habilit/suplem Disminucions 
    

45506 

Departament cultura, aportació fundació Martí 

Castro 125.000,00 

0 

46205 Diputació, aportació fundació Martí Castro 60.000,00 0 

 TOTALS 185.000 0 

§ 1. c) Modificació del pressupost, resum dels acumulats de les 

modificacions (augment / disminució del total del pressupost):  

 Total acumulat modificacions estat de despeses: ........................................... 310.000,00 € 

 Total acumulat modificacions estat d’ingressos: ........................................... 185.000,00 € 

Finançament:  

Romanent de Tresoreria de lliure disposició (87000):  ............................................... 125.000,00 € 

Modificació de l’estat d’ingressos ............................................................................... 185.000,00 € 

Resums: 

Total modificació despeses: .................................................................................... 310.000,00 € 

Total modificació ingressos:.................................................................................... 310.000,00 € 

Disposició efectiva sobre el romanent de tresoreria de lliure disposició de 2004: ..... 125.000,00 € 

Romanent de tresoreria de lliure disposició de 2004, no disposat encara: .............. 2.502.456,52 € 

Altres modificacions no creditícies: 
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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: 

 Nou projecte 10/2005. Aportació extraordinària fundació Martí Castro. (Situació inicial 

al pressupost de 2005). 

despesa 

 finançament 

afectat   CFI 

310.000,00 125.000,00 Aportació D. Cultura 0,403226 

  60.000,00 Aportació Diputació 0,193548 

  0,00 concepte 0,000000 

  0,00 concepte 0,000000 

Totals 185.000,00   0,596774 
        

  125.000,00 recursos propis 0,403226 

 

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. 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 19:53 hores del dia més amunt 

esmentat, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signen tots els assistents que ho 

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 4 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 31 a 34 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 17/10/2005 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 8/2005, DE 04/08/2005. 

EXTRAORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sr. Vicent Boquera Alcalde 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Maria Carme Martí Buenaventura 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sra. Maria Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquin Laboria Mayoral 

Sr. Antonio 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 04/08/2005, 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 4/2005, DE 8/6/2005, 

5/2005, DE 30/6/2005, I 6/2005, DE 5/7/2005. 

 

 

Un cop llegides les actes de les sessions 4/2005, de 8/6/2005, 5/2005, de 30/06/2005 i 6/2005, 

de 5/7/2005, i en fase de debat, cap regidor fa ús de la paraula. 
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Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

ÚNIC.- Aprovar les actes corresponents a les sessions 4/2005, de 8/6/2005, 5/2005, de 

30/06/2005 i 6/2005, de 5/7/2005. 

 

 

2- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 

2005 NÚM. 6/2005. 

 

 

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 seguint en 

la línia d’inversions de l’equip de govern s’han modificat una sèrie de partides per tal de poder 

fer front a inversions com són ara la compra de l’ambulància nova, l’ampliació de la llar 

d’infants en quatre aules més que comporta que mentre es realitzaran les obres s’hagin de 

llogar uns mòduls que s’instal·laran al pati de les escoles velles amb l’objectiu d’evitar perills 

als nens de llar, o la instal·lació de la pantalla acústica a la zona de l’IES per evitar els sorolls 

dels trens a les aules. Diu que també es procedirà a la compra del local de la biblioteca, que 

fins ara era de lloguer; i que s’amplien serveis com el de la Policia Local, que fa que durant 

aquest passat mes de juliol i d’una manera brutal hagin baixat el nombre de robatoris tant al 

casc urbà com a les urbanitzacions, ja que des de l’equip de govern s’està intentant donar un 

molt bon servei al ciutadà. Fa menció també a la neteja de les platges o la recollida 

d’escombraries i cartrons, i explica que això vol dir noves contractacions de personal eventual 

i més hores de treball, i que per aquest motiu s’augmenta la partida de personal, amb 

destinació a donar uns més bons serveis a la població. 

La Sra. Marsal manifesta que segons l’informe elaborat per Intervenció l’equip de govern està 

gastant més del que ingressa, que hi han uns ingressos de 7 milions i escaig d’euros i unes 

despeses de 9 milions i escaig, o sigui que l’ajuntament gasta més del que es pot permetre que 
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és el que es ve reiterant cada vegada que hi han modificacions pressupostàries, i afirma que 

actualment es gasten 27 milions de pessetes més cada mes. Creu que això es degut a que 

l’ajuntament porta una despesa desbocada, i que tret de la compra de l’ambulància tota la resta 

es despesa corrent. Pensa que els mil milions que, afirma, van caure del cel, es gastaran tots en 

despesa corrent, ja que per a la compra del local de la biblioteca es farà un crèdit. Pensa que 

de seguir aquest ritme d’aquí un any ja no en quedarà res d’aquells diners, i que per tot 

l’exposat el vot del seu grup serà negatiu. 

El Sr. Llaó fa esment de les paraules del Sr. Gómez relatives a la línia d’inversions de l’equip 

de govern, i en relació a la pantalla acústica a instal·lar a l’IES afirma que ell ja va realitzar 

gestions durant l’any 2002 i què RENFE ja va donar el seu consentiment per tal de cofinançar 

les despeses al 50%. Constata que només les partides de personal laboral i gratificacions 

suposen cent milions de pessetes més que les calculades a principis d’any, i que ja pugen molt 

més que les d’inversions. Creu que això desdiu la línia d’inversions a què ha fet referència el 

Sr. Gómez, ja que s’han agafat diners del romanent positiu que l’equip de govern va dir que 

anirien tots a inversions. Per aquest motiu creu que s’ha faltat a la veritat, i anuncia el seu vot 

negatiu. 

El Sr. Gaseni, en relació a les afirmacions del Sr. Llaó sobre la pantalla acústica, es pregunta 

per què s’ha hagut d’esperar tres anys a solucionar el problema, i diu que amb els convenis 

que posteriorment s’aprovaran l’ajuntament només pagarà el 25%, ja que s’ha aconseguit un 

25% de finançament per part del Departament d’Educació. En relació al conjunt de la 

modificació pressupostària, reconeix que hi ha una despesa corrent considerable que atribueix 

al fet que cada vegada el poble exigeix més serveis, però creu que disposant de diners com es 

disposa seria de governants ineptes tenir problemes i no buscar solucions. Dels diners 

destinats als personal laboral eventual s’ha de tenir en compte, diu, que 140.000 euros són 

subvencionats per plans ocupacionals. Conclou que aquesta modificació de crèdit és molt 

important per poder realitzar les inversions previstes que s’han esmentat, i per això anuncia 

que el seu vot serà afirmatiu. 

En un segon torn d’intervencions la Sra. Marsal insisteix que l’ajuntament porta una despesa 

corrent desbocada, que amb les mesures que s’estan prenent des de l’equip de govern no es 

podrà arribar gaire lluny, i que d’inversions res de res, perquè per la compra del local de 

biblioteca es fa amb un crèdit, Es reafirma en el fet que els mil milions que es va dir que 

anirien a inversions van tots, excepte alguna petita cosa, a despesa corrent. Reitera que cada 

mes s’estan gastant vint-i-set milions de pessetes més del que es pot, i en relació al preu de 

compra de la biblioteca diu que és el que havia posat La Caixa a l’anterior equip de govern. 

El Sr. Llaó reitera la gestió efectuada pel seu equip de govern en relació a la pantalla acústica, 

com consta a l’expedient. Es congratula que ara la quantitat a pagar sigui menor, però recorda 

que el 50% ja s’havia aconseguit fa tres anys. Diu que respecte de les obres del Cementiri, de 

la peatonalització del carrer Sant Joan i de l’aparcament, encara que hagi estat l’actual equip 

de govern qui les ha fet, els diners ja estaven aconseguits per l’anterior. Creu que s’ha de 

reconèixer el que han fet uns i els altres, i que s’ha de superar la temptació que tenen els 

equips de govern d’autoproclamar-se grans i únics gestors de les obres efectuades. Vol agrair 

també les afirmacions del Sr. Gaseni en què reconeix que la despesa corrent és considerable i 

la relativa a que espera mantenir la qualitat dels servei de l’ambulància, ja que aquesta qualitat 

ja era molt alta i els esperona perquè la superin. 

Per finalitzar, el Sr. Gómez manifesta que a la gent li ha de costar molt entendre que avui els 

dos partits de l’oposició diguin que no es fan inversions i votin negativament a la modificació 

pressupostària per poder comprar l’ambulància o pel lloguer d’uns mòduls prefabricats per 
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poder instal·lar als alumnes mentre es duran a terme les obres d’ampliació de la llar d’infants. 

Explica el Sr. Gómez que també s’estan duent a terme obres per part del govern central i 

menciona la platja de l’Alguer i de l’Estany Tort, que s’han aconseguit per les gestions 

efectuades amb el govern de Madrid. Afirma no sentir-se orgullós del control en la despesa 

del personal laboral, però també creu que no estant sent pitjors que l’anterior equip de govern. 

Afirma també que no s’han invertit sis milions d’euros, sinó deu. Fa una relació de totes les 

inversions efectuades i afirma que seguiran en aquesta línia ja que pensa que el poble està 

content. 

 

 

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

 Vots a favor: set  

 Vots en contra: els dels Sr. Ricardo Llaó Llaó, Sra. Mª Carme Borràs Llambrich, Sr. 

Joaquin Laboria Mayoral, Sr. Antonio Espuny Gaseni, Sra. Maria Marsal Subirats i Sr. 

Antonio Iruela Subirats.  

 Abstencions: cap 

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

 

 

Atès que s’ha tramitat expedient de modificació del pressupost de l'administració general de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 6/2005, 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 168, 169 i 177 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, 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 2005; 

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. 6/2005, que és el que s’especifica: 

§ 1. a) Modificació del pressupost, modificació de partides: 

Partida  Denominació Habilit/suplem Disminucions 
    

111 23100 Locomoció càrrecs electes 2.000,00 0 

121 12100 Retribucions complementaries 52.000,00 0 

121 13100 Laboral eventual 400.000,00 0 

121 15100 Gratificacions 80.000,00 0 

121 21400 Manteniment vehicles 20.000,00 0 

121 21600 Manteniment equips inf. 5.000,00 0 

121 22000 Material oficina 20.000,00 0 

121 22100 Energia elèctrica 100.000,00 0 

121 22101 Combustibles i carburants 30.000,00 0 

121 22105 Maquines aigua dependències 3.000,00 0 
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Partida  Denominació Habilit/suplem Disminucions 
    

121 22200 Serveis de comunicació 20.000,00 0 

121 22700 Serveis de gestoria 15.000,00 0 

121 22703 Prestacions serveis tècnics 10.000,00 0 

121 22705 Altres prestacions de serveis 15.000,00 0 

121 62400 Vehicles brigada 0 9.691,56 

222 62400 Vehicles Policia 9.691,56 0 

313 16000 Seguretat social 30.000,00 0 

314 16000 Assistència mèdico farmaceutica 20.000,00 0 

412 22100 Oxigen ambulancia 1.500,00 0 

412 62400 Compra nova ambulància 50.000,00 0 

412 62500 Material inventariable ambulancia 1.500,00 0 

422 22000 Material llar infants 3.000,00 0 

422 22702 Lloguer mòduls provisionals Llar d’infants 65.820,72 0 

422 72400 Aportació ADIF pantalla acústica IES 100.000,00 0 

451 62200 compra local biblioteca 168.000,00 0 

011.31000 Interessos op. de tresoreria 0 15.000,00 

011.31001 Interessos op. de crèdit 0 15.000,00 

011.91300 Amortització prestecs 0 20.000,00 

 TOTALS 1.221.512,28 59.691,56 

§ 1. b) Modificació del pressupost, modificació de previsions de 

conceptes:  

Concepte  Denominació Habilit/suplem Disminucions 
    

75504 Aportació Educació pantalla acústica IES 50.000,00 0 

91701 crèdit compra local biblioteca 168.000,00 0 

 TOTALS 218.000 0 

§ 1. c) Modificació del pressupost, resum dels acumulats de les 

modificacions (augment / disminució del total del pressupost):  

 Total acumulat modificacions estat de despeses: ........................................ 1.161.820,72 € 

 Total acumulat modificacions estat d’ingressos: ........................................... 218.000,00 € 

Finançament:  

Romanent de Tresoreria de lliure disposició (87000):  ............................................... 943.820,72 € 

Modificació de l’estat d’ingressos ............................................................................... 218.000,00 € 

Resums: 

Total modificació despeses: ................................................................................. 1.161.820,72 € 

Total modificació ingressos:................................................................................. 1.161.820,72 € 

Disposició efectiva sobre el romanent de tresoreria de lliure disposició de 2004: ..... 943.820,72 € 

Romanent de tresoreria de lliure disposició de 2004, no disposat encara: .............. 2.627.456,52 € 

Altres modificacions no creditícies: 

Com a conseqüència de les modificacions numèriques esmentades, es proposa també introduir 
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les següents modificacions en les previsions dels projectes de despesa amb finançament afectat 

que s’esmenten: 

 Nou projecte 8/2005. Aportació ADIF pantalla acústica IES. (Situació inicial al 

pressupost de 2005). 

despesa 

 finançament 

afectat   CFI 

100.000,00 50.000,00 Conveni Departament d'Educació 0,500000 

  0,00 concepte 0,000000 

  0,00 concepte 0,000000 

  0,00 concepte 0,000000 

Totals 50.000,00   0,500000 
        

  50.000,00 recursos propis 0,500000 

 Nou projecte 9/2005. Compra local biblioteca. (Situació inicial al pressupost de 2005). 

despesa 

 finançament 

afectat   CFI 

168.000,00 168.000,00 operació de crèdit 1,000000 

  0,00 concepte 0,000000 

  0,00 concepte 0,000000 

  0,00 concepte 0,000000 

Totals 168.000,00   1,000000 
        

  0,00 recursos propis 0,000000 

 

SEGON.- Exposar al públic el present acord, juntament amb l'expedient de què porta causa, per 

un període de quinze dies hàbils segons el que determina la normativa vigent, i disposar, per al 

cas que no es presentessin al·legacions de cap mena, l’aprovació definitiva un cop haurà 

transcorregut aquell termini. 

 

 

3- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA “ACCIÓ 

URBANÍSTICA DE L’AMETLLA DE MAR, 2005-2007”. 

 

 

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 es tracta 

d’adjudicar la contractació a una empresa per a dur a terme l’acció urbanística del municipi, 
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que inclourà la revisió del POUM, l’execució del pla parcial sector 22, el nou eixample, i el 

pla parcial per l’ampliació del polígon industrial. Pensa que són tres actuacions que van 

lligades i que han d’anar a càrrec del mateix redactor ja que d’aquesta manera aniran totes tres 

coordinades. Explica que el pla general actual està totalment obsolet ja que es va realitzar fa 

molts anys, i afirma que es realitzarà un pla general amb criteris de sostenibilitat i ben fet, 

amb una veritable política d’habitatge social per al jovent i amb creació de nou sòl industrial. 

Explica que de les dues empreses presentades l’informe dona una puntuació de 83 a Naturgest 

SL i 61 a Invall SA. Pensa que ara s’ha de començar a treballar i tirar endavant els projectes 

esmentats pel bé del poble, i anuncia el vot afirmatiu de l’equip de govern. 

El Sr. Espuny manifesta que efectivament el poble pateix una sèrie de problemes urbanístics a 

l’igual que molts pobles costaners, però tot i ser conscient dels problemes urbanístics existents 

diu que el seu vot serà negatiu ja que en el seu dia el seu equip ja va demanar el fraccionament 

dels diversos treballs a realitzar. És del parer que dividint la feina es podrien tenir els resultats 

més aviat. Recorda també que s’està parlant d’una adjudicació per un valor de dos cents trenta 

milions de pessetes per unes prestacions que al seu entendre són valorades amb els preus més 

elevats que hi han al mercat. Opina, a més, que tot el procediment ha anat encaminat a 

adjudicar-ho a una predeterminada empresa, sense donar opcions a altres empreses que 

poguessin ofertar preus més baixos. Recorda que només es puntua el 5% de baixa econòmica i 

que en això les dues ofertes han estat idèntiques, i per això és de l’opinió que si aquest punt 

s’hagués deixat més obert l’ajuntament pagaria molt menys per aquests treballs. Afirma que el 

sistema aprovat per l’equip de govern és el de cooperació i això comporta que aquests costos 

seran repercutits als veïns que estan dins del sector, sense donar-los l’oportunitat que es 

puguin presentar altres empreses amb preus més econòmics. Diu que ja sospitava feia temps 

que l’adjudicació aniria dirigida cap a l’empresa Naturgest, que a més, afirma, és qui ha 

confeccionat les bases. Opina que per a la redacció del pla general s’haguessin pogut presentar 

més empreses, i que en canvi el govern s’ha decantat per una empresa sense cap tipus 

d’experiència. Creu que si s’hagués fet el concurs més obert haguessin hagut moltes més 

ofertes i potser alguna que altra empresa amb més capacitat de treball, però que tot ha anat 

encaminat a adjudicar-ho a l’empresa esmentada i per un preu car. Per tot l’exposat demana el 

Sr. Espuny que es retiri el punt de l’ordre del dia i es confeccionin unes altres bases ja que les 

vigents comporten un sobrecost pel poble i en especial pels veïns afectats, i anuncia el seu vot 

negatiu. 

El Sr. Llaó opina que el més normal hagués estat fer un concurs lluny de dubtes i amb la més 

absoluta transparència, ja que del contrari no es poden utilitzar paraules com credibilitat. 

Manifesta que aquest concurs no ha tingut tota la transparència que caldria i que es podia fer 

millor, i posa per exemple que l’exigència de la propietat del codi font pot conculcar la lliure 

concurrència. Constata que en una licitació d’aquest tipus, on podien concórrer moltes 

empreses, pràcticament no se n’han presentat només que dues, i pregunta per quin motiu es va 

demanar a les empreses ser propietàries del codi font i per quin motiu s’afirma que ser-ho 

optimitza les peculiaritats organitzatives de l’ajuntament. Conclou que no es pot parlar de 

credibilitat, i manifesta que el seu vot serà negatiu no per la creació del sòl urbanitzable, sinó 

per la forma com es fan les coses. 

El Sr. Gaseni manifesta que avui s’està a punt de donar solució a un tema que fa més de 

quinze anys que no s’havia tocat, com és el de la revisió del pla general, i que suposa avançar 

en els plans parcials del sector 22b i en l’ampliació del polígon industrial. Constata que la 

Mesa de contractació ha formulat proposta, i havent-se debatut en un anterior ple el plec de 

condicions, a més de l’informe extern emès per l’enginyer Sr. Ibáñez, creu que les coses s’han 
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realitzat degudament. Creu que s’ha de ser conscient de la problemàtica existent en el 

municipi, i afirma que si aquesta revisió s’hagués efectuat amb anterioritat creu que ara en 

aquesta legislatura no s’haguessin trobat amb els problemes i les discussions que s’han trobat. 

El Sr. Llaó manifesta que no va estar en la Mesa de contractació però que sí que hi va ser en 

una d’anterior en la qual ja va demanar que els informes tècnics els realitzessin els tècnics 

municipals com es va donar el cas en aquella ocasió, però que se li va contestar que tots no es 

podien fer, i per això, pregunta el motiu pel qual no poden realitzar els tècnics municipals els 

informes. Reitera també la pregunta relativa al motiu pel qual era imprescindible que els 

licitadors fossin propietaris del codi font. Opina que comprar un servei per la quantitat d’un 

milió sis cent mil euros i que l’empresa que l’ha de prestar hagi de reunir certes condicions, i 

no poder saber el per què es demanen aquestes condicions, no es gaire transparent. 

El Sr. Espuny diu que esperava una resposta a la pregunta de per què pagar tants de diners per 

una feia que val la meitat. Pregunta pel motiu d’aquesta obstinació per tancar aquest contracte 

amb l’empresa Naturgest, ja que l’altra empresa no va poder ni arribar a entendre les bases 

preparades per l’altra. 

El Sr. Gómez explica que la intervenció del Sr. Llaó els ha pogut agradar més o menys, però 

que no ha faltat a la veritat, però que en canvi no ha estat així amb la intervenció del Sr. 

Espuny quan ha afirmat que les bases van ser elaborades per l’empresa Naturgest. Pensa que 

un regidor no pot fer una afirmació d’aquestes característiques ja que per poder dir això s’han 

de tenir proves i si no les té ha de callar ja que del contrari tots poden entrar a fer 

especulacions i de la mateixa manera que el Sr. Espuny fa aquestes afirmacions ell també 

podria treure altres coses que no ho farà perquè pensa que s’ha de tenir companyerisme ètic i 

és del parer que si no es tenen proves hi han coses que no s’han de dir. Manifesta que l’equip 

de govern està sent molt prudent amb el tema de Chemigraf i que quan el Sr. Espuny vulgui 

poden parlar de la venda de parcel·les efectuades a l’esmentada empresa, de per qui treballa 

en el dia d’avui el Sr. Espuny i de l’empresa que sortirà molt beneficiada quan es dugui a 

terme l’ampliació del polígon industrial, però que l’equip de govern calla perquè creu que ha 

d’haver-hi una ètica política. Pensa que si el Sr. Espuny no té proves el que ha de fer és callar. 

Diu que li sap greu que hagi estat el Sr. Espuny qui hagi fet aquestes manifestacions quan ell 

mateix va patir en primera persona tot el tema de l’hotel en què va sortir innocent quan la gent 

ja el sentenciaven abans de ser jutjat. Reitera el Sr. Gómez que si es tenen proves del que s’ha 

dit que es presentin i l’equip de govern rectificarà, però que en cas contrari s’ha de callar. 

Creu que amb aquestes intervencions s’està buscant el desgast de l’equip de govern perquè no 

faci la feina que ha de fer. Explica que el pla general ja està obsolet i que s’ha de tirar 

endavant amb una gran participació ciutadana i consensuat per totes les forces polítiques 

municipals, agents socials i econòmics ja que s’ha de planificar el futur del poble i s’ha 

d’aconseguir el que el poble vol i es mereix, tenir habitatges per a la gent jove i aconseguir 

que no hi hagin alçades a la vora del mar, que hi hagi més sòl industrial per crear llocs de 

treball i ubicació d’empreses. 

En relació a la pregunta efectuada pel Sr. Llaó sobre el codi font, contesta el Sr. Gómez que 

l’objectiu és que l’empresa el cedeixi a l’ajuntament perquè aquest pugui reprogramar 

l’aplicatiu i fer-lo evolucionar sense entrebancs legals de cap tipus, i assegurar que la 

informació emmagatzemada sempre restarà accessible als serveis tècnics municipals. 

En relació a les afirmacions efectuades pel Sr. Espuny, espera el Sr. Gómez que algun dia les 

rectifiqui. 

El Sr. Espuny sol·licita torn per al·lusions i explica que no hi va haver res fosc en la venda 

dels terrenys a una empresa interessada en el seu moment a instal·lar-se en el municipi, i 
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afirma que això ho sap el Sr. Gómez ja que per la seva part ja ha fet les indagacions 

necessàries. Per altra banda, diu que la feina que està realitzant actualment en aquesta empresa 

es deu simplement al fet que hi va haver una disponibilitat per part d’una persona que acabava 

de sortir de l’ajuntament i una proposta de l’empresa per a què desenvolupes una feina 

concreta que ha anat des d’arrencar soques, fer llenya i cremar rama, fins a fer gestions de cara 

a l’aplanament del terreny, i que tot això el Sr. Gómez ja ho sap perquè també ha parlat amb 

persones que així li han explicat. Reitera que quan ha fet les afirmacions en relació a 

l’empresa Naturgest ho ha fet perquè així ho sospita, ja que quan es va obrir la documentació, 

concretament la de l’empresa INVALL, i es va revisar la documentació es va arribar a un punt 

(clàusula 10, apartat h.2, aportació del registre notarial del títol de propietat del codi font,) que 

ni els propis serveis jurídics municipals s’havien el que volia dir, i que en canvi quan es va 

obrir la documentació de la segona sí que estava especificat el document esmentat, i que això 

és el que el porta a sospitar clarament que els punts bàsics del plec van ser imposats, i que 

l’única empresa que tenia possibilitats certes de presentar-se i guanyar era Naturgest. Afirma 

novament que les bases van se creades per facilitar l’adjudicació a aquesta empresa. 

El Sr. Gómez manifesta que el Sr. Espuny no pot demostrar les acusacions que ha fet, només 

pot fer especulacions, però que en canvi sí que ha reconegut públicament que en la venda de 

Chemigraf ell tenia terrenys i que està treballant per aquesta empresa i diu que per ètica 

política no vol dir res més, però que el Sr. Espuny sap els compromisos que fa poc va adquirir 

amb aquesta empresa. 

 

 

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

 Vots a favor: set 

 Vots en contra: els dels Sr. Ricardo Llaó Llaó, Sra. Mª Carme Borràs Llambrich, Sr. 

Joaquin Laboria Mayoral, Sr. Antonio Espuny Gaseni, Sra. Maria Marsal Subirats i Sr. 

Antonio Iruela Subirats. 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 17/5/2005, el ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va resoldre aprovar en la seva 

totalitat l'expedient de contractació per a la contractació del contracte de consultoria i 

assistència “Acció urbanística de l’Ametlla de Mar, 2005-2007”, aprovar la realització de la 

despesa que es derivarà de l'execució del contracte, aprovar el plec de clàusules administratives 

particulars que ha de regir la contractació, nomenar directors facultatius del contracte, en règim 

de solidaritat, els senyors Lluís Fernández i Fernández i Joan Carles Theilacker Pons, arquitectes 

municipals, i disposar l'obertura de l'expedient de licitació i adjudicació pels tràmits del concurs 

obert amb publicitat comunitària. 

L’anunci de licitació va ser tramès al DOCE en data 18/5/2005. Va ser exposat al tauler 

d’anuncis de la corporació i va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

número 4393, de 27/5/2005, i al Butlletí Oficial de l’Estat número 146/2005, de 20/6/2005. 

En data 14/7/2005 es reuní la Mesa de contractació amb l'objectiu de fer una qualificació 

prèvia de la documentació complementària acreditativa de les circumstàncies dels licitadors 

(sobre B), i així, donar compliment a allò que es disposa al plec de clàusules administratives 

particulars. 

En data 18/7/2005 es reuní novament la Mesa de contractació, amb l'objectiu de procedir a 
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l'acte d'obertura de proposicions (sobre A). 

En data 01/08/2005, finalment, es reuní la Mesa de contractació amb l'objectiu d'emetre 

informe de valoració i proposta motivada d'adjudicació. 

Consta a l’expedient que contra l’aprovació del plec de clàusules s’han presentat les següents 

al·legacions: 

RE 2149, de 7/7/2005, presentada pels regidors Srs. Antonio Espuny Gaseni, Maria Marsal 

Subirats, i Antonio Iruela Subirats. 

RE 2201, de 11/7/2005, presentada per la Cooperativa Agrícola Catalana Limitada de 

l’Ametlla de Mar. 

Les al·legacions presentades s’estructuren de la següent manera: 

RE 2149, de 7/7/2005. 

 1. Inidoneïtat de l’objecte del contracte, ja que es considera que podria ser objecte 

de divisió. 

 2 i 6. Com a especificitat de l’anterior, inidoneïtat de la inclusió del Programa de 

gestió integral del patrimoni municipal del sòl i de l’habitatge. Que afirma, a més, 

que s’adjudica “la construcció”. 

 3. Preu de licitació excessiu, i puntuació insuficient de la baixa econòmica. 

 4 i 5. Disconformitat amb els criteris de valoració fixats, i proposta de fixació d’uns 

altres alternatius. 

 7. Disconformitat amb el requisit d’ésser propietari del codi font del programari 

tipus SIG. 

 8. Presumpta contradicció entre les clàusules 44.2 i 35. 

 9. Programació temporal irreal que comportarà l’aplicació de la clàusula de revisió. 

RE 2201, de 11/7/2005. 

 1, 2 i 3. Disconformitat amb els criteris mínims de solvència econòmica i 

professional exigits, ja que suposen una licitació parcial. 

 4. Disconformitat amb els criteris de valoració discrecional fixats. 

Procedeix desestimar les al·legacions referides a la inidoneïtat de l’objecte del contracte, per 

tractar-se d’una qüestió d’oportunitat que no prejutja la legalitat de l’opció presa. Tot fent 

advertiment especial del fet que el plec en cap cas no contempla dins de l’objecte del contracte 

ni les “obres de construcció” ni els projectes constructius de l’habitatge oficial, per la qual 

cosa aquesta al·legació s’interpreta derivada d’una deficient comprensió del propi plec. 

Procedeix desestimar, igualment, les al·legacions referides a la disconformitat amb els criteris 

d’adjudicació, ja que: 

a) Responen, igualment, a criteris d’oportunitat, essent els escollits vàlids en el mateix 

grau que ho serien els alternatius que es proposen. 

b) Respecte dels d’apreciació discrecional, es motiva suficientment la seva valoració, no 

podent-se per tant qualificar d’arbitraris. 

Pel que fa als requisits dels licitadors: 

 Es desestima l’al·legació referida a la disconformitat amb els criteris mínims de solvència 

econòmica i professional exigits, ja que es tracta d’uns criteris mínims objectius 

respecte dels quals s’afirma que suposen una licitació parcial però sense argumentar de 

cap manera els motius d’aquesta afirmació. 

Es desestima l’al·legació referida a la disconformitat amb el requisit d’ésser propietari del 

codi font del programari tipus SIG, ja que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar considera 

imprescindible aquesta prestació per tal de possibilitar la futura adaptació del 
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programari a les peculiaritats organitzatives de l’ajuntament. 

Pel que fa a la presumpta contradicció entre les clàusules 44.2 i 35, es considera d’escassa 

rellevància, ja que arribat el cas resultaria possible desglossar l’import d’una i l’altra prestació 

per aplicació dels barems usuals del corresponent col·legi oficial. 

Pel que fa, per últim, a l’afirmació de l’existència d’una programació temporal irreal que 

comportarà l’aplicació de la clàusula de revisió, procedeix desestimar-la ja que no es tracta en 

sentit estricte d’una al·legació, sinó de la constatació d’una possibilitat que el propi plec 

preveu i regula. 

Per tot això; 

Atès que l’òrgan de contractació competent és el ple, d’acord amb el que es disposa als 

articles 21.1.ñ) i 22.2.n) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local; 

Vista l'acta de la reunió de la Mesa de contractació per la qual s’emeté informe de valoració i 

es verificà proposta motivada d'adjudicació; 

Vist el que es disposa a l’article 93 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16/6/2000, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques; 

Vist el que es disposa als articles 35 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16/6/2000, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, i 65 del 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per RD 

1098/2001, de 12/10/2001, pel que fa a la devolució de les garanties provisionals i constitució 

de les definitives; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Desestimar les al·legacions al plec de clàusules. 

 

SEGON.- Aprovar en la seva integritat l’activitat duta a terme per la Mesa de contractació. 

 

TERCER.- Adjudicar el contracte de consultoria i assistència “Acció urbanística de l’Ametlla 

de Mar, 2005-2007” a favor de la UTE P. Salló Arquitectes SL - Naturgest SL, pel preu ofert 

de 1.597.118,27 €, IVA inclòs. 

 

QUART.- Ordenar la devolució de la garantia provisional als licitadors no adjudicataris. 

 

CINQUÈ.- Disposar la notificació en forma de la present resolució. 

 

 

4- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PROJECTE “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

PARCIAL DEL SECTOR C - POLÍGON INDUSTRIAL MUNICIPAL DE L’AMETLLA DE 

MAR RELATIVA A L’ARTICLE 30.4.D) DE LES NORMES URBANÍSTIQUES”. 

 

 

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: 

 

 

En data 26/5/2005 la Junta de Govern Local va acordar l’aprovació inicial del projecte 

“Modificació puntual del pla parcial del sector C - Polígon industrial municipal de l’Ametlla 

de Mar relativa a l’article 30.4.d) de les normes urbanístiques”. 

Consta a l’expedient que l’edicte relatiu a l’aprovació inicial va ser publicat al Butlletí Oficial 

de la Província núm. 127/2005, de 3/6/2005, i al diari El Punt de 1/6/2005. 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 no es va recabar informe de cap 

organisme, en no detectar-se cap mena d’afectació sectorial que pogués incidir sobre la 

modificació proposada. 

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

El projecte que hom proposa sotmetre a aprovació provisional és, en conseqüència, el mateix 

que va ser objecte d’aprovació inicial, i es correspon amb el que va ser redactat pels serveis 

tècnics municipals en data abril 2005. 

El projecte consta d’una memòria explicativa, en què es justifica la procedència de la 

modificació i la seva adequació al Pla General d’Ordenació Urbana vigent, i de la concreta 

proposta de modificació. 

La proposta de modificació afecta el redactat de l’article 30.4.d) de les normes reguladores del 

pla parcial, que regula l’alçada màxima de les edificacions de la zona industrial (clau 21). No 

afecta cap plànol d’ordenació. 

Per tot això; 

Atès que 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; 

Atès 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; 

Vist que d’acord amb el que es disposa als articles 78 i 79 de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, 

d’urbanisme, i a les disposicions transitòries tercera i quarta de la Llei 10/2004, de 

24/12/2004, de modificació de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme, per al foment de 

l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local, la competència 
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d’aprovació definitiva correspondrà a la Comissió Territorial d’Urbanisme, per la qual cosa no 

resulta necessari instar el seu informe previ preceptiu a què es refereix l’article 85 de la Llei 

2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme; 

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. 

Vist l’informe preceptiu emès per la Secretaria General; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment el projecte “Modificació puntual del pla parcial del 

sector C - Polígon industrial municipal de l’Ametlla de Mar relativa a l’article 30.4.d) de les 

normes urbanístiques” 

 

SEGON.- Disposar que es trameti a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 

l’Ebre còpia autèntica de l’expedient tramitat fins a la data i 3 exemplars, degudament 

diligenciats, del projecte provisionalment aprovat. 

 

 

5- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

L’AMETLLA DE MAR I L’ADMINISTRADOR D’INFRAESTRUCTURES 

FERROVIÀRIES, PER A LA INSTAL·LACIÓ D’AÏLLAMENT ACÚSTIC EN EL TRAM DE 

LA LÍNIA FÈRRIA VALÈNCIA - TARRAGONA CONTIGU AMB L’IES MARE DE DÉU 

DE LA CANDELERA. 

 

 

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 l’any 2000 

uns alumnes de l’IES i el professor de música Vicent Bravo, donat que havien hagut 

antecedents d’un descarrilament i preveient-se l’ampliació de l’IES, van fer unes demandes a 

RENFE, les quals van ser ateses, que posteriorment l’ex-alcalde Sr. Espuny també va 

començar les gestions pertinents, que en data 21/12/2001 RENFE ja va remetre un projecte i 

un pressupost amb el cost de les obres de construcció de la barrera acústica, i que es va arribar 

a l’entesa que els seu import aniria repartit al 50% entre RENFE i l’ajuntament, encara que ara 
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el Departament d’Educació assumeixi un 25% del cost. En relació a la pregunta efectuada 

anteriorment, del per què no es va realitzar aquesta obra abans, contesta la Sra. Marsal que va 

ser degut a que s’estava pendent de les obres d’ampliació de l’IES i que des de l’ajuntament es 

va demanar que fos la mateixa empresa la que realitzes la barrera acústica, però que va rebre 

la negativa de l’antiga Generalitat, i ha estat en aquest moment quan això s’ha continuat. 

Manifesta la Sra. Marsal que el vot serà afirmatiu. 

El Sr. Llaó afirma que efectivament les gestions ja es van començar en l’anterior legislatura. 

Felicita l’equip de govern per haver aconseguit la reducció d’un 25% en el pagament 

d’aquesta obra, i aprofita per dir el Sr. Llaó que quan les coses es fan bé pot haver unanimitat, 

com és en el present tema en que el seu grup votarà afirmativament. 

L’alcalde explica que el tema estava paralitzat i que no és la seva intenció donar les culpes a 

ningú, però que no ha estat fàcil poder arribar a signar aquest conveni amb RENFE, i que ha 

estat aquest mateix organisme l’interessat a què les obres vagin a càrrec d’una empresa 

especialitzada. Agraeix el vot afirmatiu de tots els membres del Consistori, i agraeix als 

organismes esmentats la participació. 

 

 

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: 

 

 

Al novembre de l’any 2000 alumnes de l’IES Mare de Déu de la Candelera van escriure al 

president de RENFE tot exposant les seves queixes pel soroll que el trànsit ferroviari produïa 

a les instal·lacions educatives. 

L’estudi de la problemàtica, encarregat per la Gerència de Medi Ambient de RENFE, va 

dissenyar, per al seu estudi per part de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, diverses solucions 

que es concretaven en tres alternatives de construcció d’una pantalla acústica i que requerien 

d’un compromís de cofinançament per part del propi ajuntament. 

Un cop determinada i comunicada la solució considerada com a més idònia per part de 

l’ajuntament, l’ens públic Administrador d’Infraestructures Ferroviàries, ADIF, va proposar la 

signatura del conveni objecte d’aprovació, el qual preveu, en essència: 

 Un import estimat de l’actuació de 200.000,00 €, que inclou redacció del projecte i 

execució de les obres. 

 Redacció del projecte i contractació i direcció de les obres a càrrec d’ADIF. 

 Cofinançament al 50% entre ADIF i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. 

 La previsió que, un cop redactat el projecte, se sotmeti al ple la seva aprovació i la de 

l’aportació econòmica que en resulti. 

 Manteniment posterior a l’actuació a càrrec de l’ajuntament. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 5 i 25.1 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les 

bases de règim local, i 191 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: 
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ÚNIC.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i 

l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries, per a la instal·lació d’aïllament acústic en el 

tram de la línia fèrria València - Tarragona contigu amb l’IES Mare de Déu de la Candelera. 

 

 

6- APROVACIÓ DEL PROTOCOL D’ACORD PER A LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL 

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I 

L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN 

AÏLLAMENT ACÚSTIC A L’IES MARE DE DÉU DE LA CANDELERA. 

 

 

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. 

 

 

L’alcalde agraeix la predisposició del Departament d’Educació per acceptar aquesta proposta 

de finançar l’actuació en la quantitat de 50.000 €. 

 

 

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 el ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha aprovat el Conveni de col·laboració 

entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries, per 

a la instal·lació d’aïllament acústic en el tram de la línia fèrria València - Tarragona contigu 

amb l’IES Mare de Déu de la Candelera; 

Atès que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha mostrat la seva 

predisposició per col·laborar amb l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar en l’aportació que aquest 

ha de a l’ens públic Administrador d’Infraestructures Ferroviàries per tal de donar compliment 

als compromisos previstos a l’esmentat Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar i l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries, i que, per a això, s’ha 

redactat una proposta de protocol d’Acord; 
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Vist l’esmentat Protocol d’acord, que preveu, en essència que un cop redactat el projecte 

executiu de les obres se signarà un conveni entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i el 

Departament d’Educació, en què es farà constar el compromís del Departament d’Educació 

d’aportar el 25 % del cost de l’actuació té per a l’ajuntament, amb un màxim de 50.000,00 €; 

Vist el que es disposa als articles 5 i 25.1 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les 

bases de règim local, i 191 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: 

 

ÚNIC.- Aprovar el Protocol d’acord per a la col·laboració entre el Departament d’Educació de 

la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per a la instal·lació d’un 

aïllament acústic a l’IES Mare de Déu de la Candelera. 

 

 

7- INFORME RELATIU A LA PROPOSTA D’ESTABLIMENT DE TARIFES APLICABLES 

ALS SERVEIS URBANS DE TAXI A 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, 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 s’ha tramitat expedient per a la determinació i fixació de les tarifes aplicables als 

serveis urbans de taxi a l’Ametlla de Mar; 

Vist que s’han incorporat a l’expedient les propostes dels prestadors del servei, les quals 

inclouen els estudis econòmics que justifiquen l’adopció de les tarifes proposades; 
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Vist el que es disposa a l’article 299 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens 

locals aprovat per Decret 179/1995, de 13/6/1995, i al Decret 149/1988, de 28/4/1988, sobre 

el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Informar favorablement davant de la Comissió de Preus de Catalunya la proposta 

d’establiment de tarifes aplicables als serveis urbans de taxi a l’Ametlla de Mar. 

 

SEGON.- Disposar que es trameti l’expedient a la Comissió de Preus de Catalunya. 

 

 

8- NOMENAMENT DE SECRETARI DEL JUTJAT DE PAU 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. 

 

 

El Sr. Gómez, en nom de l’equip de govern, fa un reconeixement públic a la persona del Sr. 

Víctor Borràs per tots aquest anys que ha exercit de secretari del Jutjat de Pau, pel seu treball i 

la seva dedicació, i pel seu tracte afectuós i professional. Pensa que després de tants anys es 

mereix aquest reconeixement públic. 

L’alcalde fa extensiu el reconeixement en nom de tota la Corporació. 

 

 

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 acord de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial de data 8/3/1985 

es va nomenar el Sr. Víctor Borràs Aixart, DNI 40911954Z, funcionari de carrera de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, com a secretari del Jutjat de Pau de l’Ametlla de Mar. 

El Sr. Víctor Borràs Aixart ha manifestat la seva voluntat de renunciar a l’exercici de 
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l’esmentat càrrec. 

Procedeix, en conseqüència, nomenar nou secretari del Jutjat de Pau de l’Ametlla de Mar. 

Vist el que es disposa a l’Ordre de 28/5/1991, del Departament de Justícia, per la qual es 

regula el procediment d'aprovació dels nomenaments de secretaris de jutjats de pau en 

municipis de menys de 7.000 habitants; 

Vist el que es disposa als articles 50.3 i 51.1 de la Llei 38/1988, de 28/12/1988, de demarcació 

i planta judicial; 

Atès que es considera que el Sr. Josep Miquel Callau Marsal, DNI 78581388W, és persona 

idònia per exercir el càrrec de secretari del Jutjat de Pau; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Acceptar la renúncia al càrrec de secretari del Jutjat de Pau de l’Ametlla de Mar 

formulada pel Sr. Víctor Borràs Aixart, DNI 40911954Z. 

 

SEGON.- Nomenar el Sr. Josep Miquel Callau Marsal, DNI 78581388W, secretari del Jutjat 

de Pau de l’Ametlla de Mar. 

 

TERCER.- Disposar que es remeti un certificat del present acord al Departament de Justícia 

de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

9- FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS AL MUNICIPI DE L’AMETLLA DE MAR 

PER AL 2006. 

 

 

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

 

 

En data 30/6/2005, RE 2073, ha tingut entrada un escrit dels Serveis Territorials a les Terres 

de l’Ebre del Departament de Treball i Indústria, pel qual s’insta de l’ajuntament que efectuï 

la proposta de fixació per al 2006 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 laborals per al 2006; 

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 2006, les que s’esmenten: 

 2 de febrer. 

 29 de juny. 

 

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya. 

 

 

10- 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 2005. 

 

 

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. 
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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: 

 

 

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 destina 

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 2005; 

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 

78.167,97 €; 

Atès que l’assumpció d’aquesta despesa és prevista al pressupost de l’exercici 2005; 

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 2005. 

 

 

11- 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 
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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: 

 

 

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. 253/2005, de 14/4/2005. 

 Decret de l’Alcaldia núm. 262/2005, de 21/7/2005. 

 Decret de l’Alcaldia núm. 263/2005, de 22/7/2005. 

 

SEGON.- Disposar que un certificat del present acord sigui remés als organismes davant dels 

quals resulti necessari acreditar aquesta ratificació. 

 

 

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 181/2005 de 03/06/2005, al 281/2005, d’1/08/2005, i de les actes de les 

Juntes de Govern Local corresponents a les sessions .17/2005, de 02/06/2005, 18/2005, de 

16/06/2005 i 19/2005, de 07/07/2005, documents tots que han estat a disposició dels senyors 

regidors a la Secretaria des del moment de la notificació de la convocatòria de la present 

sessió. 

 

El Sr. Espuny, en relació al decret signat per l’alcalde pel qual s’anomena fill predilecte a una 

determinada persona, manifesta que reconeixements d’aquestes característiques haurien de ser 

fets per la Comissió de Cultura o pel propi ple, i per això sol·licita poder-se afegir a aquest 

nomenament, ja que pensa que un fet com aquest es mereix més ressò i més solemnitat que no 

pas un decret de l’Alcaldia. 

L’alcalde manifesta que en un proper ple es passarà el decret esmentat a ratificació. 
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13- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El Sr. Espuny recorda el prec de plens anteriors relatiu a que es treguin els pilons dels carrers 

peatonals. 

Demana també que a l’hora d’efectuar modificacions de crèdit se separin les que són 

inversions de les que són despesa corrent, i així es veurà com el grup del PSC quan són 

inversions vota favorablement i quan són despesa corrent vota en contra, i d’aquesta manera 

quedarà molt més clar el seu posicionament. 

Demana també que quan es facin al·lusions personals es doni l’oportunitat de poder contestar, 

i en el seu cas en concret demana a l’alcalde una mica de magnanimitat per poder defensar-se. 

L’alcalde, en relació al segon prec, contesta al Sr. Espuny que sap perfectament, ja que va ser 

alcalde durant quatre anys, que això no és possible. En relació al tercer prec contesta, fent 

extensiva aquesta contestació a tots els regidors, que si el que volen és que no hi hagin 

al·lusions el que han de fer és no al·ludir-se els uns als altres. 

Reprenent el tema del tercer prec del Sr. Espuny aquest manifesta que ja va deixar clar als 

responsables de la fàbrica que sabent com és l’equip de govern ell mai no seria un impediment 

per a la seva instal·lació a la localitat i poder aportar llocs de treball. 

La Sra. Borràs manifesta que a la pujada del carrer Sant Roc hi ha un pal elèctric a la vorera 

que podria caure al pas d’algun camió, i prega que es prenguin mesures perquè a la vora hi ha 

la terrassa d’un restaurant i es podrien causar danys. 

Prega també que s’actuï a l’anomenada “punta de Gustavo”, ja que segons paraules d’un veí 

s’instal·len els bancs que es treuen dels altres llocs, i ni tant sols s’ha pintat la barana. 

Explica seguidament al regidor Sr. Gómez, en relació a les manifestacions anteriors sobre els 

robatoris, que precisament una cosina seva va anar a denunciar a la Policia Local un robatori 

al seu tros i que a la Policia li van demanar si podia tornar a la tarda perquè hi havia molta 

gent fent cua justament per denunciar robatoris. 

El Sr. Llaó transmet l’interès d’uns veïns de Santes Creus perquè es faci la carretera de la 

costa, i en particular, perquè s’asfalti el tram de carretera que passa per Port Olivet, ja que està 

molt malament. 

L’alcalde explica que ja fa unes setmanes es va cridar a una empresa local perquè entre el dia 

d’avui i màxim el dilluns, es facin les actuacions pertinents en aquella zona. 

La Sra. Borràs pregunta, en relació al metge per als desplaçats que únicament visita per les 

tardes, si s’ha fet alguna gestió perquè també pugui visitar pel matí, com s’havia vingut fent 

fins ara. 

Pregunta també al regidor d’Esports si en les obres de construcció del nou camp de futbol 

també es treballarà durant el mes d’agost. 

Finalment felicita a l’equip de govern per les obres efectuades a la zona del darrera del 

poliesportiu i per la instal·lació de la barana al carrer del darrera del CAP. 

El Sr. Llaó pregunta de nou el motiu pel qual l’ajuntament considera imprescindible ser 

propietari del codi font, la causa per la qual aquesta prestació optimitza les peculiaritats 

organitzatives de l’ajuntament, i per què de vegades és bo que facin informes els tècnics 

municipals i de vegades ho és que els facin tècnics externs, i els criteris que segueix 

l’ajuntament al respecte. 

La Sra. Samarra, en relació a la pregunta del CAP, contesta que durant el passat mes de juliol 

va estar en contacte amb la coordinació del CAP i va ser informada que el servei de desplaçats 
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ha estat fluït i que no hi ha hagut cap massificació tret d’algun cas puntual, i que durant els 

primers dies d’agost, si hi han queixes, es mirarà d’ampliar l’horari dels desplaçats. 

El Sr. Gaseni contesta, en relació a les obres del nou camp de futbol, que el primer que s’ha 

fet ha estat fixar el terreny per casos de pluja i que ara s’han de posar dues capes d’asfalt, i que 

a partir del dia 1 de setembre començaran les obres. Pensa que en 3 ó 4 dies finalitzaran les 

obres d’asfaltat, i informa que dins del mes d’agost s’intentarà fer la portada de l’aigua. 

La Sra. Borràs aclareix que la pregunta sobre les obres del camp de futbol la feia només pel 

tema del soroll de les obres, i no pas per altra raó. 

L’alcalde puntualitza que interessa que les obres es facin el més aviat possible. 

El Sr. Montagut lamenta el robatori sofert per la cosina de la regidora Borràs i manifesta que 

esbrinarà el motiu pel qual se li va dir que tornés a la tarda per presentar la denuncia. Explica 

que segons dades comparatives entre els períodes de gener a juliol dels anys 2004 i 2005, 

facilitades per la policia local, aquest any han hagut un 86% menys de robatoris en general i 

un 60% menys al nucli urbà, i afirma que això no és fruit de la casualitat sinó del fet que les 

coses s’estan fent bé tot i que no es disposa de tots els efectius que es voldria, però que els que 

es tenen s’intenta coordinar-los el millor possible amb els mossos d’esquadra i la guàrdia 

civil. Conclou tot manifestant que des de l’equip de govern es vetllarà per millorar la dotació 

humana i material del cos per donar el màxim de seguretat al poble. 

El Sr. Gómez diu al Sr. Llaó que tot i que les seves preguntes ja han estat contestades en 

l’explicació de vot del punt corresponent de l’ordre del dia, si ho vol per escrit li farà, i a més 

a més, si així ho vol, quan estigui l’empresa treballant se li farà una demostració tècnica del 

motiu pel qual s’exigia el codi font. En relació a la pregunta sobre l’externalització dels 

informes tècnics diu que l’única raó és que com que s’estan endegant tants projectes els 

serveis tècnics estan saturats, i com que l’equip de govern no pararà fins que estiguin tots 

realitzats, per tal de ser pràctics i efectius es realitza aquesta externalització. 

El Sr. Llaó pregunta quins criteris es segueixen per repartir la feina a uns o als altres. 

L’alcalde ratifica l’exposició donada anteriorment pel Sr. Gómez. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 22:16 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 35 a 57 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 17/10/2005 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 9/2005, DE 04/10/2005. 

EXTRAORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sr. Vicent Boquera Alcalde 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Maria Carme Martí Buenaventura 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sra. Maria Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquin Laboria Mayoral 

Sr. Antonio 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 04/10/2005, 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 7/2005, DE 4/8/2005, I 

8/2005, DE 4/8/2005. 

 

 

Un cop llegides les actes de les sessions 7/2005, de 4/08/2005 i 8/2005, de 4/08/2005, i en 

fase de debat, cap regidor fa ús de la paraula. 
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Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

ÚNIC.- Aprovar les actes corresponents a les sessions 7/2005, de 4/08/2005 i 8/2005, de 

4/08/2005. 

 

 

2- INICI DE L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DELS BÉNS I DRETS 

AFECTATS PEL PROJECTE D’OBRES “ACCÉS I APARCAMENT A LA PLATJA DE 

L’ESTANY TORT”. 

 

 

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 es tracta de 

realitzar una expropiació per tal de seguir amb la política endegada per l’equip de govern 

relativa a millorar els accessos i les diferents platges del poble i que en aquest cas és la platja 

de l’Estany Tort, projecte finançat pel Departament de Costes del Ministeri de Medi Ambient 

i que l’ajuntament el que havia de fer era aconseguir els terrenys amb la finalitat de poder 

realitzar la inversió que consisteix en la construcció d’un aparcament de 60 places, sempre 

respectant l’impacte mediambiental i visual, utilitzant-se molta terra i el menys asfalt possible. 

Explica el Sr. Gómez que es construirà també una zona de “pícnic” amb taules de fusta 

tractada fixades al terra i papereres, que s’eixamplarà el camí d’accés, que totes les diferents 

àrees estaran unides per uns camins de terra, i que es construirà també una zona de jocs 

infantils, un aparcament de bicicletes i un mirador amb bancs de fusta. Afirma el Sr. Gómez 

que gràcies a les gestions efectuades per l’alcalde s’ha aconseguit també una subvenció del 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, 

destinada a actuacions en sòl no urbanitzable costaner, i que serà del 50% del cost total. Pensa 

que la platja de l’Estany Tort sempre ha tingut un gran valor emblemàtic i sentimental pel 

poble i que fins ara sempre havia estat una mica oblidada, i confia que amb aquesta actuació 
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pot quedar una platja de la categoria que el poble es mereix. 

El Sr. Gaseni vol destacar la importància d’aquesta inversió que serà d’uns 325.000 €, així 

com la subvenció del 50% que es rebrà de la Generalitat. Opina que és molt necessari anar 

recuperant els accessos de les platges de la localitat. 

El Sr. Espuny manifesta que el seu vot serà afirmatiu i afirma que ja l’anterior equip de 

govern va fer gestions amb el propietari dels terrenys per adquirir-los, però que van demanar 

uns preus que en aquells moments no eren assumibles per l’ajuntament. Creu que en aquests 

moments i donades les lleis aprovades recentment per la Generalitat de Catalunya en relació a 

la franja costanera que no deixarà iniciar cap procés d’urbanització a menys de 500 metres, ha 

facilitat que el propietari entri en raó a les peticions que sempre se li havien reiterat des de 

l’ajuntament, i es congratula que tant el govern de la Generalitat com el Central no mirin el 

color dels governs municipals, sinó que mirin el bé de la ciutadania en general. 

El Sr. Llaó diu que si per aquestes subvencions s’han de felicitar tots també ho haurien de fer-

ho pel passeig de la Carolina i pel de Pixavaques. Afirma que és una actuació en la que tots 

estan d’acord, pregunta per la qualificació dels terrenys i suggereix que si és necessari es 

promoguin els canvis de planejament necessaris per tal de no realitzar actuacions en zona 

rústica. 

El Sr. Gómez manifesta que se sent content que hi hagi el vot favorable de tots els regidors en 

un tema com aquest, però encara que ja fa anys que s’estava parlant de realitzar aquestes 

millores ha estat l’actual equip de govern que amb valor i capacitat de negociació ha sabut 

negociar i tocar les portes dels altres governs per tal de rebre les subvencions. 

El Sr. Gaseni recorda que al govern municipal hi han dos regidors d’ERC que tenen companys 

i amics al govern de la Generalitat i per tant tenen influència també al govern de l’Estat. 

El Sr. Llaó manifesta que ningú qüestiona la capacitat negociadora de ningú, diu que és un joc 

polític i que cadascú en la mesura que li toca aporta més o menys. Creu que sempre s’ha de 

treballar conjuntament i avançar entre tots que realment és el que toca. 

El Sr. Gómez afirma que evidentment tenir de socis del govern municipal a dos membres 

d’ERC va molt bé a l’hora de gestionar amb el govern de la Generalitat i posa com exemple el 

tema d’ensenyament. 

El Sr. alcalde explica en quan a la qualificació urbanística dels terrenys que són sòl no 

urbanitzable apte per a poblament dispers. Agraeix la bona disposició dels propietaris veïns de 

l’accés principal i la dels actuals propietaris de la finca, que segons diu no són els mateixos de 

fa dos anys. L’important de tot, diu, és que es realitzarà un projecte d’accés i aparcaments en 

una bona platja amb molt d’interès històric com és l’Estany Tort, de què tots els presents es 

congratulen. 

 

 

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 núm. 203/2005, de 6/6/2005, es va acordar, primer, aprovar 

inicialment el projecte tècnic “Accés i aparcament a la platja de l’Estany Tort”, redactat per 

l’enginyer de CCiP Sr. Jordi Galofré Saumell, projecte que conté l’annex d’expropiacions 
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necessàries (annex 6) amb la relació de béns i drets afectats i amb indicació dels seus titulars i 

domicili, superfície, situació cadastral, naturalesa i aprofitament del bé o dret. I segon, 

sotmetre a informació pública el projecte esmentat. 

L’edicte d’exposició pública va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província número 137, de 

15/6/2005, i va ser exposat al tauler d’edictes de la corporació durant el termini reglamentari. 

Durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap reclamació ni al·legació, per la qual 

cosa el projecte ha esdevingut definitivament aprovat. 

Per tot això; 

Atès que d’acord amb els articles 235.3 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 

Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 40 del Reglament d'Obres, 

Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13/6/1995, l’aprovació 

definitiva dels projectes d’obres comporta la declaració d’utilitat pública i la necessitat 

d’ocupació dels terrenys i edificis que hi siguin compresos, als efectes d’expropiació forçosa; 

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

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

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

en el procediment; 

Atès que d’acord amb l’article 8.1.d) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 

Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, correspon als ens locals 

territorials de Catalunya la potestat expropiatòria; 

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

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

expropiatòria; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Constatar que l’aprovació definitiva del projecte comporta la implícita declaració 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

altre que considerin adient. 

 

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

 

 

3- RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS CONTRA L’ACORD 

PLENARI DE 4/8/2005, D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONSULTORIA I 

ASSISTÈNCIA “ACCIÓ URBANÍSTICA DE L’AMETLLA DE MAR, 2005-2007”. 
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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, el Sr. Gómez manifesta que de 

conformitat amb l’informe, del qual tots són coneixedors, es desestimaran els recursos 

presentats per la Cooperativa Agrícola Catalana i pels regidors Sr. Antonio Espuny, Sra. 

Maria Marsal i Sr. Antonio Iruela, per no tenir cap raó en sol·licitar la nul·litat de l’acord 

plenari de data 4/08/2005, pel qual es va adjudicar el contracte d’acció urbanística. Manifesta 

que és del tot necessari efectuar aquesta revisió per tal d’adequar el pla general als temps 

actuals ja que l’actual tracta dels anys 80. Opina que aquesta actuació és del tot legal i que es 

realitza des d’una opció política, com hagués pogut ser-ho també si l’hagués realitzat 

l’anterior equip de govern des de la seva opció política, tant legal com ho és ara. 

El Sr. Espuny manifesta que el seu vot serà negatiu, ja que mantenen la postura expressada en 

l’al·legació presentada. Diu que en cap moment des del seu grup s’intenta parar el 

desenvolupament del poble ja que durant la seva legislatura ja es va tirar endavant el pla 

parcial d’una franja que va des de la CN-340 fins l’autopista i el barranc de Pixavaques en la 

qual només manca fer el projecte d’urbanització. Malgrat tot, i com que li agrada que les coses 

es facin ben fetes, afirma que el concurs realitzat no va ser transparent ja que les bases es van 

preparar per a què una determinada empresa fos l’adjudicatària. Reitera que les bases no van 

ser les idònies per aconseguir uns bons plans parcials i continua pensant que el cost que es 

pagarà per aquests treballs és excessiu, ja que segons informació recollida els preus de mercat 

per metre quadrat de carrer estan entre les sis i les vuit mil pessetes, i la valoració efectuada 

pel tècnic municipal, al voltant de les quinze mil, és el preu màxim permès pel col·legi. En 

canvi, continua, amb les bases aprovades només es permet un 5% de baixa i si s’hagués 

permès presentar altres empreses s’hagués pagat molt menys. Afirma que disposa 

d’informació de plans parcials de superfície similar pels quals s’ha pagat la meitat del que ara 

es pagarà. Reitera que el preus pagats són excessius i que a més cal tenir en compte també la 

manca d’experiència de l’empresa adjudicatària. Recorda que van demanar que fossin els 

serveis tècnics municipals qui fessin una valoració dels equips tècnic i humans, i reitera que 

en les al·legacions es demanava la confecció d’unes altres bases ja que té la sospita que va ser 

la pròpia empresa adjudicatària qui les va confeccionar. 

El Sr. Llaó afirma que no pot dir si una empresa és més solvent que una altra, però que sí creu 

que els preus entren dins dels màxims. Diu que no posa en qüestió si les bases són o no legals, 
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però opina que hi va haver una manca de transparència i així ho va manifestar ja en el seu dia. 

Afirma que es podia fer millor i no es va fer. Recorda que a l’informe jurídic deia que es 

podria conculcar la lliure concurrència, i afirma que aquest és el motiu pel qual només es van 

presentar dues empreses, ja que al seu entendre no podia licitar cap més ja que no reunien els 

requisits. Pensa que tots van coincidir en que es podien fer millor i no es va fer, i encara que 

no dubta de la solvència de l’empresa això dona lloc a moltes preguntes. Per tot l’exposat 

anuncia el seu vot d’abstenció. 

El Sr. Gaseni manifesta que es remet a l’informe i que aquest diu que és procedent desestimar 

aquestes impugnacions per manca de motivació i perquè segons el tècnic municipal els preus 

estaven dins del barem de les prestacions que es contractaven. Pensa que es va optar per la 

qualitat i que amb això no s’ha d’escatimar, i que l’important és que es facin les coses bé i que 

per això ha apostat l’equip de govern. 

El Sr. alcalde expressa que al seu parer de vegades hi ha regidors que no són prou conscients 

de la responsabilitat que tenen. Creu que no es poden fer afirmacions com les efectuades pel 

Sr. Espuny quan hi han uns informes del tècnic municipal i del secretari sobre la legalitat del 

tema. Afirma que el Sr. Espuny quan li interessa fa cas als informes municipals i quan no li 

interessa no. Reitera l’existència dels informes emesos pel secretari i el tècnic municipal i 

demana més respecte i rigor. 

El Sr. Gómez creu que hi han comentaris que fan mal al poble i no a un regidor en concret, 

pensa que són ganes de fer especulacions que no es poden demostrar. Creu que l’al·legació 

presentada pels regidors del PSC qüestiona la solvència tècnica professional de l’empresa i 

que l’informe en canvi diu que no es pot argumentar de cap de les maneres aquesta mancança. 

En relació al sector 22.b diu que l’anterior equip de govern va fer un encàrrec de projecte però 

que aquest encara no ha arribat malgrat haver-lo demanat a la persona interessada. Afirma que 

ell sempre es basa en realitats, i que en canvi al Sr. Espuny li agrada posar en dubte la seva 

credibilitat. Sembla, continua, que el Sr. Espuny vulgui ara que es faci la política que ell va fer 

durant l’anterior legislatura, quan es va adjudicar l’esmentat encàrrec per decret sense cap plec 

de condicions i precisament a l’empresa que no se li ha adjudicat ara l’acció urbanística. 

Afirma que per damunt del preu ha de primar la qualitat i això l’actual equip de govern ho té 

molt en compte, i al final quan es tinguin els resultats ja es veurà qui tenia raó. Explica 

l’existència d’un Pla de participació ciutadana on tothom tindrà el dret a expressar la seva 

opinió. Reitera la completa transparència, legalitat i honestedat existent en aquest assumpte. 

El secretari sol·licita l’ús de la paraula a l’alcalde per aclarir que, en contra del que s’ha 

manifestat fins a tres vegades en les anteriors intervencions, no existeix cap informe jurídic 

seu que acompanyi la proposta d’acord de desestimació de les al·legacions, i que en cap cas 

no s’ha de confondre un informe amb el que és la motivació jurídica de la proposta d’acord, ja 

que aquesta, encara que hagi estat redactada per ell, no expressa la seva opinió, sinó la de 

l’equip de govern que és qui formula la proposta. 

El Sr. Espuny ratifica la seva anterior intervenció ja que pensa que les bases no són òptimes ni 

pel poble ni per aconseguir una empresa que realitzi uns bons projectes. Pensa que la manera 

de demanar tant detalladament el material informàtic com l’equip humà no ha facilitat la 

participació d’altres empreses, com s’ha demostrat ja que només es van presentar dues 

empreses, una que sabia perfectament el que es demanava a les bases, i una altra que no ho 

tenia clar del tot. En relació a les afirmacions fetes pel Sr. Gómez sobre l’altra empresa que no 

ha resultat adjudicatària recorda que ell va signar un conveni amb la Universitat Politècnica de 

Catalunya, que va ser la Universitat qui va designar per fer la feina a l’arquitecte Sr. Ferran 

Navarro, i que fins ara desconeixia que aquest senyor tenia relació amb l’empresa no 
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adjudicatària. Afirma que l’anterior equip de govern va ser molt curós i que per tal d’evitar 

suspicàcies van signar el conveni amb un organisme que garantia una qualitat tècnica 

immillorable, i que no va haver per tant cap tipus de favoritisme. Reitera que les actuals bases, 

en canvi, van ser fetes a mida i que era responsabilitat de l’equip de govern fer unes bases que 

haguessin permès unes baixes més properes als preus del mercat, i d’aquesta manera s’hagués 

pagat pel costos de projecte el que realment s’havia de pagar i no repercutir-los de la manera 

que es farà ara als propietaris afectats. Vol deixar clar que en cap moment el partit del PSC 

vol frenar el desenvolupament del poble, sinó que el que vol és pagar el preu just i tenir el 

millor servei. 

El Sr. Llaó vol aclarir que ningú ha dit que s’hagin d’agafar el preus més barats ni els de 

menys qualitat, però sí que s’estableixin uns barems ben amplis per tal de poder escollir, per 

la mateixa qualitat i pel mateix treball, el més econòmic. Diu que en aquest cas, en canvi, no 

s’ha donat oportunitat a la concurrència. Pensa que si les bases s’haguessin elaborat d’una 

altra manera s’hagués donat opció a presentar-se a més empreses que ara no van poder licitar 

pels requisits exigits. Reitera que s’haguessin pogut fer millor, i que si s’havia de fer tal com 

s’ha fet, s’hagués al menys pogut convocar als propietaris afectats, que són els que al 

finalment han de pagar, i parlar-ho entre tots i arribar a un consens. Opina que amb una mica 

més de transparència sortiria igual de bé i costaria menys diners, tot i que no dubta en cap 

moment ni de l’honestedat de les persones que van tirar endavant les bases ni de la legalitat 

d’aquestes bases. 

El Sr. Gaseni recorda l’existència d’un informe del tècnic municipal que diu que els preus són 

correctes, i pensa que de la mateixa manera que es van presentar dues empreses se 

n’haguessin pogut presentar més. En relació amb els preus i la puntuació de les empreses que 

recorda que existeix un informe de valoració que van ser el que va ajudar a la Mesa a proposar 

aquesta adjudicació. 

El Sr. Gómez manifesta que es podien haver presentat empreses de tota la Unió Europea, i que 

això demostra la total transparència, com la demostren també el informes existents tant per les 

bases com per la desestimació de les al·legacions. Reitera que es tracta de fer una molt bona 

acció urbanística per aconseguir pel poble el que es mereix i realitzar una revisió del pla 

general amb criteris de sostenibilitat i mediambientals, un bon polígon industrial i a més crear 

habitatges socials per a la gent jove i aconseguir una bona planificació urbanística pels propers 

vint anys, ja que l’actual equip de govern treballa pel bé del poble i dels seus ciutadans, sense 

fer cap tipus d’excepció. 

 

 

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

 Vots a favor: set 

 Vots en contra: els Sr. Antonio Espuny Gaseni, Sra. Maria Marsal Subirats i Sr. Antonio 

Iruela Subirats. 

 Abstencions: les del Sr. Ricardo Llaó Llaó, Mª Carmen Borràs Llambrich i Joaquin 

Laboria Mayoral. 

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

 

 

En data 4/8/2005 el ple de l’ajuntament va acordar desestimar les al·legacions presentades 

contra l’aprovació del plec de clàusules per a l’adjudicació del contracte de consultoria i 

assistència “Acció urbanística de l’Ametlla de Mar, 2005-2007”, aprovar en la seva integritat 
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l’activitat duta a terme per la Mesa de contractació, i adjudicar el contracte de consultoria i 

assistència “Acció urbanística de l’Ametlla de Mar, 2005-2007” a favor de la UTE P. Salló 

Arquitectes SL - Naturgest SL, pel preu ofert de 1.597.118,27 €, IVA inclòs. 

Contra aquest acord s’han presentat els següents recursos de reposició: 

 Recurs de reposició presentat per la Cooperativa Agrícola Catalana Limitada de 

l’Ametlla de Mar. RE 2920, de 8/9/2005. 

 Recurs de reposició presentat pels regidors Sr. Antonio Espuny i Gaseni, Sra. Maria 

Marsal Subirats, i Sr. Antonio Iruela Subirats. RE 2938, de 9/9/2005. 

Els recursos sol·liciten que es declari la nul·litat de l’acord adoptat per tota una sèrie de 

motius que, en síntesi, són els que s’especifiquen: 

 RE 2920, de 8/9/2005. 

 La fixació dels paràmetres que es contenen a la clàusula 6 del plec (solvència 

tècnica i professional mínima exigible) no pot ésser considerada una qüestió 

d’oportunitat, ja que la predeterminació de la plantilla i del maquinari, amb el detall 

amb què es fixa, vulnera les regles del lliure mercat i selecciona anticipadament a 

l’adjudicatari. 

 La qualitat tècnica dels professionals que integren l’equip facultatiu ha de ser 

valorada pel currículum d’aquests professionals, no essent suficient la simple 

constatació de la seva disponibilitat. Així mateix, la simple constatació de la 

disponibilitat del maquinari i programari exigits no pressuposa ni la bondat del seu 

ús ni la seva necessarietat per assolir la finalitat proposada. 

 Com sigui que l’oferta econòmica constitueix l’únic criteri de valoració 

d’apreciació reglada resulta sospitosa la seva importància relativa, en relació al 

conjunt de criteris de valoració, a la vista del “desproporcionat” pressupost 

d’execució per contracta. 

 RE 2938, de 9/9/2005. S’estructura en termes essencialment idèntics, tot afegint 

l’afirmació que el preu és més del doble del que habitualment es paga per feines 

similars, per la qual cosa la valoració de l’oferta econòmica hauria de permetre una 

baixa de com a mínim el 50% del pressupost de licitació. 

Pel que fa als requisits de solvència tècnica i professional mínima exigible s’ha de dir que els 

recurrents reprodueixen les afirmacions esgrimits en llurs respectius escrits d’al·legacions al 

plec de clàusules, encara que, novament, ultra fer l’afirmació que aquests requisits vulneren 

les regles del lliure mercat i seleccionen anticipadament l’adjudicatari, no argumenten de cap 

manera els motius pels quals consideren que es produeix aquesta vulneració o se selecciona 

anticipadament l’adjudicatari. El compliment d’uns criteris que acreditin la solvència tècnica i 

professional mínima exigible per poder desenvolupar una prestació contractual determinada 

constitueix, d’acord amb el que es determina a l’article 15.1 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, una obligació ineludible per poder contractar amb l’administració. I la fixació 

d’aquests criteris, més encara quan es tracta de contractes en els quals, com és el cas del 

present, no existeix classificació empresarial, és quelcom que correspon fixar en el plec de 

clàusules d’acord amb els condicionants que s’estableixen a l’article 19 del mateix cos legal. 

Això és, mitjançant un o diversos dels mitjans que el propi article esmenta. I justament això és 

el que fa el plec de clàusules. Procedeix per tant desestimar aquest motiu d’impugnació. 

El mateix argument és aplicable al segon dels motius d’impugnació. D’acord amb l’article 19 

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 currículum o l’experiència de l’equip facultatiu 
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es configura com un dels possibles mitjans d’acreditació de la solvència en funció del que 

s’estableixi al propi plec, però ni es pot considerar obligatori ni de la seva mancança es pot 

extreure l’afirmació apriorística, menys encara sense argumentar la concreció de l’afirmació, 

que s’estigui vulnerant la legalitat de cap manera. Procedeix per tant desestimar aquest segon 

motiu d’impugnació. Primer, perquè s’ha acreditat el compliment d’aquesta solvència mínima 

exigible per part de l’adjudicatari, i segon, perquè no s’aprecia vulneració legal en els requisits 

fixats. 

Pel que fa als motius relatius a la valoració de l’oferta econòmica procedeix en primer lloc 

negar les afirmacions relatives a la desproporció del pressupost d’execució per contracta i al 

fet que el preu sigui de més del doble del de mercat. Consta a l’expedient, a aquests efectes, 

un informe emès per l’arquitecte municipal en data 9/5/2005, previ per tant a la pròpia 

aprovació de l’expedient de contractació, que justifica el cost previsible de les prestacions que 

es contracten a efectes de fixació del tipus de licitació global. Acreditat això resulta palès que 

es desvirtua en ella mateixa l’al·legació referida a la importància relativa de la baixa 

econòmica respecte de la resta de criteris d’adjudicació, ja que resulta evident, per això es 

tracta d’un concurs, que l’òrgan de contractació té plena potestat per fixar discrecionalment, 

com efectivament ho fa, altres criteris que tendeixin a assegurar no només el mínim cost 

possible, sinó també, i molt principalment, la qualitat tècnica de la prestació contractada. 

Procedeix per tant desestimar aquest últim motiu d’impugnació. 

Per tot això; 

Vist el  que es disposa als articles 52.1 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases 

de règim local, i 110, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26/11/1992, reguladora del règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Desestimar els recursos potestatius de reposició interposats per la Cooperativa 

Agrícola Catalana Limitada de l’Ametlla de Mar, RE 2920, de 8/9/2005, i pels regidors Sr. 

Antonio Espuny i Gaseni, Sra. Maria Marsal Subirats, i Sr. Antonio Iruela Subirats, RE 2938, 

de 9/9/2005, contra l’acord plenari de 4/8/2005, pel qual es va adjudicar el contracte de 

consultoria i assistència “Acció urbanística de l’Ametlla de Mar, 2005-2007” a favor de la 

UTE P. Salló Arquitectes SL - Naturgest SL. 

 

SEGON.- Disposar la notificació en forma del present acord. 

 

 

4- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONTRACTE ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

L’AMETLLA DE MAR I EL SR. JOSEP VILA FERRAN PIZÁ, COMPLEMENTARI AL DE 

3/7/1982, DE DONACIÓ D’IMMOBLE. ACCEPTACIÓ DE LA DONACIÓ EFECTUADA, I 

APROVACIÓ DE PROJECTE DE SEGREGACIÓ I AGREGACIÓ. 

 

 

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. 
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 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. alcalde explica que el 3/07/1982, 

l’equip de govern d’aquella època va arribar a un acord amb el Sr. Vila per a procedir a la 

cessió gratuïta del solar on està l’actual CAP, però que fins ara no s’havia preocupat ningú de 

regularitzar la situació i elevar-ho a escriptura pública. Ara, diu, s’efectuarà aquest tràmit 

d’elevació a escriptura pública i després s’arribarà al contingut de l’acord que és que 

l’ajuntament pugui disposar de més de 500 m2, per tal que el proper any es puguin executar 

les obres d’ampliació del Centre d’Atenció Primària. Explica que després de diverses reunions 

mantingudes amb el Sr. Vila es va arribar a l’acord que l’ajuntament farà ús i podrà gaudir de 

la totalitat d’aquesta finca. 

El Sr. Espuny manifesta que el seu vot serà favorable ja que l’actual CAP s’ampliarà cap al 

local on ara estan les ambulàncies i que, sense voler treure mèrit a totes les negociacions dutes 

a terme per l’actual equip de govern, és la continuació de la proposta que ja havia vingut 

realitzant l’anterior equip de govern. Pensa que és una de les obres més urgents que s’han de 

dur a terme ja que l’augment diari de la població fa que les necessitats del CAP estiguin 

creixent. El que li sap greu, afirma, és que encara es faci ara aquesta gestió, després de quasi 

dos anys i mig de legislatura. 

El Sr. Llaó manifesta que entén aquest punt com un aspecte purament jurídic i formal del tot 

necessari per poder tirar endavant l’ampliació del CAP i que per tant el seu vot serà favorable. 

Demana que des de l’equip de govern s’agilitin les gestions el màxim possible. 

El Sr. alcalde explica que fa cosa només de pocs mesos que el Servei Català de la Salut va 

sol·licitar la cessió de 500 m2 per poder dur a terme l’ampliació, i que és per això que ha estat 

durant aquest temps que s’han intensificat les negociacions tant per part d’ell com de la 

regidora de Sanitat amb el Sr. Vila per tal de poder aconseguir-los. Aprofita per agrair en el 

seu propi nom i en el de tot el Consistori al Sr. Josep Vila la seva disposició vers aquest tema, 

i agraeix el vot afirmatiu de tots els membres. 

La Sra. Samarra manifesta que aquesta aprovació de proposta de contracte que avui s’ha 

d’aprovar amb el Sr. Vila-Ferran creu que és el pas necessari per la tant esperada remodelació 

del CAP, i afirma que des de la seva Regidoria s’ha fet tot el que ha calgut per buscar i donar 

solucions a tots els usuaris. Agraeix a tots els regidors el vot afirmatiu. 

El Sr. Espuny demana un aclariment respecte dels metres ja que al seu entendre el solar 

existent al costat del CAP és de 125 m2 i pregunta pel total de metres quadrats del que es 

disposarà. 

L’alcalde explica que es tenia la titularitat de 400 m2, i l’ICS demana com a mínim per 

ampliar el CAP 500 m2. Diu que aquests metres resultaven molt justos per procedir a 

l’ampliació, i que el que s’ha aconseguit és que el Sr. Vila cedís més fins arribar al total de 

625 m2, i d’aquesta manera superar amb escreix la quantitat necessària. 

El Sr. Llaó manifesta la seva conformitat i es congratula pels tràmits efectuats, no pas per les 

obres d’ampliació del CAP que diu que ja arribaran, però sí perquè de moment s’avança en la 
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direcció correcta. Felicita i agraeix al Sr. Vila la donació i les facilitats donades per poder tirar 

endavant amb aquest projecte. 

 

 

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 3/7/1982 l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, representat per l’aleshores alcalde Sr. 

Pere Margalef Vendrell, i el Sr. Josep Vila Ferran Pizá, van atorgar un contracte pel qual el Sr. 

Vila cedia gratuïtament en favor de l’ajuntament el solar urbà ubicat al carrer Llibertat sense 

número, avui número 72, de 107 metres quadrats de superfície, amb reserva en favor del 

cedent del dret de vol de les plantes superiors, i amb la finalitat d’ubicar les instal·lacions 

provisionals del Cos local contra incendis i el servei municipal d’ambulància. 

Tot i que l’esmentada cessió va ser acceptada pel ple de la corporació en sessió de data 

30/11/2000, no ha estat mai elevada a pública ni, conseqüentment, ha estat mai inscrita al 

Registre de la Propietat. 

A data d’avui és voluntat d’ambdues parts regularitzar jurídicament l’esmentada situació tot 

procedint a l’atorgament de la corresponent escriptura pública. Ara bé, com sigui que ha variat 

la destinació que es pretén donar a l’immoble, en el sentit que després es dirà, resulta 

necessari atorgar nou contracte, complementari del de 3/7/1982, a on, entre d’altres, s’expressi 

aquesta circumstància. 

Per altra banda, l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar és propietari de la finca urbana ubicada al 

carrer Llibertat número 70, de 303 metres quadrats, corresponent el dret de vol sobre la planta 

primera al Sr. Josep Vila Ferran Pizá. La finca és inscrita a l’inventari municipal de béns com 

a bé patrimonial. 

És voluntat de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar destinar la finca cedida (carrer Llibertat 

número 72) a l’ampliació del Centre d’Assistència Primària contigu (carrer Llibertat 74) 

mitjançant la seva cessió gratuïta al Servei Català de la Salut. Ara bé, com sigui que el Servei 

Català de la Salut ha manifestat que per procedir a aquesta ampliació resulta necessari 

disposar d’un mínim de 125 metres quadrats, s’ha dissenyat el següent conjunt successiu 

d’actuacions que el Sr. Vila coneix i accepta: 

1. Atorgament del contracte complementari suara esmentat. 

2. Elevació a escriptura pública, que comportarà: 

 Segregació de la finca del carrer Llibertat 72 de la seva finca mare per constituir 

finca independent. 

 Declaració d’obra nova. 

3. Segregació d’una porció de 18 metres quadrats de la finca ubicada al carrer Llibertat 70 

(domini de l’ajuntament, dret de vol del Sr. Vila), per agregar-los a la finca ubicada al 

carrer Llibertat 72 (domini de l’ajuntament, dret de vol del Sr. Vila). Tot el que, d’acord 

amb el projecte tècnic que s’ha elaborat a l’efecte. Amb aquesta operació, que es 

considera neutra ateses les titularitats esmentades i atès que l’aprofitament per metre 

quadrat d’ambdues finques és idèntic, s’assoliran a la finca del carrer Llibertat 72 els 

125 metres quadrats necessaris per a l’ampliació del CAP. 
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4. Posteriorment, prèvia la tramitació del corresponent expedient, atorgament d’un 

contracte de permuta pel qual l’ajuntament adquiriria el dret de vol de la finca ubicada al 

carrer llibertat 72, com a bé demanial atesa la seva afectació, i a canvi el Sr. Vila 

adquiriria el ple domini de la finca ubicada al carrer Llibertat 70, sobre al qual ja ostenta 

el dret de vol. Amb aquesta operació es consolidaria una única titularitat sense càrregues 

sobre la finca del carrer Llibertat 72, possibilitant així la seva cessió gratuïta al Servei 

català de la salut. 

5. Tramitació de la cessió gratuïta de la finca ubicada al carrer Llibertat 72, per part de 

l’ajuntament, en favor del Servei Català de la Salut. O en el seu cas, autorització de la 

corresponent mutació demanial per canvi de subjecte. 

Per tot això; 

Com sigui que per assolir la finalitat última pretesa és necessari donar compliment als tres 

primers punts assenyalats; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el contracte entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i el Sr. Josep Vila 

Ferran Pizá, complementari al de 3/7/1982, de donació d’immoble. 

 

SEGON.- Acceptar expressament la donació efectuada, en els termes que s’exposen en 

ambdós documents. 

 

TERCER.- Aprovar el projecte se segregació i agregació a què s’ha fet referència al punt 

tercer de la part expositiva del present acord per tal que, conjuntament amb el Sr. Vila, es 

pugui dur a terme l’esmentada operació. 

 

QUART.- Facultar l’Alcaldia, tan àmpliament com en dret sigui menester, per executar aquest 

acord. 

 

 

5- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PROJECTE “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA RELATIVA AL SECTOR A, TRES CALES 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: 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. Gómez explica que es tracta 

d’aprovar la modificació puntual del pla d’ordenació urbana relativa al sector A de Tres Cales, 

2a. fase. Diu que l’equip de govern està sent molt rigorós en aquest tema ja que per poder 

encaixar el pla parcial de rang inferior dins del pla general que és de rang superior, i poder fer-

ho d’una manera acurada, s’ha de modificar puntualment aquest pla general. Explica que amb 

les modificacions efectuades s’han guanyat 60.000 m2 més pel poble, i que s’ha aconseguit el 

no increment d’habitatges i una reducció del sòl d’aprofitament privat. Exposa que l’informe 

emès pel tècnic municipal és favorable i que amb aquesta modificació s’aconseguirà millorar 

la qualitat de les zones verdes, millorar la vialitat, i construir un gran parc públic d’uns 35.000 

m2. Explica que també es milloraran els equipaments públics, tant en qualitat com en 

quantitat, i la funcionalitat, amb la construcció de voreres de cinc metres i carrils bicicleta. 

Pensa que no només hi sortirà guanyant la gent de Tres Cales, sinó tot el poble. 

El Sr. Espuny manifesta que esperava que arribat aquest punt l’alcalde el retiraria de l’ordre 

del dia per reconsiderar la situació, ja que segons els informes tècnic i jurídic s’haurien d’ 

escoltar les al·legacions presentades pel PSC. Pensa que les modificacions efectuades estan 

carregades de contingut polític i que pràcticament la proposta presentada no varia quasi en res 

la primera i està plena de carències legals que possiblement tinguin conseqüències. Pensa que 

l’equip de govern no ha fet cas d’aquests informes. Diu que el seu vot serà negatiu perquè la 

proposta que presenta la promotora no representa cap millora ja que manté l’alçada dels 13 

metres, és a dir planta baixa i tres pisos, i es manté la parcel·la mínima però no es defineix la 

parcel·la màxima. Reitera que els informes aconsellen que es revisi bé i que ara és l’hora de 

millorar els percentatges. Seguidament dóna lectura d’uns paràgrafs de la memòria relatius als 

criteris de sostenibilitat. Reitera que el verd privat resta igual i que es redueix l’ocupació del 

sòl quasi a la meitat, i en canvi, diu que en les seves al·legacions demanaven l’ampliació del 

verd públic. Així mateix manifesta que s’incrementa la vialitat, que passa de l’11,10% al 

13,50%, o sigui que s’augmenten els carrers quan sempre s’havia dit que la sostenibilitat 

passava per la reducció dels carrers. Reitera que al seu parer s’hauria de refer aquesta proposta 

de modificació per part dels serveis tècnics. Acaba reiterant el seu vot serà negatiu si l’equip 

de govern decideix mantenir aquesta proposta de modificació. 

El Sr. Llaó manifesta que aquesta modificació no canvia res, que és cert que hi han més 

carrers i més verd privat però que al seu entendre el verd és igual tant si és públic com privat, 

una altra cosa és qui n’ha de fer ús i que l’aigua que es necessita si és privat la pagarà aquest i 

si és públic ho farà el ciutadà. Creu que la propietat privada existeix i que aquests conceptes 

marxistes de fer públic el que és privat ja han passat a la història. Diu que entén la coherència 

de vot del PSC i que espera la mateixa coherència per part d’ERC. Explica que ell està 

d’acord amb aquest projecte, que sempre l’ha defensat i que el seguirà defensant encara que 

els canvis efectuats hagin estat mínims. Creu que és un bon projecte pel poble, i que seria 

injustificable que aquells que deien que el primer projecte era un model dolent ara diguin que 

és bo. Reitera la seva defensa d’aquest projecte, i afirma que no deixarà d’estar atent per veure 

si d’una vegada per totes s’acaba de fer teatre. 

El Sr. Gaseni expressa que al seu entendre sí que hi ha hagut un canvi substancial respecte 

dels paràmetres anteriors amb els que avui es proposen, ja que es parla de concentració i 

alliberament de terrenys i se n’alliberen més de 8 Ha, es comptabilitzaven com a zones verdes 

públiques les mitjanes dels vials i les rotondes i actualment això no es tindrà en compte. 

Explica que el seu grup en les dues darreres votacions en relació al tema de Tres Cales 2a fase 
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va votar en contra, però que des d’aquelles dates s’ha estat negociant sobre tots els defectes 

detectats i al seu entendre s’han millorat molts aspectes com són ara les zones de verd públic 

al voltant de Calaforn, la protecció de la línia dels 100 metres a on no està edificat, 

l’eliminació de la zona comercial propera al mar, l’augment de quantitat i qualitat de zones 

verdes, la separació de la zona comercial en dues porcions de terrenys, la previsió 

d’aparcaments en zones d’ús públic i sobretot prop de la costa, la reestructuració de zones, 

usos i qualificació de sòl, la zona d’ús escolar que es retira de la vora de la carretera i que 

juntament amb la zona esportiva compartiran una gran zona verda pública, la creació d’un 

gran corredor biològic, la zona d’equipaments i infraestructures que es col·locarà de manera 

que es pugui beneficiar la primera fase de Tres Cales, un nou emplaçament molt més idoni per 

a la zona hotelera, etc. Tot l’exposat, explica el Sr. Gaseni, ha estat el resultat de tot el treball 

dut a terme per a poder aconseguir totes aquestes millores, i no deixaran, afirma, de seguir 

treballant per protegir aquesta i totes les noves actuacions urbanístiques que vindran, ja que 

tots els plans parcials existents tenen drets adquirits i pensa que s’ha de vetllar pel futur del 

poble. 

El Sr. Gómez reitera que el que queda clar és que l’equip de govern ha negociat i ha buscat 

treure el màxim, i que han hagut canvis substancials, motiu pel quan han arribat a un acord els 

grups de CiU i ERC ja que encara que les negociacions hagin estat fortes tenen molt clar totes 

dues formacions que el que volen és un bon futur i un bon model de poble. Afirma ésser molt 

clar que totes les modificacions que va demanar Urbanisme s’han tingut en compte, i que 

s’han afegit altres coses detectades per l’equip de govern, com per exemple la zona 

d’ensenyament, la millora de les zones verdes, l’edificabilitat, el número màxim d’habitatges, 

la reducció d’aprofitament privat que ha permès guanyar pel poble 60.000 m2, o la previsió 

d’un parc central de 35.000 m2. Afirma que totes aquestes modificacions tenen l’únic objectiu 

de buscar el millor pel poble, i que per aquest motiu es crea aquest pla parcial amb criteris de 

sostenibilitat i mediambientals. Tot seguit vol agrair l’esforç efectuat pels membres d’ERC 

per haver pogut aconseguir entre tots arribar a renegociar i efectuar unes molt bones millores. 

El Sr. Espuny recorda que el que s’està debatent és una modificació puntual del pla general, i 

no el pla parcial, i creu que cada grup explica el seu parer per tal de justificar la seva postura. 

Afirma que el PSC en cap moment no ha tocat un sol metre de sòl edificable ja que sempre 

l’ha respectat. Creu que si realment s’agrupen habitatges es pot alliberar molt de sòl i la resta 

es podria cedir a l’ajuntament, però com a sòl públic no com a privat, ja que si és així no es 

guanya res. Opina que els paràmetres i els percentatges no van en la direcció de la 

sostenibilitat que es diu. Per altra banda, manifesta, el fet que ara s’hagin modificat moltes 

coses demostra que el que primer pla parcial aprovat tenia moltes mancances. Pensa que la 

modificació puntual té moltes deficiències jurídiques, i que hi ha el perill que des 

d’Urbanisme el retornin i s’hagi de començar de nou tot el procés. Vol deixar clar que no és 

voluntat del PSC retardar-ho, sinó que tiri endavant però amb uns altres criteris. Recorda els 

advertiments que ja va fer amb l’aprovació inicial del pla parcial, on ell ja va dir que s’havia 

d’efectuar una modificació puntual de pla general com efectivament va prescriure també 

Urbanisme, la qual cosa ha comportat un retard de quasi dos anys. Reitera la seva demanda de 

que es presenti una nova proposta prèvia la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia, ja que 

només així el seu vot podria ser favorable. Altrament, reitera que el seu vot serà negatiu. 

El Sr. Llaó esmenta alguna de les frases pronunciades durant les intervencions, com que la 

gent viurà millor, que si Tres Cales va endavant el poble sortirà guanyant, i que hi han les 

mateixes cases. Pensa que no n’hi ha per a tant perquè les millores efectuades amb aquesta 

modificació han estat mínimes. En relació a l’afirmació del portaveu de CiU que s’havia 
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pactat el model amb ERC, model que aquest mateix partit primer deia que era nefast; expressa 

el Sr. Llaó la seva perplexitat vers aquest assumpte. Creu que algú ha donat marxa enrera, i 

amb això al final ha acabat per no entendre res de res. Constata que s’han introduït les 

millores que va indicar el PSC, acceptades per tots, a més de les que ha obligat Urbanisme, tot 

i que tal com han dit els tècnics les millores han estat poques. En relació al pla director del 

sistema costaner, que l’equip de govern va dir que era tant bo per a la costa, ara resulta que en 

tot el que afecta al poble s’impugna tot. Pensa per tant que no devia ser tant bo com es volia 

fer creure, tot i que, pel que fa al sector A, recorda que el seu partit sempre l’ha defensat i que 

per tant a ells no se’ls ha de convèncer de res. Opina que ni era tant dolent quan es va 

presentar ni és ara tant bo com es vol donar a entendre, però que tot i això el seu vot serà 

favorable. 

Contesta seguidament al Sr. Espuny que passar zones de verd públic a verd privat, si no és 

mitjançant l’expropiació, no és tant fàcil com es vol donar a entendre. 

El Sr. Gaseni explica que en els dos primers plens realitzats en que es va tocar aquest tema el 

vot d’ERC va ser contrari, però que ara hi haurà un estudi de mobilitat i s’han incorporat les 

millores prescrites per Urbanisme. Han estat, diu, deu mesos de dures negociacions entre 

l’ajuntament i l’empresa promotora, i no té cap dubte que els dos primers posicionaments 

d’ERC van servir, justament, per fer reaccionar als promotors i assegurar així totes les 

millores ja esmentades. 

El Sr. Espuny contesta al Sr. Llaó que un verd privat passa a ser verd públic quan així ho 

determina el pla parcial, i com a conseqüència de la reparcel·lació, a on s’adjudiquen totes les 

cessions de carrers i zones verdes a l’ajuntament. O sigui, que és un pur tràmit administratiu 

com el que es va fer amb Marina Sant Jordi i Port Olivet quan estava ell al govern. 

El Sr. Llaó opina que ERC, en reconèixer el seu canvi de vot, fa el que havia de fer. Agraeix 

haver mencionat que el canvi també s’ha degut gràcies a les aportacions fetes per tots els 

grups, i agraeix també el canvi de vot. 

El Sr. Gómez vol agrair a tots els membres del Consistori les seves aportacions perquè pensa 

que entre tots ho han aconseguit, i reitera que s’han realitzat totes les modificacions 

demanades per Urbanisme. Afirma que no s’ha inclòs cap camp de golf i que s’ha alliberat 

molt de verd amb les peculiaritats que ja ha explicat en la seva anterior intervenció. Anuncia, 

finalment, que les negociacions dutes a terme per l’equip de govern han portat a què els 

promotors facin unes aportacions directes que podran anar destinades on decideixi 

l’ajuntament, i de què en sortirà beneficiada tota la gent del poble. 

 

 

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

 Vots a favor: deu  

 Vots en contra: els del Sr. Antonio Espuny Gaseni, Sra. Maria Marsal Subirats i Sr. 

Antonio Iruela Subirats. 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 28/1/2005 el ple de la corporació va adoptar l’acord d’aprovació inicial del projecte 

“Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana relativa al sector A, Tres Cales 2ª 

fase”. 

Consta a l’expedient que l’acord d’aprovació inicial es va comunicar als municipis limítrofs, 
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en compliment del que es disposava 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 14/3/2005. 

 Ajuntament de Tivissa: justificant de recepció de data 16/3/2005. 

 Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant: justificant de recepció de data 

16/3/2005. 

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

26/2005, de 2/2/2005, i al diari El Punt de 2/2/2005. Durant el termini d’exposició pública, a 

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

No es va demanat informe als organismes competents en funció de les afectacions sectorials 

que incideixen o poden incidir en la modificació proposada perquè aquests informes van ser ja 

sol·licitats en relació a la modificació del pla parcial en tramitació, sense que es detecti en la 

modificació puntual del pla general cap contingut addicional que no fos ja inclòs en el 

projecte de pla parcial. 

Durant el termini d’exposició pública s’han presentat les següents al·legacions: 

 RE 629/2005, de 2/3/2005. Presentat pel grup municipal PSC-PM, Sr. Antonio Espuny i 

Gaseni, Sra. Maria Marsal Subirats, Sr. Antonio Iruela Subirats. 

L’escrit planteja les següents al·legacions al projecte aprovat inicialment: 

1. Punt 1. Sol·licita que es compleixi el punt primer de l’acord de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre de data 17/12/2004, adoptat en relació al projecte 

de modificació del pla parcial del sector i del qual se’n deriva la necessitat de tramitar la 

present modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana, pel qual s’insta 

l’ajuntament a declarar l’incompliment de l’obligació d’urbanitzar. 

2. Punts 2 a 7. Proposa la modificació de diferents paràmetres tècnics relatius a la 

zonificació del sector i a les claus de nova introducció. 

L’arquitecte municipal Sr. Theilacker, en data 16/3/2005, va emetre informe de caràcter 

valoratiu relatiu a les al·legacions presentades, incorporat a l’expedient, de què es desprèn: 

 Que l’al·legació segona podria ésser incorporada al projecte si es considera adient. 

 Que, en relació a les al·legacions tercera i quarta, relatives als usos, és raonable la seva 

introducció. 

 Que l’al·legació relativa a l’alçada màxima de la clau 20p suposaria haver de reduir 

també el nombre de plantes. 

 Que la resta al·legacions es refereixen a matèries que haurien de ser objecte de regulació 

al corresponent pla parcial. 

El projecte que se sotmet a aprovació provisional és el presentat en data 12/9/2005, RE 2951. 

En relació a aquest projecte el tècnic municipal Sr. Theilacker va emetre informe en data 

28/9/2005, a on: 

 Es recull el conjunt de les modificacions introduïdes respecte del projecte inicialment 

aprovat. 

 Es fa constar expressament el fet que les modificacions introduïdes no constitueixen 

modificació substancial respecte del projecte inicialment aprovat. 

 S’informa favorablement la proposta d’aprovació provisional. 

Les modificacions que el projecte introdueix el Pla General d’Ordenació Urbana vigent són 

les següents: 

 Modificació de normativa: 

 Es modifica l’article 258, “Article 258. Sector A. Tres Cales”. 
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 Modificació de plànols normatius: 

 No es modifica cap plànol normatiu del Pla General d’Ordenació Urbana. 

 Es deroguen expressament la normativa i el plànol de zonificació del pla parcial 

actualment vigent, que van ser incorporats al Pla General d’Ordenació Urbana com a 

annex amb ocasió de la seva aprovació. 

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 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26/7/2005, pel 

qual s'aprova el Text refós de la Llei 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 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26/7/2005, pel qual 

s'aprova el Text refós de la Llei 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.- .- Aprovar provisionalment el projecte “Modificació puntual del Pla General 

d’Ordenació Urbana relativa al sector A, Tres Cales 2ª fase”. 

 

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. 

 

 

6- ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ. 

 

 

En aquest moment abandona la sessió el regidor Antonio Iruela Subirats. 

 

 

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. 
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 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: 

 

 

Vist l’acord  de la Diputació de Tarragona pel qual es concedeix una subvenció per import de 

6.500 € per a  despeses ocasionades amb motiu de bandera blava, l’edició de material gràfic 

sobre el municipi i altres. 

Atès que al vigent pressupost del Patronat de Turisme municipal existeix consignació per 

import suficient per atendre les despeses necessàries per a realitzar l’activitat; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Acceptar la subvenció de 6.500 € concedida per la Diputació de Tarragona per a  

despeses ocasionades amb motiu de bandera blava, l’edició de material gràfic sobre el 

municipi i altres. 

 

SEGON.- Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat establerta. 

 

TERCER.- Comprometre’s a complir totes i cadascuna de les obligacions establertes a les 

bases de la convocatòria, acceptant que en cas d’incompliment, aquesta circumstància dóna 

lloc al reintegrament i en el seu cas a la compensació automàtica a la Diputació de Tarragona. 

 

 

7- 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: dotze. 
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 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: 

 

 

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. 265/2005, de 27/7/2005. 

 

SEGON.- Disposar que un certificat del present acord sigui remés als organismes davant dels 

quals resulti necessari acreditar aquesta ratificació. 

 

 

8- 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 282/2005 d’1/08/2005, al 358/2005, de 30/09/2005, i de les actes de les 

Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 20/2005, de 21/07/2005, 21/2005, de 

4/08/2005 i 22/2005, de 18/08/2005, documents tots que han estat a disposició dels senyors 

regidors a la Secretaria des del moment de la notificació de la convocatòria de la present 

sessió. 

 

El Sr. Espuny, en relació al decret mitjançant el qual es demana una subvenció FEDER per a 

la construcció d’un edifici plurifuncional, mostra la seva sorpresa pel fet que torni a aparèixer 

l’empresa Naturgest, i es pregunta si s’ha consultat cap més enginyeria si ho podia fer o si 

s’ha preguntat als propis serveis tècnics municipals. Pregunta pel lloc a on es pretén construir 
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l’esmentat edifici. 

L’alcalde informa que no es pot deixar passar una línia d’ajuts que fa la Generalitat provinents 

dels fons europeus, que espera siguin capaços de defensar tots, i que es tractava de presentar 

una memòria valorada, en cap cas una decisió final, però que l’equip de govern treballarà per 

tal que algun dia es pugui dur a terme. Informa que el solar en qüestió és el de les escoles 

velles. Creu que tots coincideixen que al soterrani hi han d’anar places d’aparcament i a dalt ja 

hi hauran més definicions al respecte; però que va ser l’arquitecte Sr. Salló qui es va oferir per 

realitzar una proposta de memòria valorada per tal d’intentar l’acolliment a la referida línia 

d’ajuts. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El Sr. Gómez anuncia en nom de l’equip de govern haver-se signat un conveni pel foment de 

la qualitat urbanística i mediambiental entre l’ajuntament i el consorci immobiliari Mare 

Nostrum SA, i fent un resum explica que amb aquest conveni s’està parlant d’una inversió de 

més de cinc-cents milions de pessetes per a destinar-les a inversió directa, que detalladament 

seran, a la signatura 120.000 €, 50.000 € per a la nova ambulància, 1.600.000 € quan es 

comuniqui l’aprovació inicial, 400.000 € amb la definitiva i 400.000 € amb l’aprovació 

definitiva del pla parcial i del projecte de reparcel·lació del sector A. 

A tot això, continua, s’ha d’afegir la quantitat de 180.000.000 ptes per a la Regidoria de Medi 

Ambient i Governació per a la realització del soterrament del contenidors de tot el casc urbà i 

la renovació del parc mòbil de la Policia Local. Explica que aquest pla es realitzarà seguint les 

directrius que l’equip de govern marcarà i que si cal seran molt rigorosos. 

 

La Sra. Marsal reitera el mateix prec formulat en cada ple pel PSC, relatiu a la retirada del 

pilons del carrer Sant Joan, ja que són un perill per a la gent gran. 

El Sr. Llaó prega si es pot realitzar un estudi sobre els efectes de l’antena de telefonia existent 

a l’hotel, ja que genera una certa inquietud entre el veïnat i creu que aquest estudi podria 

calmar el malestar generat. 

Contesta l’alcalde que el nou enginyer municipal ja va manifestar la seva voluntat de treballar 

en aquest tema, i que l’equip de govern destinarà els esforços que calguin. 

El Sr. Montagut manifesta que a part d’aquest estudi que es realitzarà per tranquil·litat dels 

veïns, LOCALRET està fent un estudi d’ubicació de totes les antenes de telefonia mòbil que 

hagin d’anar dins del terme municipal per tal de concentrar-les en punts determinats, que 

igualment puguin donar el servei i a la vegada no representin cap molèstia pels veïns ni per la 

seva salut, i que en això ja s’està treballant. A més explica que en el nou pla general ja es 

reflectiran els llocs concrets on han d’anar ubicades aquests tipus d’antenes. 

El Sr. Laboria pregunta en relació als espills instal·lats enfront del carrer Bruc cruïlla amb la 

Crta. del Port. Pensa que el fet que n’hi hagi tres pot portar a confusió, ja que últimament ha 

vist vidres pel terra. 

La Sra. Borràs pregunta si l’ajuntament, durant el mes d’agost, va donar permís per a la 

instal·lació d’una antena de telefonia mòbil a l’hotel l’Alguer. 

El Sr. Espuny, en relació a l’anunci del Sr. Gómez sobre el conveni del sector A, pregunta 

quina mena de negociació s’havia fet abans, ja que no ha estat fins ara que s’han pogut 
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aconseguir aquests diners. Pregunta també si aquests diners poden ser una compensació per 

deixar construir planta baixa més tres pisos. 

L’alcalde comenta al Sr. Espuny que el que acaba de dir al seu entendre ha estat de molt mal 

gust, ja que ell, que va ser alcalde, coneix perfectament la magnitud de les seves paraules. 

A la pregunta de la Sra. Borràs contesta l’alcalde que l’ajuntament, durant aquest últims 

mesos no ha atorgat cap permís. Afegeix que es revisaran els que s’haguessin donat 

anteriorment per tal que, si l’informe tècnic verifica que s’han instal·lat sense el consentiment 

municipal, procedir amb tota la càrrega legal que correspongui. 

El Sr. Montagut es compromet a comprovar la instal·lació dels espills al·ludits pel Sr. Laboria 

i a millorar-la si cal. 

 

En relació a la pregunta realitzada en un anterior ple per la Sra. Borràs sobre el tracte rebut per 

la seva cosina en anar a la Policia Local a denunciar un robatori, contesta el Sr. Montagut que 

va sol·licitar un informe sobre els fets a la Policia Local just en sortir del ple, informe al qual 

dóna lectura i que diu: “a les 11:00 aproximadament del dia esmentat es va presentar a les 

dependències de la Policia Local la propietària d’una finca (la cosina de la Sra. Borràs), a la 

qual li havien robat el dia anterior i els llogaters ja havien presentat denúncia. La senyora volia 

fer constar els danys que hi havia al seu habitatge, mitjançant una denúncia. En aquell mateix 

moment hi ha havia una denúncia per uns danys provocats per un pi, s’estaven fent gestions 

amb una parella d’anglesos que havien deixat el vehicle al parquing i no el localitzaven i a 

més el sergent estava atenent a dues persones per un conflicte entre particulars. La patrulla en 

aquell moment estava en un gual i la patrulla de proximitat estava retirant vehicles de la 

parada de l’ambulància. Per aquest motiu l’administrativa de la policia i amb tota cordialitat li 

va dir, que si volia posar la denúncia s’havia d’esperar, que de fet era millor que passes per la 

tarda que estarien els mateixos agents que el dia anterior havien agafat la denúncia dels seus 

llogaters a la seva pròpia casa i d’aquesta manera determinarien si continuaven les diligències 

dintre del mateix expedient ja que ells sabien de que anava el tema del dia anterior, la podrien 

atendre millor i a més no li caldria esperar-se fins que algú la pugues atendre al matí. A la 

senyora li va sembla perfecte, no va posar cap impediment i també volen remarcar que en cap 

moment se li va dir que els ciutadans que estaven a la central estiguessin denunciant 

robatoris.” Explica el Sr. Montagut que aquesta és la versió que ha de donar per bona ja que 

els funcionaris tenen el principi de veracitat i si l’informe està signat i segellat pel sergent de 

la Policia Local ha d’entendre que és la versió oficial dels fets. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 22:16 hores del dia més amunt 

esmentat, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signen tots els assistents que ho 

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 21 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 58 a 78 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 02/12/2005 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 10/2005, DE 13/10/2005. 

EXTRAORDINÀRIA I URGENT. 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sr. Vicent Boquera Alcalde 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

 

Excusen la seva absència els regidors: Sra. Mª Carme Martí Buenaventura, Sra. Mª Carme 

Borràs Llambrich, Sr. Joaquin Laboria Mayoral i Sr. Antonio Iruela Subirats. 

 

 

Secretari 

 

Sr. Jacobo Martínez Deó  

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 19:45 hores del dia 13/10/2005, 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 l’acceptació del caràcter de gestor 

majoritari i responsable del govern de la fundació privada Martí Castro en favor de l’Ajuntament 

de l’Ametlla de Mar. 

En tràmit d’explicació de vot sobre la procedència de la urgència, cap regidor no en fa ús. 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord de ratificació de la urgència, amb el següent 

resultat: 
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 Vots a favor: nou. 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

Atès 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, 98.b) del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 79 del 

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

2568/1986, de 28/11/1986, per justificar la convocatòria del ple amb caràcter urgent; 

El ple acorda ratificar aquesta mateixa convocatòria. 

 

 

 

1.- ACCEPTACIÓ DEL CARÀCTER DE GESTOR MAJORITARI I RESPONSABLE DEL 

GOVERN DE LA FUNDACIÓ PRIVADA MARTÍ CASTRO EN FAVOR DE 

L’AJUNTAMENT 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: nou. 

 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. 

 

 

En fase de debat, cap regidor no en fa ús de la paraula. 

 

 

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

 Vots a favor: nou 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 3/6/2005 les representacions legals de la Fundació privada Martí Castro i de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar van signar un document de preacord pel qual es van 
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dissenyar les línies bàsiques de la cessió del govern de l’esmentada Fundació privada Martí 

Castro en favor de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, amb la finalitat de garantir la 

continuació dels objectius fundacionals i assegurar la sostenibilitat del seu patrimoni. 

El preacord preveu l’aportació a la Fundació, per part de l’ajuntament, de la quantitat de 

310.000,00 €, que la Fundació destinarà íntegrament al pagament a determinats creditors, i en 

concret al pagament de deutes, que figuren al balanç de la institució, per préstecs contrets amb 

els actuals patrons. En contrapartida aquests actuals patrons, que renuncien a una part dels 

seus crèdits, cedeixen el govern de la Fundació a l’ajuntament, essent aquest en endavant, en 

conseqüència, el seu gestor majoritari i responsable del seu govern. 

Per materialitzar aquesta cessió del govern de la Fundació s’ha previst que sigui l’actual 

patronat qui modifiqui els estatuts, amb caràcter previ a la renúncia als seus càrrecs. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa a la Llei estatal 50/2002, de 26/12/2002, de fundacions, i a la Llei 

5/2001, de 2/5/2001, de fundacions, del Parlament de Catalunya; 

Atès es considera que l’assumpció del govern de la Fundació per part de l’Ajuntament 

contribueix a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en matèria cultural, i 

que es troba emparada per tant en l’apoderament competencial general que correspon a 

l’ajuntament com a administració territorial, i en concret, pel que es disposa a l’article 25 de la 

Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local; 

Vista la proposta de nou redactat dels estatuts; 

Atès que hi ha consignació pressupostària específica per atendre el lliurament de l’aportació 

extraordinària de 310.000,00 € en favor de la Fundació; 

Vist l’informe emès per la Intervenció General en data 10/10/2005; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Acceptar el caràcter de gestor majoritari i responsable del govern de la institució 

“Fundació privada Martí Castro” que correspondrà a l’Ajuntament com a conseqüència de la 

modificació estatutària. 

 

SEGON.- Acordar la transferència en favor de la Fundació privada Martí Castro de la 

quantitat de 310.000,00 €. 

 

TERCER.- Aprovar el preacord signat en data 3/6/2005. 

 

QUART.- Designar les següent persones com a patrons d’acord amb la nova composició que 

en resultarà dels estatuts modificats: 

 Com a primer membre nat, l’alcalde Sr. Andreu Martí i Garcia. 

 Com a segon membre nat, i per designació expressa de l’Alcaldia, Sr. Jordi Gaseni i 

Blanch. 

 Com a membres electius, regidors: 

 Sr. Vicenç Boquera i Alcalde. 

 Sr. Antoni Montagut i Franch. 

 Sra. Rosa Anna Samarra i Bardí. 

 Sra. Maria Marsal i Subirats. 

 Sr. Ricardo Rafael Llaó Llaó. 

 Com a membres electius, persones físiques escollides pel ple de l’ajuntament en atenció 
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a la seva activitat o rellevància en matèria de promoció o dinamització cultural al 

municipi: 

 Sr. Joan Rebull Llambrich. 

 Sr. Francesc Callau González. 

 

CINQUÈ.- Facultar l’Alcaldia, tan àmpliament com en Dret sigui menester, per executar el 

present acord, i en particular, perquè comparegui a l’atorgament dels instruments públics que 

siguin necessaris per executar-lo. 

 

 

 

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 4 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 79 a 82 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 02/12/2005 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 11/2005, DE 24/10/2005. 

EXTRAORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sr. Vicent Boquera Alcalde 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sr. Joaquin Laboria Mayoral 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

 

 

Excusen la seva absència els regidors/es: Sra. Mª Carme Martí Buenaventura, Sra. Mª Carme 

Borràs Llambrich i Sr. Antonio Iruela Subirats. 

 

 

Secretari 

 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:00 hores del dia 24/10/2005, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l'article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l'objectiu de celebrar sessió 

extraordinària en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

1- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 9/2005, DE 4/10/2005. 

 

 

Un cop llegida l’acta de la sessió 9/2005, de 4/10/2005, i en fase de debat, el Sr. Espuny 

formula la següent observació a l’esborrany: manifesta que no s’ha recollit correctament la 

seva primera intervenció en la fase de debat del punt tercer de l’ordre del dia, per dos motius: 

 Perquè no queda clar que quan parlava dels preus de mercat feia referència als preus de 
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carrer, que a la vegada són els que determinen el preus del projecte. 

 Perquè no queda clar, en relació a la comparació de preus pagats per la redacció de plans 

parcials, que es referia a plans parcials de superfícies assimilables. 

 

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

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

l’exactitud de les intervencions el detall de què se sol·licita que consti en acta, seria 

convenient que es retirés de l’ordre del dia la votació sobre l’aprovació d’aquesta acta. 

 

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 DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 

10, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI ESSENCIAL DE 

RECOLLIDA, TRACTAMENT I APROFITAMENT O ELIMINACIÓ DE RESIDUS. 

 

 

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: deu. 

 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 la seva 

conformitat amb la proposta de bonificació als minusvàlids. Expressa ésser d’acord també que 

els impostos es pugin gradualment, d’una manera proporcional, com enguany que es puja 

aquesta taxa entre un 3 i un 4 per cent, però recorda que l’any passat es va pujar un 75%. 

Opina que la recollida de brossa és i continuarà sent deficitària metre no es canviï la 

normativa, i reitera la proposta feta en anteriors ocasions relativa a que no ha de pagar igual 

una persona empadronada que una altra que no ho està. Argumenta que tot i pujant els 

impostos l’equip de govern encara no en té prou i que això vol dir que es gasta més del que es 

pot, i que per totes aquestes consideracions el seu grup votarà en contra. 

El Sr. Llaó manifesta que aquesta modificació de l’ordenança de les brosses té un doble 

vessant: les bonificacions i la pujada de la taxa. Pel que fa a les bonificacions recorda que es 

tracta de modificar una decisió presa l’any passat amb la justificació que es demostrava la 

sensibilitat del govern envers determinats col·lectius com la gent gran, els minusvàlids, etc. 

Afirma que en el seu moment ja va manifestar que el millor per aquesta gent no era tenir una 
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rebaixa del 50% sinó que no se’ls pugessin els impostos. Pregunta el Sr. Llaó quina va ser 

finalment la traducció quantitativa de les bonificacions introduïdes l’any passat, ja que es va 

dir que arribaria al 30% del col·lectiu de pensionistes i minusvàlids i al seu parer no s’han 

assolit aquests objectius, tal i com ja va advertir l’any passat que succeiria. Per això, sol·licita 

que es faciliti la xifra de gent efectivament beneficiada. Opina per tant que la modificació 

actual està en la línia del que el seu partit ja va proposar l’any passat, encara que pensa que no 

és suficient ja que també s’haurien d’aplicar bonificacions, per exemple, amb l’IBI. Pel que fa 

a l’augment proposat, pensa que seria just si l’exercici passat no s’hagués pujat el 70%. 

Manifesta ésser conscient que el servei és efectivament deficitari, però que a vegades també hi 

incideix el tipus de política que s’aplica. Pensa que tot està a les mans del govern i pregunta si 

l’equip de govern creu que s’ha de pujar més o si, pel contrari, creu que amb aquesta pujada ja 

n’hi a prou, ja que al seu parer hi ha una incongruència en el fet de dir que el servei és 

deficitari i proposar, per altra banda, una pujada mínima. Per tot l’exposat anuncia el seu vot 

serà negatiu. 

La Sra. Samarra, en relació al primer punt de l’ordenança, explica que és voluntat seva i de 

l’equip de govern millorar l’anterior proposta de bonificacions per tal de poder arribar a un 

més ampli ventall de gent. La diferència amb l’anterior sistema, explica, és que aquesta 

beneficiarà al col·lectiu de persones vídues que no superin uns ingressos mensuals de 440 € i 

inclourà a més a tots els minusvàlids amb un grau de discapacitat d’un 65% o superior sense 

tenir en compte la renda. Afegeix que també se’n beneficiaran els matrimonis pensionistes 

que no superin els 550 € mensuals. Reitera que la proposta millora l’anterior sistema, que 

l’any passat ja va manifestar que s’ampliarien les bonificacions si es comprovava que no 

s’arribava a un sector prou ampli de gent amb rendes baixes, i que això exactament és el que 

es fa ja que l’any passat només es van poder beneficiar unes quinze persones. 

El Sr. Gómez ratifica l’explicació efectuada per la regidora de Benestar Social i reitera que 

vist que l’any passat se’n van beneficiar molt poques persones s’ha volgut rectificar i ampliar 

aquests beneficis a un col·lectiu més ampli. Manifesta que la pujada és d’un 3%, que és la 

pujada prevista de l’IPC. Creu que tots els equips de govern tenen l’obligació d’actualitzar 

tots els anys les ordenances ja que, altrament, i tal com va passar en l’anterior legislatura, 

després la puja acumulada és considerable. Explica que la pujada proposada correspon a 2 € 

pels habitatges del casc urbà i 3 € pels de les urbanitzacions. Afirma que de conformitat amb 

l’informe econòmic financer obrant a l’expedient s’acredita que l’actual servei de recollida 

d’escombraries és deficitari i al seu entendre pensa que el que han de mirar d’aconseguir és 

que aquest dèficit sigui el menys possible. En relació a l’exposat per la regidora Sra. Marsal 

sobre que no hagin de pagar igual els que estan empadronats que els que no ho estan, diu que 

no existeix un marc legal que empari aquesta filosofia. 

La Sra. Marsal reitera que l’any passat es va augmentar la taxa un 75% i ara s’augmenta la 

quantitat de l’IPC, i que el PSC no és contrari a la pujada d’impostos si es fa amb mesura i 

cura. Replica que si la pujada de l’any passat era per compensar el fet que no s’havia 

actualitzat l’anterior legislatura l’augment acumulat dels quatre anys no hauria d’haver estat 

del 75%, sinó del 12%. Opina que el deficitari servei de recollida d’escombraries ho seguirà 

essent mentre no es canviï la política de govern. Reafirma el vot negatiu del seu grup. 

El Sr. Llaó es congratula per la rectificació en el tema de les bonificacions, però recorda que la 

pujada acumulada en dos anys arriba prop del 80 %. Pensa que entre tots s’hauria de buscar 

una solució al tema del servei de recollida d’escombraries, que possiblement seria més cara a 

curt termini però més eficient a mig i llarg termini. Emplaça a fer-ho al regidor de Medi 

Ambient i li ofereix la seva col·laboració per treballar conjuntament en aquest tema tot i el seu 
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vot negatiu. 

El Sr. Gaseni manifesta que al seu entendre el que es fa és fer front a la realitat i gestionar de 

la millor manera possible el greu dèficit existent i heretat d’anteriors legislatures. Pensa que 

s’ha d’anar augmentant poc a poc, i que l’error és que algú amb responsabilitat de govern no 

faci front a les problemàtiques existents, ja que en política no tot ha de ser bonic. S’ha de ser 

realista i augmentar un impost quan toca. Pensa que les bonificacions també estan ben 

aplicades i que per tant el seu vot serà favorable. 

El Sr. Montagut manifesta que la Regidoria de Medi Ambient aposta per una pujada gradual. 

Creu que és important que la gent conegui que el cost del servei de recollida, transport i 

eliminació de les escombraries és car, que s’ha passat dels 12 € per tona que costava dipositar 

residus a l’abocador en l’anterior legislatura als 37 € que costa actualment, als quals s’ha 

d’afegir un cànon de 10 € per tona, i que això representa tres vegades més del que es pagava. 

Així mateix explica que l’IPC s’augmenta també a l’empresa que realitza el servei. Pensa que 

per arribar a un punt d’equilibri s’ha de reciclar per no produir tantes escombraries, i que en 

aquesta línia s’està treballant. Fa menció que està previst el soterrament de divuit illes de 

contenidors en el casc urbà, amb un cost zero per al contribuent, que pensa maximitzaran les 

possibilitats de reciclatge. Seguidament explica, com a exemple, que una família de la 

localitat passarà de pagar 60 € anuals a 62, i que això li representa setmanalment un cost de 

1,20 €, . Entén el Sr. Montagut que això no representa cap desmesura. En relació a 

l’eliminació de residus vegetals explica que s’ha aconseguit que una empresa se’ls emporti no 

només sense cobrar res, sinó pagant 1 € per tona, representant això, per tant, un estalvi 

important. Així mateix, explica que el Consell Comarcal, a petició de diferents ajuntament, 

està treballant en un projecte de recollida mancomunada amb l’objectiu de reduir costos. 

Agraeix l’oferiment del Sr. Llaó i accepta la seva participació per col·laborar. Manifesta per 

acabar que accepta les crítiques de l’oposició però que evidentment no les comparteix ja que 

pensa que l’equip de govern va pel camí correcte i està sent molt considerat. 

L’alcalde explica que es proposa una mesura social important que afavoreix a un col·lectiu 

que ho necessita, i una regularització de l’import de totes les taxes al voltant d’un 3%. Afirma 

també que s’ha realitzat un exercici de responsabilitat a partir d’un servei deficitari 

conseqüència de molts anys de mala gestió i que a més a més no s’havien regularitzant les 

taxes al llarg de tots aquests anys. Aprofita per dir que l’equip de govern està obert a tothom 

per tal de millorar el que convingui, i que en l’actualitat és molt millor la gestió que es porta a 

terme del servei de recollida d’escombraries que no pas fa uns anys, com pot, si cal, demostrar 

el regidor Sr. Montagut amb aportació de dades concretes. 

 

 

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

 Vots a favor: sis.  

 Vots en contra: els del Sr. Antonio Espuny Gaseni, Sra. Maria Marsal Subirats, Sr. 

Ricardo Llaó Llaó i Sr. Joaquin Laboria Mayoral. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

En data 10/8/2005 es va incoar expedient de modificació puntual de l'ordenança fiscal número 

10 reguladora de la Taxa per la prestació del servei essencial de recollida, tractament i 

aprofitament o eliminació de residus. 
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En data 7/9/2005 es va incorporar a l’expedient memòria justificativa de la modificació 

proposada, i en data 9/9/2005, l’informe economicofinancer que justifica el compliment del 

que es disposa a l’article 24.2 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. 

Per tot això; 

Atès que s'ha tramitat expedient per la modificació puntual de l'ordenança fiscal número 10 

reguladora de la Taxa per la prestació del servei essencial de recollida, tractament i 

aprofitament o eliminació de residus; 

Vist el que es disposa als articles 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora 

de les bases de règim local, 55 i 56 del text refós de règim local aprovat per Reial Decret 

legislatiu 781/1986, de 18/4/1986, 178, 236.1.a), i 237 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, 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 puntual de l'ordenança fiscal número 10 

reguladora de la Taxa per la prestació del servei essencial de recollida, tractament i 

aprofitament o eliminació de residus, en els termes que tot seguit s'expressen: 

 

1) Es modifica l'apartat 1 de l'article 6.bis, el qual quedarà redactat de la següent manera: 

1.- Tenen dret a una bonificació del 50% en la quota de la Taxa els subjectes passius 

pensionistes o minusvàlids en un grau mínim del 65%, per l'habitatge on constin 

empadronats, i que no disposin d'altra propietat immobiliària, la renda anual disponible 

per unitat del nucli de convivència no superi: 

 En el cas dels pensionistes: el 50% de la quantitat anual mínima de les pensions del 

sistema de la Seguretat Social en la seva modalitat contributiva que es fixen en la 

Llei de Pressupostos de l'Estat anualment, pensió de jubilació amb 65 anys i cònjuge 

a càrrec.  

 En el cas de les vídues: el 100% de la quantitat anual mínima de les pensions del 

sistema de la Seguretat Social en la seva modalitat contributiva que es fixen en la 

Llei de Pressupostos de l'Estat anualment, pensió de vídua a partir de 65 anys, més 

el 100% de l'ajut assistencial atorgat per la Generalitat de Catalunya anomenat 

protecció dels conjugues supervivents de l'exercici corresponent. " 

 En el cas dels minusvàlids: tots aquells en un grau mínim del 65% per l'habitatge on 

constin empadronats, i que no disposin d'altra propietat immobiliària 

 

2) Es modifica l'apartat 1 de l'article 6.bis, el qual quedarà redactat de la següent manera: 

 Epigraf 1. Immobles, habitatges o locals de règim comú. 

 1.1. Immobles, habitatges o locals en sòl urbà, regulats per claus que permeten 

l’ocupació total de la parcel·la o solar. 

 1.1.1. Per habitatge. ....................................................................................... 62 € 

 1.1.2. Per local a on s’exerceixi activitat innòqua. ................................... 82,50 € 

 1.1.3. Per altres locals o magatzems. ............................................................. 31 € 

 1.1.4. Per parcel·la o solar no edificat. .......................................................... 31 € 

 1.2. Immobles, habitatges o locals en sòl urbà, regulats per claus que no permeten 
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l’ocupació total de la parcel·la o solar, i que, per tant, generen un espai lliure d’ús 

privat potencialment productor de residus verds. 

 1.2.1. Per habitatge unifamiliar aïllat. ......................................................... 103 € 

 1.2.2. Per habitatge unifamiliar aparellat o adossat amb espai lliure fins a 103 

m
2
. ................................................................................................................... 62 € 

 1.2.3. Per habitatge unifamiliar aparellat o adossat amb espai lliure superior a 

103 m
2
. .......................................................................................................... 103 € 

 1.2.4. En edificis plurifamiliars, per habitatge o apartament. ....................... 62 € 

 1.2.5. Per local a on s’exerceixi activitat innòqua. ................................... 82,50 € 

 1.2.6. Per altres locals o magatzems. ............................................................. 31 € 

 1.2.7. Per parcel·la o solar no edificat. .......................................................... 31 € 

 1.3. Habitatges o locals o en sòl urbanitzable o no urbanitzable, on es presti el 

servei. .................................................................................................................... 62 € 

 Epígraf 2. Immobles o locals que es defineixen com de règim especial en funció de la 

intensitat d’ús del servei. 

 2.1. Hotels, hostatgeries, fondes, residències i habitatges col·lectius similars: 

 2.1.1. Amb jardí, per plaça autoritzada. ..................................................... 4,20 € 

 2.1.1. Sense jardí, per plaça autoritzada. .................................................... 4,00 € 

 2.2. Càmpings, per plaça autoritzada. .............................................................. 4,00 € 

 2.3. Establiments de venda de productes alimentaris. 

 2.3.1. De 0 a 100 m
2
 de superfície: ................................................................ 93 € 

 2.3.2. De 101 a 200 m
2
 de superfície: ..................................................... 154,50 € 

 2.3.3. De 201 a 400 m
2
 de superfície: ..................................................... 185,50 € 

 2.3.4. De més de 400 m
2
 de superfície: ................................................... 206,00 € 

 2.4. Establiments de venda de productes no alimentaris. 

 2.4.1. De 0 a 100 m
2
 de superfície: ........................................................... 82,50 € 

 2.4.2. De 101 a 200 m
2
 de superfície: ............................................................ 88 € 

 2.4.3. De 201 a 400 m
2
 de superfície: .......................................................... 103 € 

 2.4.4. De més de 400 m
2
 de superfície: ................................................... 118,50 € 

 2.5. Establiments de restauració: restaurants. 

 2.5.1. De 0 a 100 m
2
 de superfície: .............................................................. 201 € 

 2.5.2. De 101 a 200 m
2
 de superfície: ..................................................... 216,50 € 

 2.5.3. De 200 a 400 m
2
 de superfície: .......................................................... 232 € 

 2.5.4. De més de 400 m
2
 de superfície: ................................................... 247,50 € 

 2.5. Establiments de restauració: bars, cafeteries i assimilats. 

 2.5.1. De 0 a 100 m
2
 de superfície: .............................................................. 161 € 

 2.5.2. De 101 a 200 m
2
 de superfície: ..................................................... 176,50 € 

 2.5.3. De 201 a 400 m
2
 de superfície: .......................................................... 192 € 

 2.5.4. De més de 400 m
2
 de superfície: ........................................................ 207 € 

 2.6. Establiments d’espectacles i/o activitats recreatives. 

 2.6.1. Cinemes, teatres i altres establiments d’espectacles assimilats. ........ 309 € 

 2.6.2. Bars musicals, discoteques, i altres establiments musicals assimilats309 € 

 2.7. Estacions de servei. ..................................................................................... 201 € 

 2.8. Naus industrials. ......................................................................................... 201 € 

 2.9. Ports. ........................................................................................................ 4.500 € 

 2.10. Circuit de Calafat. ..................................................................................... 794 € 
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 2.11. Estació depuradora d’aigües residuals.................................................. 2.884 € 

 

3) La modificació, un cop definitivament aprovada i publicada en forma, entrarà en vigor 

l’1/1/2006. 

 

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. 

 

 

3- REORDENACIÓ GENERAL D’ALTRES PRESTACIONS PATRIMONIALS DE 

CARÀCTER PÚBLIC. 

 

 

En aquest moment abandona la sessió el Sr. Joaquin Laboria Mayoral. 

 

 

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: deu.  

 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 hagués 

preferit que la proposta estigues desglossada ja que en alguns punts podrien estar d’acord i 

votar a favor i en d’altres no, però que en presentar-les totes conjuntament es veu obligat a 

votar negativament. En relació a l’ordenança núm. 5, relativa a tots els serveis administratius 

que dóna l’ajuntament, afirma que segons l’informe econòmic i financer l’increment 

previsible serà d’uns 600 €. Es pregunta si realment val la pena incrementar aquesta taxa que 

paga el ciutadà només per recaptar aquesta quantitat anual, creu que no, que si l’ajuntament 

tingués una bona administració no caldria arribar a efectuar aquestes puges, que responen a un 

afany recaptatori. Expressa la seva conformitat amb les propostes relatives a l’ordenança núm. 

6 i núm. 12, referent a la retirada de vehicles. Sobre la núm. 13 creu que s’ha de tenir en 

compte que no s’augmenta la tarifa referent a les obres grans però si la que afecta a les obres 

petites. En quan a la núm. 15, que fa referència a l’ús del servei de l’ambulància, creu també 

que no calia tocar-la ja que la puja que representa és mínima. Troba conforme la proposta amb 

la núm. 35, però no amb l’ordenança núm. 17, ja que pensa que hi han unes puges importants 
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que poden repercutir en els costos de construcció, i el preu de l’habitatge ja és prou car com 

perquè a sobre l’ajuntament pugi les llicències i tot el relacionat amb el tema de les 

construccions. Seguidament pregunta si la taxa per instal·lació de cartells es refereix a metres 

quadrats o metres lineals, pensa que s’hauria de determinar millor. Fa referència també a 

l’augment d’un 20% que sofrirà la instal·lació de guals, i a l’augment per l’ocupació de taules 

de bars i restaurants. Recorda la crítica que va tenir el seu equip de govern quan van canviar 

les tarifes a metre quadrat d’ocupació en lloc de per taules, i expressa que no calia incrementar 

el preu en el període de Setmana Santa, tal com s’intenta fer, perquè es recaptarà un màxim de 

3 € per cada bar o restaurant. Reitera el seu vot negatiu pels motius expressats de ser una 

proposta conjunta. 

El Sr. Llaó manifesta que des del punt de vista sistemàtic veu bé que es refonguin en una sola 

totes les ordenances relatives al domini públic. En relació a les pujades entén que no són 

excessives ja que estan totes al voltant de l’IPC, i que són unes ordenances que no s’havien 

tocat en tota la legislatura, però donat que el seu grup no ha participat en tota aquesta decisió, 

diu que el seu vot serà d’abstenció. 

El Sr. Gaseni manifesta que aquesta puja del 3% de les ordenances no respon a un afany 

recaptatori, sinó a una actualització. Pensa que les taxes han d’estar al dia i ho veu com un fet 

positiu, com també ho és el de unificar en una sola ordenança regulacions fins ara disperses, i 

que per tot l’exposat el seu vot serà afirmatiu. 

El Sr. Gómez manifesta que entén l’abstenció del Sr. Llaó per la seva no participació en 

aquesta regularització, però que en canvi no està d’acord amb la postura del Sr. Espuny de dir 

que sí a totes les bonificacions i dir no a totes les pujades. Reitera que el que s’està fent és una 

regularització dels impostos i una simplificació de la regulació de les diferents taxes. Afirma 

que la puja només es d’un 3%. En relació al tema de l’ambulància diu que l’únic que s’ha fet 

ha estat regularitzar una situació de fet i afirma que no hi ha hagut afany recaptatori com s’ha 

dit. Informa que per formular la proposta s’han revisat les ordenances d’ajuntaments com són 

ara els de Cambrils o Palamós, i que el de l’Ametlla de Mar, tot i aquesta petita regularització, 

encara està per sota. 

El Sr. Espuny reitera la seva postura, i manifesta que li hagués agradat participar. Replica que 

no està d’acord amb aquestes puges sistemàtiques que en algunes ocasions, en contra del que 

s’afirma, no són d’un 3% sinó superiors. 

El Sr. Llaó desitja que l’Ametlla de Mar, tal com s’ha dit, continuï sent un dels municipis 

turístics on els impostos siguin més baixos i insta a continuar amb aquesta línia per no situar-

nos amb els que paguen més. 

El Sr. Gaseni manifesta que avui es tenia l’oportunitat de posar l’Ametlla de Mar a l’altura 

dels municipis esmentats i en canvi el que s’ha fet ha estat només regularitzar i contemplar les 

taxes i impostos que fins ara no hi eren. 

El Sr. alcalde emplaça a tots els portaveus dels diferents grups a fer exercicis de 

responsabilitat i ser capaços de regularitzar i per tant incrementar l’IPC tots els anys. 

 

 

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

 Vots a favor: sis.  

 Vots en contra: els del Sr. Antonio Espuny Gaseni i Sra. Maria Marsal Subirats. 

 Abstencions: la del Sr. Ricardo Llaó Llaó. 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
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En data 19/9/2005 es va incoar expedient de reordenació general d’altres prestacions 

patrimonials de caràcter públic de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar.  

Amb la reordenació proposada, que és la que es conté a la memòria incorporada a l’expedient, 

hom pretén assolir els següents objectius: 

a) Racionalitzar i simplificar la regulació de tot un conjunt de taxes per la utilització 

privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, actualment disperses en fins 

a dotze ordenances fiscals diferents (números 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 

30), en una sola nova ordenança número 17. Aquest objectiu comporta, per una banda, 

la nova ordenació i la imposició de les taxes que s’hi inclouen a la proposta, i per l’altra, 

l’expressa derogació de les ordenances esmentades. Derogació que es preveu 

expressament a la disposició derogatòria de la nova ordenança que hom proposa 

adoptar. 

b) Actualitzar l’import d’altres taxes per la prestació de diferents serveis (ordenances 

fiscals números 5, 12, 13 i 15). 

c) Adequar a la normativa vigent altres prestacions, i en concret, la d’aquelles que bé són 

mancades de fonament legal suficient, bé haurien de ser tractades com a preus públics. 

Des d’aquest vessant, la proposta comporta, per una banda, la derogació de les 

ordenances fiscals números 6 i 35, i per l’altra, l’atribució en favor d’organismes 

autònoms d’aquest ajuntament d’establir els preus públics exigibles per la prestació dels 

serveis que presten. 

Per tot això; 

Vista la memòria esmentada, que conté l’específica proposta de nova ordenança fiscal número 

17, reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 

local; 

Atès que s’han incorporat a l’expedient els estudis economicofinancers de totes les 

prestacions afectades per la reordenació, tal i com prescriuen els articles 24 i 25 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; 

Vist el que es disposa als articles 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora 

de les bases de règim local, 55 i 56 del text refós de règim local aprovat per Reial Decret 

legislatiu 781/1986, de 18/4/1986, 178, 236.1.a), i 237 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, 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; 

Vist, específicament, el que es disposa a l’article 47.2 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, respecte de 

l’atribució en favor d’organismes autònoms de la fixació de preus públics corresponents als 

serveis al seu càrrec; 

El Ple acorda; 

 

PRIMER.- Aprovar la imposició de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial 

del domini públic local. 

 

SEGON.- Aprovar inicialment la nova ordenança fiscal número 17, reguladora de les taxes per 

utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local. 
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TERCER.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les ordenances fiscals números 5, 

reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius; 12, reguladora de la taxa 

per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosa o abusivament a la via pública; 

13, reguladora de les taxa per llicències urbanístiques; i 15, reguladora de la Taxa per la 

prestació del servei d'ambulància. 

 

QUART.- Sotmetre els acords compresos als punts dispositius primer a tercer 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. Cas que no es presentessin, 

s'entendran aquells acords definitivament adoptats. 

 

CINQUÈ.- Disposar la derogació de les ordenances fiscals números 6, reguladora de la taxa per 

la utilització de l'escut del municipi; i 35, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis que 

realitzen els Patronats. 

 

SISÈ.- Facultar l’organisme autònom administratiu Patronat d’Esports, i l’organisme autònom 

administratiu Patronat de Mitjans Informatius, per tal que, per acord del seu consell rector, 

puguin fixar els preus públics corresponents als serveis al seu càrrec. 

 

 

4- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE 

CATALUNYA. 

 

 

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: 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 demana a tots els presents 

fer un esforç d’intentar no seguir les directrius des seus partits i entendre que aquesta moció 

no és més que donar suport a un nou Estatut amb què tothom hi sortirà guanyant. Diu que li 

agradaria que tots votessin favorablement i que així es demostraria que per damunt de les 

directrius dels partits està el poble i els ciutadans de Catalunya i en particular els del municipi, 

que són a qui representen. 

La Sra. Marsal manifesta que el grup del PSC té molt clar el que ha de votar, tal com va fer-ho 
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al Parlament de Catalunya, i que cal fer l’esforç que les entitats locals el coneguin i el puguin 

recolzar. 

El Sr. Llaó manifesta que no segueix directrius, però que el seu vot serà negatiu perquè creu 

que és una proposició de Llei que serà negativa pels ciutadans de Catalunya. Pensa que s’està 

començant a donar suport a quelcom que no es coneix, i pregunta si algú coneix el que diu 

l’article 240. Pensa que en aquest Estatut no hi creuen ni els que el van votar, i que així ho ha 

manifestat el seu impulsor el partit del PSC tot dient que s’havien equivocat. Diu que si 

aquells que el van crear no hi creuen difícilment el poden votar ells, ja que és del parer que 

tots aquells que el van votar acabaran per acceptar una altra cosa o per no acceptar res, i 

reitera que el pitjor que podria passar als ciutadans de Catalunya és que aquesta proposició de 

Llei s’aprovi. Pensa que és una fugida cap endavant i que l’únic que s’aconseguirà i a 

consciència és generar una enorme frustració als ciutadans de Catalunya. A més a més, 

manifesta, el que el preocupa és que no estiguin reunits per tractar o per solidaritzar-se amb el 

col·lectiu dels pescadors, del qual no s’ha dit res perquè es prefereix discutir d’altres coses per 

les quals ja hi ha altra gent que té els instruments necessaris per fer-ho. Per finalitzar reitera la 

seva solidaritat amb el sector pesquer i el seu vot negatiu a la present proposta d’acord. 

L’alcalde explica, en relació a la problemàtica del sector pesquer a què ha fet referència el Sr. 

Llaó, que el passat divendres va estar amb els pescadors i els hi va manifestar tot el seu suport 

tant d’ell personalment com alcalde com de tot el consistori que presideix. Pensa que ningú 

dubta que tots els regidors estan al costat del sector i que si estigues a les seves mans es faria 

més del que realment s’està fent. Per això, demana no barrejar un tema tant delicat com és 

aquest quan s’està parlant de l’Estatut. 

El Sr. Gaseni pensa que és important que es pugui recolzar un text aprovat pel 90 % dels 

diputats del Parlament, i creu també molt important que el plenari de l’ajuntament pugui 

pronunciar-se. Diu que és una proposta d’acord comuna feta conjuntament per l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, i no per cap 

partit polític. Demana la unitat dels partits polítics ja que creu que s’estan defensant els drets i 

deures de tots els ciutadans de Catalunya. Fa menció també que alguns dirigents d’ERC van 

intervenir per fer possible la reunió del sector pesquer amb membres del govern central, 

celebrada a Madrid en dies passats. 

La Sra. Marsal ratifica la seva anterior intervenció i lamenta que el PP no estigui d’acord. 

El Sr. Llaó recorda que és l’equip de govern qui impulsa i modera el debat polític, i que 

encara ningú li ha contestat el que diu l’article al que ha fet menció en la seva primera 

intervenció, cosa que no li estranya perquè no existeix. Reitera que els partits que han tirat 

endavant l’Estatut hi creuen poc, i li sembla que més que una reforma de l’Estatut és una 

reforma encoberta de la Constitució, però que tot i amb això, amb els partits que li donen 

suport ja existeix la majoria per tirar-lo endavant. Vaticina que ja es veurà el ridícul que es 

farà, perquè possiblement el que sortirà serà o res o un Estatut pitjor que l’actual. 

El Sr. Gaseni explica que s’han aprovat altres lleis, com per exemple l’abolició del servei 

militar i el matrimoni entre parelles del mateix sexe, sense necessitat de modificar la 

Constitució. Diu que l’únic que es proposa es que arribi la proposta d’Estatut al Congrés de 

Diputats sense cap mena de problemes, com ja va dictaminar en el seu dia el Consell 

Consultiu. Reitera que el seu grup votarà a favor i espera el màxims vots favorables del 

plenari ja que creu que és una votació important i històrica. 

El Sr. Gómez expressa que li sap mal que es vulgui ridiculitzar com ha intentat el PP un tema 

tant important com aquest, i recorda que la proposta és que el plenari recolzi la voluntat d’una 

gran majoria de parlamentaris que representen al poble de Catalunya. 
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Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: vuit. 

 Vots en contra: el del Sr. Ricardo Llaó Llaó. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

El Ple del Parlament de Catalunya en sessió de 30 de setembre de 2005 ha aprovat la 

Proposició de llei orgànica per la qual s’estableix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i es 

deroga la Llei orgànica 4/1979, del 18 de desembre, d’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

Després d’aquesta aprovació, el projecte d’Estatut inicia la seva tramitació davant les Corts 

Generals per ser aprovat com a llei orgànica i posteriorment votat en referèndum pel poble de 

Catalunya. 

Catalunya està vivint uns moments històrics. El Parlament de Catalunya ha aprovat, per una 

àmplia majoria, un projecte d’Estatut que suposa un gran avenç per l’autogovern i el 

reconeixement nacional de Catalunya. Un Estatut que té per objectiu la millora del benestar de 

totes les persones que viuen i treballen a Catalunya. 

El municipalisme català, representat per la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i per 

l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), és partícip d’aquest moment de la 

història del nostre país i vol donar suport al text estatutari aprovat pel Parlament de Catalunya. 

La proposta de reforma de l’Estatut reconeix el paper cabdal dels municipis com a 

administració més propera a la ciutadania, reforçant el seu paper institucional, garantint més 

autonomia municipal i incrementant les seves competències. 

Per tot això exposat anteriorment, el Ple ACORDA: 

 

PRIMER.- Donar suport a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat en el Ple del 

Parlament de Catalunya en sessió de 30 de setembre de 2005 com a Proposició de llei 

orgànica a trametre a les Corts Generals per a la seva tramitació. 

 

SEGON.- Divulgar i donar a conèixer el projecte d’Estatut a la ciutadania. 

 

TERCER.- Convidar les entitats socials del municipi a donar suport a l’Estatut d’Autonomia 

de Catalunya. 

 

QUART.- Instar les forces polítiques amb representació al Congrés dels Diputats i el Senat a 

aprovar la proposta de nou Estatut emanada per una àmplia majoria del Parlament de 

Catalunya.  

 

CINQUÈ.- Traslladar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la 

Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern espanyol, a la 

Presidència del Congrés dels Diputats i al Ministeri d’Administracions Públiques. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 14:40 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 13 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 83 a 95 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 02/12/2005 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 12/2005, DE 24/10/2005. 

EXTRAORDINÀRIA I URGENT. 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sr. Vicent Boquera Alcalde 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

 

Excusen la seva absència els regidors: Sra. Mª Carme Martí Buenaventura, Sra. Mª Carme 

Borràs Llambrich, Sr. Joaquin Laboria Mayoral i Sr. Antonio Iruela Subirats. 

 

Secretari 

 

Sr. Jacobo Martínez Deó  

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 14:50 hores del dia 24/10/2005, 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 el text refós de la modificació puntual 

del pla general corresponent al sector M, Artilleria. 

En tràmit d’explicació de vot sobre la procedència de la urgència, cap regidor no en fa ús. 

 

Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord de ratificació de la urgència, amb el següent 

resultat: 

 Vots a favor: nou. 

 Vots en contra: cap 
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 Abstencions: cap 

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

 

Atès 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, 98.b) del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 79 del 

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

2568/1986, de 28/11/1986, per justificar la convocatòria del ple amb caràcter urgent; 

El ple acorda ratificar aquesta mateixa convocatòria. 

 

 

1- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

GENERAL D’ORDENACIÓ DE L’AMETLLA DE MAR SECTOR M ARTILLERIA”. 

 

 

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: 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. 

 

 

En fase de debat, cap regidor no en fa ús de la paraula. 

 

 

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

 Vots a favor: nou 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 22/6/2004 la corporació municipal en ple va acordar aprovar provisionalment la 

modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació “Modificació puntual del Pla 

General d’Ordenació de l’Ametlla de Mar Sector M Artilleria”, tot suspenent la tramitació fins 

que s’esmenessin determinades deficiències. 

En data 5/7/2004, RE 2194, es van lliurar els projectes esmenats. 

En data 7/7/2004 l’arquitecte municipal Sr. Theilacker va emetre informe pel qual constatava 

haver-se introduït les esmenes referenciades. 
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En data 7/7/2004, RS 2060, es va trametre el projecte, juntament amb l’expedient tramitat, a 

la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, per a la seva aprovació definitiva. 

En data 23/11/2004, RE 3868, va tenir entrada notificació de l’acord de la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, de 27/10/2004, sobre la modificació puntual 

de referència. En aquest acord la Comissió Territorial d’Urbanisme va suspendre l’aprovació 

definitiva fins que es presentés un text refós que incorporés les següents prescripcions: 

 S’hagin sol·licitat informes de la Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de 

Foment i de la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya, 

amb incorporació, si s’escau, de les prescripcions que continguin. 

 Nova redacció de l’article 271 (Regulació del sòl urbanitzable programat, sector M), i 

nova introducció dels articles 308 septies a 308 undecies (regulació de la nova clau 20.h, 

dins del capítol destinat a la regulació de les zones en sòl urbanitzable programat). 

 Inclusió del text de les normes urbanístiques i dels plànols d’ordenació en suport 

informàtic i en format de tractament de textos. 

En data 25/2/2005, RE 531, es va presentar el projecte de text refós esmenat, el qual, a la vista 

del fet que conservava alguna de les deficiències assenyalades, va ser substituït per un altre 

presentat en data 21/6/2005, RE 2008. 

En data 21/7/2005, RE 2358, es va complementar el projecte presentat amb el seu 

corresponent suport informàtic. 

En data 28/9/2005, RE 3114, es va incorporar a l’expedient l’informe favorable emès per la 

Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya en data 19/9/2005. 

En data 10/10/2005, RE 3235, es va incorporar a l’expedient l’informe favorable emès per la 

Direcció General de Ferrocarrils de l’Administració General de l’Estat en data 4/10/2005. 

En data 11/10/2005 l’arquitecte municipal Sr. Theilacker va emetre informe sobre el text refós 

que se sotmet a aprovació. 

En data 21/10/2005, RE 3390, es van presentar cinc còpies dels plànols del projecte de 

modificació puntual, amb l’objectiu de substituir els inicialment inclosos, ja que aquests, per 

error, tornaven a ser els mateixos que els obrants al projecte inicialment aprovat i no 

complien, per tant, amb la prescripció continguda al punt dispositiu primer de l’acord 

d’aprovació provisional. 

Les modificacions que el projecte introdueix el el Pla General d’Ordenació Urbana vigent són 

les següents: 

 Modificació de normativa: 

 Es modifica l’article 271. 

 S’hi introdueix una nova clau edificatòria en sòl urbanitzable, dins del Títol Quart, 

Capítol Tercer, Secció Segona, de cinc nous articles, amb la següent numeració: 

Subsecció 6 ter: Subzona ciutat jardí intensiva intensitat 5, Clau 20 h, amb el 

següent contingut: articles 308 septies a 308 undecies. 

 Modificació de plànols normatius: 

 Es modifiquen els plànols següents: 

1a (estructura orgànica del territori). 

2e (classificació de sòl, zones i categories, sistemes generals). 

33c (sòl urbanitzable, determinacions i sectors de planejament). 

4 (infraestructures generals). 

 S’introdueixen dos nous plànols normatius: 

2e bis (classificació de sòl, zones i categories, sistemes generals). 
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33c bis (límit del pla parcial). 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora 

de les bases de règim local; 

Vist el que es disposa a l’article 90 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26/7/2005, pel qual 

s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; 

Vist l’informe preceptiu de Secretaria; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el Text Refós de la “Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de 

l’Ametlla de Mar Sector M Artilleria”. 

 

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. 

 

 

 

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 4 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 96 a 99 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 02/12/2005 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 13/2005, D’1/12/2005. 

EXTRAORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sr. Vicent 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. Maria Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquin Laboria Mayoral 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

 

 

Excusa la seva absència el Sr. Antonio Iruela Subirats. 

 

 

Secretari 

 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 19:30 hores del dia 1/12/2005, 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 9/2005, DE 4/10/2005, 

10/2005, DE 13/10/2005, 11/2005, DE 24/10/2005, I 12/2005, DE 24/10/2005. 

 

 

En relació a l’acta 9/2005, de 4/10/2005, l’aprovació de la qual va ser retirada de l’ordre del 

dia de la sessió 11/2005, de 24/10/2005, pels motius que al propi punt s’hi indiquen, el 
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secretari sol·licita l’ús de la paraula per manifestar que, un cop revisada la transcripció 

fonogràfica de les intervencions, és procedent proposar les modificacions a l’esborrany que tot 

seguit relaciona. 

En relació a l’acta 11/2005, de 24/10/2005, posa de manifest l’existència d’un error material 

que consisteix en fer constar com a assistents a l’inici, erròniament, la Sra. Maria Carme 

Borràs Llambrich i el Sr. Antonio Iruela Subirats, que havien excusat la seva presència, i 

proposa la seva modificació 

Vist el contingut de les rectificacions que es proposen als esborranys; 

El ple acorda per UNANIMITAT: 

 

PRIMER.- Aprovar l’acta de la sessió 9/2005, de 4/10/2005, amb les següents rectificacions 

sobre el text de l’esborrany: 

 Punt 3. Primera intervenció del Sr. Espuny en el debat. 

 A on diu: “Reitera que les bases no van ser les idònies per aconseguir uns bons 

plans parcials i continua pensant que el cost que es pagarà per aquests treballs és 

excessiu, ja que segons informació recollida els preus de mercat estan entre les sis i 

les vuit mil pessetes el metre quadrat, i la valoració efectuada pel tècnic municipal 

és el preu màxim permès pel col·legi. En canvi, continua, amb les bases aprovades 

només es permet un 5% de baixa i si s’hagués permès presentar altres empreses 

s’hagués pagat molt menys. Afirma que disposa d’informació de plans parcials pels 

quals s’ha pagat la meitat del que ara es pagarà”. 

 Ha de dir: “Reitera que les bases no van ser les idònies per aconseguir uns bons 

plans parcials i continua pensant que el cost que es pagarà per aquests treballs 

és excessiu, ja que segons informació recollida els preus de mercat per metre 

quadrat de carrer estan entre les sis i les vuit mil pessetes, i la valoració 

efectuada pel tècnic municipal, al voltant de les quinze mil, és el preu màxim 

permès pel col·legi. En canvi, continua, amb les bases aprovades només es 

permet un 5% de baixa i si s’hagués permès presentar altres empreses 

s’hagués pagat molt menys. Afirma que disposa d’informació de plans parcials 

de superfície similar pels quals s’ha pagat la meitat del que ara es pagarà”. 

 

SEGON.- Aprovar l’acta de la sessió 10/2005, de 13/10/2005. 

 

TERCER.- Aprovar l’acta de la sessió 11/2005, de 24/10/2005, amb les següents 

rectificacions sobre el text de l’esborrany: 

 Encapçalament: no han de figurar a la relació d’assistents a l’inici ni la Sra. Maria 

Carme Borràs Llambrich ni el Sr. Antonio Iruela Subirats. 

 

QUART.- Aprovar l’acta de la sessió 12/2005, de 24/10/2005. 

 

 

2- APROVACIÓ INICIAL DE L’ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA DE LES 

PARCEL·LES NÚMEROS 45 I 46 DEL SECTOR E, RIBES ALTES SEGONA FASE, 

ACTUALMENT DEMANIALS, PER PASSAR A SER BÉNS PATRIMONIALS. 

 

 

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

 

 

L’alcalde explica que es tracta de dues parcel·les d’equipaments del sector E de 6.253 m
2
 i 

4.094 m
2
, que l’equip de govern vol destinar a la construcció de la residència per a la gent 

gran i habitatges tutelats mitjançant l’establiment d’un dret de superfície, i que, per a això, cal 

primer complimentar aquest tràmit. 

La Sra. Samarra ratifica l’esmentat per l’alcalde i afegeix que amb aquesta aprovació s’inicia 

el que properament portarà a la licitació pública per tal d’adjudicar la futura residència d’avis i 

pisos tutelats per a la gent gran. Pensa que és una assignatura pendent i espera no tardar en 

poder presentar el projecte i comptar amb el suport de tots els regidors, als quals se’ls anirà 

informant puntualment de tot. 

La Sra. Marsal manifesta que el vot del seu grup serà negatiu ja que no estan d’acord en el fet 

que es vulgui destinar a aquesta finalitat unes parcel·les que al seu parer s’haurien de destinar 

a equipaments esportius, ja que, explica, no se sap com quedarà l’ampliació del col·legi públic 

Sant Jordi. Creu que la zona podria fer falta en el futur per a possibles equipaments del 

col·legi. Afegeix que ja existia un projecte per fer la residència en el lloc on actualment hi ha 

el casal, al seu parer més idoni ja que queda molt més a prop del CAP i de la mar. La proposta 

del govern, en canvi, suposarà arraconar la gent gran. 

El Sr. Llaó manifesta el seu desacord en el canvi de qualificació jurídica d’aquests terrenys per 

constituir un dret de superfície, ja que, primer, suposarà l’establiment d’una càrrega damunt 

d’una propietat municipal, i segon, amb aquest canvi es podran subhastar i/o vendre, cosa que 

ara no es pot fer. Afirma que existeixen altres fórmules que també permetrien fer aquest 

equipament residencial o pisos tutelats i que no implicarien que mai es puguin vendre ni 

subhastar aquests terrenys. Sol·licita que se li aclareixi si l’equip de govern vol en el futur 

vendre aquesta residència a alguna empresa privada o donar-la en concessió i per què s’opta 

per una fórmula que permet alienar uns terrenys que actualment són de domini públic. 

L’alcalde explica que el govern té la responsabilitat inicial de tirar endavant amb el projecte 

de la residència i que això s’ha de fer a partir de l’atorgament d’un dret de superfície sobre les 

parcel·les. Afirma que en cap moment l’ajuntament vol vendre i menys mal vendre, tot al 

contrari. Reitera que l’aprovació d’aquest punt de l’ordre del dia és només un pas previ per a 

la construcció de la residència per als avis, sense que això representi cap despesa ni per 

l’ajuntament ni per al ciutadà. 

La Sra. Marsal insisteix que era una zona destinada a equipaments esportius en benefici del 

col·legi, i no troba adient que en aquests terrenys es faci la residència per a la gent gran. 

El Sr. Llaó agraeix la contesta de l’alcalde i aclareix que ell en cap cas ha dit que s’intenti 
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vendre o mal vendre, sinó només que si això s’arribes a fer no estaria d’acord. Recull 

l’afirmació de l’alcalde que no és intenció de l’equip de govern vendre aquests terrenys, però 

constata que no se li ha rebatut quan ha dit que el que ara es fa ho permetria, i reitera que la 

residència igual es podria fer sense donar aquest pas. Pregunta de nou per quin motiu s’aplica 

aquesta formula quan es podria arribar al mateix lloc sense canviar la qualificació jurídica, i 

anuncia que mentre no es contesti això el seu vot serà d’abstenció. 

El Sr. Gómez manifesta que el projecte que existia a sobre de l’actual casal era una ampliació 

insuficient per a la quantitat d’avis existents a la localitat. Creu que la zona residencial de 

Ribes Altes és un lloc privilegiat on molta gent voldria tenir la seva primera residència, i 

afirma que l’equip de govern dóna solucions a les veritables necessitats del poble i que per 

aquest motiu el seu vot serà favorable ja que aquesta aprovació inicial és el primer pas per a la 

residència d’avis i pels pisos tutelats que tots esperen que ben aviat siguin una realitat. 

El Sr. Gaseni explica que l’objectiu és poder disposar d’una residència d’avis i d’uns pisos 

tutelats que fa molt temps que es va al darrera i que ara, amb aquest deu mil metres quadrats 

de terrenys que passaran a ser béns patrimonials, es podrà licitar. En relació al lloc pensa que 

és una zona immillorable de nova urbanització lligada al casc urbà. Anuncia el seu vot serà 

afirmatiu, ja que serà un dels millors centres de totes les Terres de l’Ebre. 

 

 

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

 Vots a favor: set. 

 Vots en contra: els del Sr. Antonio Espuny Gaseni i Sra. Maria Marsal Subirats. 

 Abstencions: les del Sr. Ricardo Llaó Llaó, Sra. Mª Carme Borràs Llambrich i Sr. 

Joaquin Laboria Mayoral. 

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

 

 

En data 16/3/2005 l’Institut Català del Sòl, va aprovar definitivament la reparcel·lació del sector 

E (Ribes Altes segona fase) de sòl urbanitzable d’aquest terme municipal. 

L’Institut Català del Sòl és en aquell sector l’administració urbanística actuant en virtut de 

l’acord plenari de 20/10/2003, pel qual es va 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. 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar pretén impulsar, sobre dues de les parcel·les resultants que li 

han estat adjudicades, la construcció d’un complex composat de residència per a gent gran i 

habitatges tutelats mitjançant la pública licitació de la constitució d’un dret de superfície, amb 

obligació de l’adjudicatari de construir i gestionar el complex esmentat en els termes que en 

resultin del plec de clàusules regulador. 

Les parcel·les afectades, rebudes gratuïtament com a parcel·les d’equipament, són la número 45, 

de 6.253,12 m
2
, i la número 46, de 4.094,81 m

2
. 

Les finques, en atenció a la seva naturalesa i qualificació (destinació a equipaments) s’han 

rebut tàcitament afectades a serveis públics pendents de determinar. Cal concloure, per tant, 

que es reben com a béns de domini públic. Com sigui que el domini públic és inalienable, 

imprescriptible i inembargable, les finques no poden ésser gravades mitjançant la constitució 

d’un dret de superfície mentre conservin aquest caràcter. 

És preceptiu, en conseqüència, per poder constituir aquest dret de superfície, procedir a una 

prèvia alteració de la qualificació jurídica de les parcel·les afectades, per passar-les de béns 
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demanials a béns patrimonials. 

D’acord amb l’article 22.2.l) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim 

local, correspon al ple de l’ajuntament, amb el caràcter d’indelegable, la competència per 

alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 22.2.l) i 47.2 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de 

les bases de règim local, i 114.3.m) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 

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

Vist el que estableixen els articles 204 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 

Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 20 del Decret 336/1988, de 

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

Atès que ha quedat acreditada l’oportunitat i la legalitat de l’alteració proposada; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’alteració de la qualificació jurídica de les parcel·les 

resultants números 45 i 46 del sector E, Ribes Altes segona fase, per tal que les esmentades 

parcel·les, actualment qualificades com a demanials per afectació tàcita, passin a ser 

qualificades com a béns patrimonials. 

 

SEGON.- Exposar al públic el present acord, juntament amb l’expedient de què porta causa, 

per un període de quinze dies, mitjançant la publicació del corresponent anunci al tauler 

d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província. 

 

TERCER.- Disposar l’aprovació definitiva de l’alteració, sense necessitat d’ulterior acord, per 

al cas que no es presentessin al·legacions de cap mena durant el període d’exposició pública. 

 

 

3- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 

2005 NÚM. 8/2005. 

 

 

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 una vegada 
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més es troben davant d’una modificació pressupostària de diverses partides tant d’inversions 

com de despesa corrent, cosa que, diu, ja va pronosticar en el darrer ple. Explica que amb 

aquesta proposta de modificació s’assoleixen ja uns tres-cents seixanta-cinc milions de les 

antigues pessetes en negatiu, i que això vol dir que s’està gastant en despesa corrent, cada dia, 

un milió de pessetes de més del que s’ingressa, i que per tant el seu vot serà d’abstenció. 

Constata que almenys uns quants diners dels ingressats per l’adjudicació de l’aigua es 

destinaran a la construcció de la piscina municipal, cosa que el seu grup sempre va defensar, 

però afirma que una altra part d’aquells diners han anat a tapar els forats de la despesa corrent. 

Pregunta si es té constància per escrit de la subvenció que s’espera rebre de la Generalitat per 

a la construcció de la piscina, de 925.000 €, i recorda que l’aprovació de la proposta 

comportarà un acte nul de ple dret per manca de crèdit pressupostari. Reitera que el seu vot 

serà d’abstenció. 

El Sr. Llaó, tot i que diu que no se li han contestat a les preguntes efectuades en l’anterior 

punt, manifesta que segons ha escoltat a la Cala Radio durant aquesta legislatura es rebran per 

diversos convenis uns tres mil milions de pessetes, cosa història ja que no creu que mai cap 

ajuntament pugui rebre aquesta quantitat de diners, i que es va dir en aquell mateix programa 

que aquests diners es destinarien a inversions. I en canvi, tal com ell ja va dir en altres plens, 

s’incrementen partides de despesa corrent com ara els rebuts de les assegurances, 

l’agranadora, l’IVA de la compra del local per a la biblioteca municipal, o vint-i-quatre mil 

euros pel servei de recollida d’escombraries, entre d’altres. Afirma que s’estan gastant en 

despesa corrent diners dels ingressats pel concepte de l’aigua, i conclou, per això, que no es va 

dir la veritat quan es va manifestar que tots anirien a inversions. Reitera que tot i estar d’acord 

amb les obres proposades, el seu vot serà negatiu. 

El Sr. Gaseni manifesta que quan es va aprovar el pressupost es va preguntar a l’equip de 

govern per les inversions, i que es va contestar que era un pressupost funcional i que s’anirien 

fent les corresponents modificacions al llarg de tot l’any, com efectivament es fa. Afirma que 

avui es pot veure que el camp de futbol és ja una realitat, així com les pistes de tennis, i que a 

partir d’avui ho serà també la piscina coberta. En relació a la pregunta sobre la subvenció feta 

pel Sr. Espuny informa que hi ha una previsió i una garantia donada per la Secretaria General 

de l’Esport que abans d’acabar l’any se sabrà la quantitat exacta, que pot suposar un 33% de la 

inversió. Demana un vot de confiança i creu que és per estar contents ja que en altres 

legislatures s’havia demanat i la resposta va ser que no tocava, però que ara tots es poden 

congratular per comptar amb aquest ajut. Pensa que estan en el camí correcte. 

El Sr. Espuny reitera que seria millor esperar a saber la quantitat exacta de la subvenció, i 

quan es tingui tot ben lligat tirar endavant primer amb el projecte i després amb l’obra. És un 

suggeriment que efectua per no caure en precipitacions com en altres ocasions i no refer de 

nou tot el procediment. 

El Sr. Llaó diu que se’ls demana confiança, però que al seu parer s’hauria de ser més curós i 

prudent, ja que les persones que han dit que la subvenció es concedirà abans de finalitzar el 

mes de desembre són les mateixes que diuen que aviat començaran les obres del col·legi i els 

van passejant. Explica que per precedents i per l’experiència d’altres ocasions no pot donar la 

confiança que se li demana. Pensa que hi ha massa eufòria i reitera que el seu vot serà negatiu. 

El Sr. Gómez manifesta que l’oposició sempre diu que els diners es gasten en despesa corrent, 

però creu que cal recordar que avui ja s’ha posat la primera pedra per la residència d’avis que 

el camp de futbol, les pistes de tennis i la piscina coberta ja són un fet. Diu que només amb 

aquestes obres ja s’ha pogut demostrar que els mil milions de l’aigua s’han destinat a 

inversions. Afirma que el poble s’està transformant i que no ho fa pas per les gestions 
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efectuades per l’anterior equip de govern, i que la modificació pressupostària que es pretén 

aprovar en aquest punt de l’ordre del dia són el reflex del compliment de les promeses 

efectuades per l’equip de govern. 

El Sr. Gaseni reitera la seva demanda de confiança perquè diu que sigui quina sigui la 

subvenció l’obra de la piscina coberta tirarà endavant. Pensa que és una molt bona obra i 

entén que l’oposició hauria d’estar amb l’equip de govern en aquesta nova inversió. 

L’alcalde afirma que el motiu principal d’aquesta modificació de crèdit són les obres de la 

piscina coberta, és a dir inversions, igual com ho són el renting de l’agranadora i la variació de 

les línies elèctriques de la zona esportiva. Explica que l’ajuntament té més liquidesa en 

tresoreria que mai, que només cal donar una volta pels carrers del poble per veure la quantitat 

d’inversions que l’equip de govern està duent a terme, que es paga més al dia que mai i que 

s’ha reduït deute bancari. 

 

 

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

 Vots a favor: set 

 Vots en contra: els del Sr. Ricardo Llaó Llaó, Sra. Mª Carme Borràs Llambrich i Sr. 

Joaquin Laboria Mayoral. 

 Abstencions: les del Sr. Antonio Espuny Gaseni i Sra. Maria Marsal Subirats. 

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

 

 

Atès que s’ha tramitat expedient de modificació del pressupost de l'administració general de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 8/2005, 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 168, 169 i 177 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, 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 2005; 

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. 8/2005, que és el que s’especifica: 

§ 1. a) Modificació del pressupost, modificació de partides: 

 
Partida  Denominació Habilit/suplem Disminucions 

    

432 22705 variació línies elèctriques 61.728,46  

442 20300 renting barredora brigada 5.881,04  

442 22700 servei de recollida i transport residus 24.000,00  

451 62200 compra local biblioteca 11.760,00  

452 62202 construcció piscina municipal 3.106.486,32  
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Partida  Denominació Habilit/suplem Disminucions 
    

511 60101 accessos zona esportiva 185.817,17  

512 63000 obres de millora xarxa d'aigües 60.000,00  

 TOTALS 3.455.672,99 0 

§ 1. b) Modificació del pressupost, modificació de previsions de 

conceptes:  

Concepte  Denominació Habilit/suplem Disminucions 
    

75500 Ensenyament Ampliació Llar d'Infants 60.000,00  

75505 subvenció piscina 925.000,00  

 TOTALS 985.000 0 

 

§ 1. c) Modificació del pressupost, resum dels acumulats de les 

modificacions (augment / disminució del total del pressupost):  

 Total acumulat modificacions estat de despeses: ........................................ 3.455.672,99 € 

 Total acumulat modificacions estat d’ingressos: ........................................... 985.000,00 € 

 Diferència .................................................................................................... 2.470.672,99 € 

Finançament:  

 

Romanent de Tresoreria de lliure disposició (87000):  ............................................ 2.470.672,99 € 

Resums: 

Total modificació despeses: ................................................................................. 3.455.672,99 € 

Total modificació ingressos:.................................................................................... 985.000,00 € 

Disposició efectiva sobre el romanent de tresoreria de lliure disposició de 2004: .. 2.470.672,99 € 

Romanent de tresoreria de lliure disposició de 2004, no disposat encara: ................... 31.783,53 € 

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 1/2005. Ampliació Llar d’infants. Modificació de dades. (Situació inicial al 

pressupost de 2005). 

despesa 

 finançament 

afectat   CFI 

517.728,43 390.000,00 Ensenyament 0,753291 

  0,00 concepte 0,000000 

  0,00 concepte 0,000000 

  0,00 concepte 0,000000 

Totals 390.000,00   0,753291 
        

  127.728,43 recursos propis 0,246709 
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 Projecte 9/2005. Compra local biblioteca. Modificació de dades. (Situació inicial al 

pressupost de 2005). 

despesa 

 finançament 

afectat   CFI 

179.760,00 168.000,00 operació de crèdit 0,934579 

  0,00 concepte 0,000000 

  0,00 concepte 0,000000 

  0,00 concepte 0,000000 

Totals 168.000,00   0,934579 
        

  11.760,00 recursos propis 0,065421 

 Projecte 11/2005. Construcció piscina coberta. Projecte de nova introducció. (Situació 

inicial al pressupost de 2005). 

despesa 

 finançament 

afectat   CFI 

3.106.486,32 925.000,00 Subvenció Generalitat 0,297764 

  0,00 concepte 0,000000 

  0,00 concepte 0,000000 

  0,00 concepte 0,000000 

Totals 925.000,00   0,297764 
        

  2.181.486,32 recursos propis 0,702236 

 

SEGON.- Exposar al públic el present acord, juntament amb l'expedient de què porta causa, per 

un període de quinze dies hàbils segons el que determina la normativa vigent, i disposar, per al 

cas que no es presentessin al·legacions de cap mena, l’aprovació definitiva un cop haurà 

transcorregut aquell termini. 

 

 

4- APROVACIÓ INICIAL DE LA IMPOSICIÓ I DE L’ORDENACIÓ DE LES 

CONTRIBUCIONS INICIALS PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “PAVIMENTACIÓ 

ASFÀLTICA DEL CAMÍ A LA PUNTA CALDA”. 

 

 

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 manifesta la seva 

conformitat, que respon al repartiment tradicional del 50% a càrrec de l’ajuntament i l’altre 
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50% a càrrec dels propietaris beneficiats per l’obra. Explica però que en aquest cas està la 

finca destinada a camp de tir que és d’un ciutadà anglès, i per aquest motiu demana que si el 

propietari dels terrenys revertís el pagament a la societat de caçadors, que l’ajuntament ja sigui 

a través d’una subvenció o alguna altra fórmula, fos sensible i compensés aquest pagament. 

L’alcalde manifesta que tindrà en consideració aquest prec. 

El Sr. Gaseni exposa que el camp de tir encara que sigui privat és una instal·lació esportiva i 

que per tant, si es donés el cas, es tractarà de manera especial. 

 

 

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 de l'alcaldia de data 8/11/2005 s'acordà incoar expedient per a la imposició i 

l’ordenació concreta de les contribucions especials per l'execució de l'obra “Pavimentació 

asfàltica del camí a la Punta Calda”, el projecte de la qual obra, amb un pressupost d'execució 

per contracta de 24.298,36 €, va ser aprovat inicialment per Decret de l'alcaldia núm. 

175/2005, de 31/5/2005, i va resultar definitivament aprovat sense necessitat de nova 

resolució. 

D'acord amb el que preveu l'article 34 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, l'exacció de contribucions 

especials precisarà la prèvia adopció de l'acord d'imposició, així com el d'ordenació, amb el 

contingut i procediment que aquest article estableix, en relació amb els articles 15, 16 i 17 del 

mateix cos legal. 

Vist el que es disposa als articles 15, 16, 17, 58 i 29 a 37 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; 

Vist l’informe tècnic obrant a l’expedient, que fonamenta i justifica el benefici especial dels 

subjectes passius i el percentatge de repartiment en base a la ponderació del benefici especial 

particular i el benefici o utilitat general; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment la imposició de les contribucions especials per a la realització 

de l'obra “Pavimentació asfàltica del camí a la Punta Calda”, d’acord amb les següents dades: 

a) Cost de les obres: 24.298,36 € 

b) Altres fonts de finançament afectat: 0,00 € 

c) Cost suportat (a – b): 24.298,36 € 

d) Base imposable: 50% del cost suportat, 12.149,18 € 

 

SEGON.- Aprovar inicialment l’ordenança fiscal específica reguladora de l’ordenació de les 

contribucions especials per a l’execució de l’obra “Pavimentació asfàltica del camí a la Punta 

Calda”, que conté els criteris o mòduls de repartiment, la relació de subjectes passius, i les 

quotes singulars de cadascun d’ells. 

 

TERCER.- Exposar al públic l'expedient, mitjançant anunci al Tauler d'anuncis de la 
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corporació i al Butlletí Oficial de la Província, per termini de 30 dies, per tal que els 

interessats puguin presentar les al·legacions que estimin oportunes. 

 

QUART.- Cas que no es presentin al·legacions contra els acords inicials d'imposició i 

d’ordenació concreta de les contribucions especials aquests esdevindran definitius sense 

necessitat d'adoptar un nou acord, i es procedirà a la publicació de l'acord i el text definitiu en 

la forma prevista per l'article 17 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, notificant-se als contribuents 

les quotes individuals assignades. 

 

CINQUÈ.- Convidar als propietaris afectats a que, si ho estimen convenient i d'acord amb el 

termini i amb les formalitats previstes als articles 36 i 37 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, sol·licitin 

la constitució d'Associació Administrativa de Contribuents. 

 

 

5- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PROJECTE “PLA ESPECIAL QUE 

DESENVOLUPARÀ EL SISTEMA GENERAL PORTUARI DEL PORT 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: 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 recorda que és un tema 

que ve de fa dos anys i que el seu grup ja va presentar al·legacions a l’aprovació inicial que 

van ser acceptades, com les teulades de les instal·lacions situades sota el passeig. Explica que 

es va presentar també una altra moció per tal que s’enderroqués l’antiga fàbrica de gel ja que 

estèticament milloraria molt el port, i que en el permís de construcció de la segona fàbrica de 

gel ja es va especificar que en quedar en desús la primera una de les condicions era el seu 

enderroc. Reitera que no enderrocar-la comporta un greu perjudici a nivell estètic i suposa 

perdre una millora per a la vialitat de la zona, però que això no s’ha considerat i es planteja, en 

canvi, un pla especial del port en què no se sap si la nevera s’enderrocarà o no o si es crearà 

un altre potent edifici en el mateix lloc. A més, diu, es crea una altra zona comercial i turística 

de sis mil metres quadrats que s’hagués hagut de negociar a la baixa. Afirma que el port de 
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l’Ametlla és un port pesquer i que Ports de la Generalitat intenta treure amb aquesta zona una 

més alta rendibilitat. Avisa que aquesta rendibilitat esdevindrà competència directa dels 

restauradors i comerços de la localitat. Opina que l’activitat comercial s’hauria de potenciar al 

casc urbà, i que el port hauria de ser un motiu d’atracció turística de visita i passeig, i no tal i 

com es planteja. Pel que fa a la resta de les zones del port diu que li sembla correcta la seva 

planificació, ja que facilitarà l’activitat pesquera i es millorarà la visió des dels diferents llocs, 

però que pels dos motius esmentats al començament de la seva intervenció el seu vot serà 

negatiu. 

El Sr. Llaó manifesta que el seu grup ja va participar en les directrius d’aquest pla especial 

tant des del govern com ara en l’oposició. Constata l’existència de diferents criteris i gustos i 

afirma que a ell, si hi ha quelcom que el satisfà, és justament l’existència d’aquesta zona 

comercial. Està d’acord en que ha de ser un espai turístic, i pensa que la instal·lació d’aquests 

locals comercials pot servir de reclam al visitant. Afirma que la participació del Sr. David 

Pino en la redacció del pla li mereix una confiança important, i que el seu vot serà afirmatiu. 

El Sr. Gaseni reconeix la voluntat que han tingut tots els grups polítics d’enderrocar l’antiga 

fàbrica de gel, però que aquest pla contempla en el seu lloc la construcció d’un edifici de 

planta baixa i pis destinat a l’activitat turística i a oficines de Ports, que inclouria en la planta 

baixa un espai per oficina de turisme. Pensa que la Confraria hauria d’accelerar els tràmits per 

poder començar les obres el més aviat possible. Fa menció a les converses mantingudes amb 

el Sr. Manel Nadal, secretari general de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, per tal que 

l’enderroc de la fàbrica sigui una realitat, però recorda que Ports sempre ha posat dificultats ja 

que no vol perdre aquest actiu per explotar-lo. Pel que fa a la zona comercial manifesta que no 

creu que sigui una competència per als comerciants del casc urbà ja que, contràriament, 

aquests locals ajudaran a potenciar el sector. Per tot això, anuncia que el seu vot serà 

afirmatiu. 

El Sr. Llaó ratifica que les zones comercials a instal·lar en la zona portuària no els han de fer 

por. Seria, diu, com no confiar en les persones i els empresaris del sector, els quals li mereixen 

tota la seva confiança. 

El Sr. Gómez convé que la zona comercial no té per què fer por ja que està comprovat que en 

un carrer, quants més locals comercials existeixen, més es beneficien tots en el seu conjunt. 

Manifesta que el pla especial va ser iniciat per l’anterior equip de govern i que els canvis que 

s’han realitzat han estat mínims. 

 

 

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

 Vots a favor: deu 

 Vots en contra: els del Sr. Antonio Espuny Gaseni i Sra. Maria Marsal Subirats. 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 21/8/2003 la Comissió de Govern Municipal va acordar l’aprovació inicial del “Pla 

especial del Port de l’Ametlla de Mar”. 

El punt dispositiu tercer de l’acord d’aprovació inicial va disposar suspendre la tramitació de 

l’expedient, i per tant l’exposició pública i la sol·licitud d’informes, fins que Ports de la 

Generalitat haurà presentat set nous exemplars del projecte signat pel/s tècnic/s autors, i amb 

identificació de la seva titulació, d’acord amb el que es disposa a la Disposició addicional 
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cinquena de la Llei 2/2002, de 14/3/2002, d’urbanisme. 

El punt dispositiu cinquè de l’acord d’aprovació inicial, per la seva banda, va disposar 

requerir el promotor perquè en el projecte a aprovar provisionalment, i sens perjudici d’altres 

rectificacions que s’haguessin d’introduir com a conseqüència de les al·legacions efectuades o 

dels informes d’altres organismes, s’hi incorporessin, com a mínim, les següents: 

L’article 24.1 de les normes urbanístiques del projecte de pla especial (condicions d’ús de 

la zona turística) preveu, entre d’altres, els usos culturals o de temporada. Malgrat això, 

aquest ús no apareix reproduït en cap de les subclaus que es defineixen a l’article 25. 

S’ha de rectificar aquesta omissió tot incorporant l’admissió expressa d’aquest ús a la 

clau 4d, i si s’escau també a la clau 4b, de les que regula l’article 25. 

L’acord va ser notificat a Ports de la Generalitat (RE 2338, de 25/7/2003), com a acte de 

tràmit, en data 25/7/2003. 

Consta a l’expedient que l’edicte relatiu a l’aprovació inicial va ser publicat al Butlletí Oficial 

de la Província núm. 188/2003, de 14/8/2003, i al diari El Punt de 8/8/2003. Durant el termini 

d’exposició pública, a més, l’edicte va ser exposat al tauler d’edictes de la corporació. 

Respecte de la proposta de modificació inicialment aprovada es va recabar informe dels 

següents organismes: 

Administració General de l’Estat, Direcció General de Costes. RS 2460, de 5/8/2003. 

Justificant de recepció de data 8/8/2003. 

Generalitat de Catalunya, Direcció General de Ports i Transports. RS 2457, de 5/8/2003. 

Justificant de recepció de data 8/8/2003. 

Generalitat de Catalunya, Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. RS 2458, de 

5/8/2003. Justificant de recepció de data 7/8/2003. 

Generalitat de Catalunya, Departament d’Indústria, Comerç i Turisme. RS 2456, de 

5/8/2003. Justificant de recepció de data 7/8/2003. 

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. RS 2459, de 5/8/2003. 

Justificant de recepció de data 8/8/2003. 

Consell Comarcal del Baix Ebre. RS 2461, de 5/8/2003. Justificant de recepció de data 

11/8/2003. 

Durant el termini d’exposició pública s’han presentat les següents al·legacions: 

La Confraria de Pescadors Sant Pere, per escrit RE 2471/2003, de 23/7/2003, va formular 

determinades consideracions puntuals sobre aspectes de detall del pla inicialment 

aprovat. 

El Grup Municipal PSC-PM, per escrit RE 3057/2003, de 12/9/2003, va formular també 

determinades consideracions puntuals sobre aspectes de detall del pla inicialment 

aprovat. 

En data 16/1/2004, RE 99, Ports de la Generalitat va presentar informe de valoració sobre el 

resultat dels tràmits d’informació pública i d’informació sectorial, amb el prec que s’aprovés 

provisionalment el Pla especial. L’informe analitza la documentació aportada i valora, 

respecte de cadascuna, la procedència i improcedència de la seva inclusió. L’informe analitza 

també el requeriment municipal contingut al punt dispositiu cinquè de l’acord d’aprovació 

inicial, i proposa la seva inclusió al Pla tot esmenant, a aquests efectes, l’inicialment aprovat. 

En data 15/3/2004 l’arquitecte municipal, Sr. Theilacker, va emetre informe relatiu a 

l’informe de valoració aportat per Ports de la Generalitat, en què es concloïa que per poder 

procedir a l’aprovació provisional del Pla especial s’havia d’aportar una nova versió refosa del 

document en què es recollís expressament el conjunt de modificacions introduïdes respecte 

del pla inicialment aprovat. 
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En data 8/6/2005, RE 1851, Ports de la Generalitat presentà una versió íntegra del Pla 

especial, per a ésser aprovada provisionalment. Documentació que es complementà amb la 

lliurada en data 14/6/2005, RE 1914 (exemplars addicionals i suport digital). 

El document que se sotmet a aprovació provisional és el presentat per Ports de la Generalitat 

en data 8/6/2005, RE 1851, intitulat “Pla especial que desenvoluparà el sistema general 

portuari del Port de l’Ametlla de Mar”, de data juny 2005 i redactat per Greccat SL sota la 

direcció de l’enginyer de camins canals i ports David Pino i Roca, responsable de la Zona 

Portuària Sud. 

El projecte es composa de: 

Document 1. Memòria i annexes. 

Document 2. Plànols. 

 8 plànols informatius. 

 Plànols d’ordenació: 

 Número 9: Proposta d’ordenació per zones (6 subplànols). 

 Número 10: Projecte de millora de la façana marítima. 

 Número 11: Detalls i rendres locals façana marítima. (2 subplànols) 

 Número 12: Mobilitat de vehicles i vianants. 

 Número 13: Usos del Port. 

 Número 14: Edificabilitat. 

 Número 15: Pla d’etapes. 

Document 3. Estudi econòmic. 

Document 4. Normes urbanístiques i disposicions generals relatives al sector portuari. 

En data 20/7/2005 l’arquitecte municipal Sr. Theilacker va emetre informe sobre el projecte 

de Pla presentat per a ésser aprovat provisionalment. L’informe analitza les modificacions 

introduïdes respecte de l’inicialment aprovat, i: 

Constata que no s’ha incorporat la prescripció exigida per la Direcció General de Comerç. 

Indica la necessitat de preveure una passarel·la de fusta per a vianants en el perímetre de la 

platgeta del costat del moll de llevant. 

En data 22/7/2005, RS 1741, es van comunicar aquestes deficiències a Ports de la Generalitat. 

En data 16/9/2005, RE 3026, Ports de la Generalitat va comunicar a aquest ajuntament no 

tenir inconvenient en què l’acord d’aprovació provisional inclogui d’ofici les prescripcions 

relatives a les deficiències detectades, i va manifestar que les inclourien també al seu informe 

preceptiu i vinculant previ a l’aprovació definitiva. 

En data 9/11/2005 l’arquitecte municipal Sr. Theilacker va emetre informe pel qual, tot 

prenent en consideració l’escrit tot just esmentat, informa favorablement l’aprovació 

provisional del Pla Especial, amb introducció d’ofici de les prescripcions relatives a les 

deficiències detectades. 

Per tot això; 

Atès que correspon aprovar provisionalment el projecte de “Pla especial que desenvoluparà el 

sistema general portuari del Port de l’Ametlla de Mar”a l’ajuntament, a la vista de l’article 

83.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26/7/2005, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

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; 
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Vist el que es disposa a l’article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les 

bases de règim local; 

Vist l’informe preceptiu emès per la Secretaria General en data 22/11/2005; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Estimar parcialment les al·legacions presentades, en els termes que es desprenen 

dels informes de valoració incorporats a l’expedient i del propi projecte, i desestimar-les en la 

resta. 

 

SEGON.- Aprovar provisionalment el “Pla especial que desenvoluparà el sistema general 

portuari del Port de l’Ametlla de Mar”, tot introduint, però, les següents prescripcions: 

El creixement de l’oferta comercial al detall en format de mitjà establiment comercial serà 

subjecte, incloses les excepcions previstes, al que determina la normativa sectorial 

d’equipaments comercials 2001-2004. 

Es preveurà una passarel·la de fusta per a vianants en el perímetre de la platgeta del costat 

del moll de llevant. 

 

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 4 exemplars, degudament 

diligenciats, del projecte tècnic. 

 

 

6- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’ACTUACIÓ 

“CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT: DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA 

PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE ‘PISCINA MUNICIPAL COBERTA’, I 

D’EXECUCIÓ DE L’OBRA CORRESPONENT”. 

 

 

En aquest moment abandona la sessió el Sr. Joan Pere Gómez Comes. 

 

 

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: onze. 

 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 
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serà negatiu ja que no només es treu a concurs el projecte, pel qual sí que hi ha consignació 

pressupostària, sinó també l’obra, per la qual no n’hi ha, i a més s’està pendent de confirmació 

d’una subvenció. Fa menció a l’informe jurídic, que recomana cura i prudència i esperar que 

abans de l’adjudicació es tingui la disponibilitat monetària adient, i que recorda que en cas 

contrari i de conformitat amb l’article 46 de la Llei General Pressupostària seran nuls de ple 

dret els actes administratius pels quals s’adquireixen compromisos de despesa i obligacions 

per quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats. Afirma que l’incompliment d’això fa 

que les bases puguin ser impugnades per qualsevol empresa i que aleshores s’haurà de tornar a 

refer tot el procediment. Afegeix que un altre factor pel qual votarà en contra són els criteris 

d’adjudicació, 60 punts pel projecte facultatiu de l’obra, 20 punts per la proposta econòmica, i 

20 punts per la reducció del termini d’execució. Explica que això suposa, com en els tres 

concursos anteriors, que el percentatge majoritari de la puntuació es donà de manera 

discrecional. Té el pressentiment de tornar a veure pel mig l’empresa Naturgest. Creu que amb 

aquesta mena de concursos no totes les empreses tenen la mateixa oportunitat, ni tant sols 

essent les més qualificades. Manifesta que el seu grup està d’acord amb la construcció de la 

piscina però que el lloc no és l’idoni, Recorda que els estudis efectuats durant el seu mandat 

ubicaven la piscina coberta en una part de l’actual camp de futbol de Ribes Altes, un cop 

executada la continuació del carrer Camarles i traslladat el camp de futbol. Opina que aquest 

era i és el millor lloc per instal·lar la piscina municipal, enfront mateix de les escoles, ja que 

així es donava l’oportunitat que tots els centres educatius en gaudissin sense necessitat de 

desplaçaments i es facilitava, alhora, l’ús per part de la gent que acompanya als fills a l’escola. 

Reitera que el seu vot serà negatiu. 

El Sr. Llaó exposa que l’informe jurídic manifesta que és discutible la disponibilitat jurídica 

dels terrenys on es pretén executar l’obra, que és sòl urbanitzable no programat, que manifesta 

també que no existeix consignació pressupostària per tal d’atendre la despesa, la qual cosa 

comporta que l’acte sigui nul de ple dret, i que conté una advertència d’il·legalitat que 

comporta un informe desfavorable de l’aprovació de l’expedient de contractació, la licitació i 

també l’adjudicació. Pregunta el Sr. Llaó per quin motiu tot i havent aquesta advertència 

d’il·legalitat es pretén tirar endavant la proposta i aprovar-la. Manifesta que ell ho podria 

entendre des de la perspectiva de guanyar temps, però que s’ha de ser conscient que en cas 

d’impugnació es podria retardar molt. Pregunta si l’equip de govern és conscient d’aquesta 

il·legalitat, i si s’ha valorat la possibilitat que aquestes ganes de guanyar temps puguin 

comportar finalment que es retardi tot. En relació a l’estudi sobre les prescripcions tècniques 

pregunta en quin grau ha participat l’empresa Naturgest en la seva elaboració, i sol·licita que 

se li informi sobre si el fet d’haver participat comporta qualque mena de restricció per poder-

se presentar també a la licitació, ja que al seu parer aquesta empresa s’hauria d’abstenir. Pel 

que fa a la puntuació dels criteris d’adjudicació, opina que es dóna poca puntuació a l’apartat 

del preu i molta en canvi al del projecte, que puntua un 60% dels punts. 

El Sr. Gaseni diu que no es pot esperar i pensa que ara és el moment per a començar a 

treballar en aquesta obra de construcció de la piscina coberta que juntament amb el camp de 

futbol i les pistes de tennis seran les més emblemàtiques d’aquest mandat. En relació al plec 

de clàusules pensa que és molt important donar una puntuació elevada al projecte i que s’ha 

fet tot el possible per ajustar-les al màxim. Afirma que no s’estan llençant els diners. En 

relació a la intervenció del Sr. Llaó diu que l’empresa que ha confeccionat l’estudi de 

viabilitat es diu CESPAC, i que l’empresa Naturgest el que va fer va ser donar tota la seva 

col·laboració tècnica i personal per aconseguir que aquest estudi de viabilitat fos més 

complert i ajudar així a poder entrar en els terminis exigits per la Generalitat. Seguidament fa 
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una explicació de les futures instal·lacions, que constaran d’una superfície edificable de 2.184 

m
2
, una piscina de 25 x 12,5 metres amb sis carrers i una de petita complementària de 6 x 12,5 

metres, dues sales de 70 m
2
, una sala de fitness d’uns 120 m

2
, un parc infantil d’uns 50 m

2
, un 

espai de salut amb sauna i banys de vapor, dos cascades d’aigua amb finalitat terapèutica, i els 

corresponents vestidors. Opina que es tracta d’una obra important i que per aquest motiu 

l’estudi de viabilitat està fet amb coneixement de causa, que juntament amb el seguiment que 

farà la Generalitat, són prou garanties per pensar que tot sortirà bé. 

El Sr. Espuny afirma que la Generalitat, quan s’atorguen subvencions d’aquestes 

característiques, demana que les obres no comencin fins que s’hagi aprovat i notificat la 

subvenció. Reitera que seria millor treure ara a concurs la redacció del projecte i després 

licitar independentment l’execució de l’obra. Pensa que seria bo modificar la puntuació dels 

criteris, i donar una puntuació de per exemple de 10 punts a les empreses que hagin efectuat 

obres similars i tinguin experiència al respecte. Al seu parer, es perd una altra vegada 

l’oportunitat de fer una cosa ben feta per culpa del fet que l’equip de govern s’està precipitant. 

El Sr. Llaó no dubta que siguin unes bones instal·lacions, però reitera les preguntes efectuades 

en la seva primera intervenció relatives a si l’equip de govern és conscient que proposa 

aprovar un acte nul de ple dret, i a si l’empresa que ha fet l’estudi tindrà algun tipus de 

limitació a l’hora de concursar, ja que es tracta d’un obra de cinc-cents milions de pessetes 

que requereix molta transparència. 

El Sr. Gaseni, en relació a la ubicació de la piscina coberta, diu que es va optar per una opció 

que creu que pot convertir a l’Ametlla en un dels pocs pobles amb una zona esportiva 

compacta i de les més importants de Catalunya. A més, afegeix, tot el conjunt esportiu que es 

concentrarà en la nova zona constitueix el detonant d’una actuació urbanística important que 

l’antic equip de govern ja tenia previst. Creu que aquesta zona esportiva serà un complement 

de qualitat per al nou sector que es pretén endegar i que li donarà un bon atractiu. Finalitza tot 

expressant que vol deixar constància que els tècnics del Patronat d’Esport també han 

col·laborat en la confecció de l’estudi de viabilitat aportant les seves idees com a 

professionals que són. 

L’alcalde manifesta que existeix un bon estil i una adequada transparència en l’actuació de 

l’equip de govern, i que els resultats estan en boca i ulls de tothom. 

 

 

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

 Vots a favor: sis 

 Vots en contra: els del Sr. Antonio Espuny Gaseni, Sra. Maria Marsal Subirats, Sr. 

Ricardo Llaó Llaó, Sra. Mª Carme Borràs Llambrich i Sr. Joaquin Laboria Mayoral. 

 Abstencions: cap 

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

 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té previst dur a terme l'actuació l’actuació “Contracte 

administratiu mixt: de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del projecte ‘Piscina 

municipal coberta’, i d’execució de l’obra corresponent”, per a la qual cosa ha previst concertar 

l'oportú contracte administratiu de caràcter mixt. 

Atès que l’òrgan de contractació competent és el Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, 

d'acord amb els articles 21.1.ñ) i 22.2.n) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les 

bases de règim local; 
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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; 

Atès que procedeix tramitar l'expedient d'adjudicació pel sistema de concurs obert, atès 

l’article 75 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 a la vista de les prestacions que hom 

pretén contractar; 

Vist el contingut del plec de clàusules administratives particulars; 

Vist, igualment, el contingut del plec de prescripcions tècniques; 

Vist el que es disposa a l’article 277.1 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 

Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, pel que fa a l’exposició pública 

dels plecs de clàusules administratives particulars; 

Vist el contingut dels informes preceptius de Secretaria i d’Intervenció; 

Vista la proposta de l’Alcaldia en relació als regidors que han de formar part de la mesa de 

contractació; 

Vist el que es disposa a l'article 69 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16/6/2000, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques; 

El ple acorda: 

 

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

data. 

 

SEGON.- Aprovar la realització de la despesa que es derivarà de l'execució del contracte. 

 

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

contractació, i el de prescripcions tècniques, anomenat “Documentació annexa tècnica, 

sol·licitud de subvenció per a la construcció d’una piscina coberta a l’Ametlla de Mar”. 

 

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

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

termini de vint dies. 

 

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

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

verificar-se pel procediment de concurs obert. 

 

SISÈ.- Nomenar director facultatiu del contracte el Sr. Lluís Fernández Fernández, arquitecte 

municipal. 

 

SETÈ.- Nomenar com a vocals de lliure designació de la mesa de contractació els regidors 

senyors Jordi Gaseni i Blanch, Joan Pere Gómez Comes, i Ricardo Llaó Llaó, i disposar que 

actuï com a secretari de la mesa el funcionari que a l’efecte designi el secretari. 

 

 

7- POSADA A DISPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DELS TERRENYS 

NECESSARIS PER A LES OBRES D’AMPLIACIÓ DEL CEIP SANT JORDI. 
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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: onze. 

 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, encara que li hagués agradat que la distribució de l’ampliació del centre hagués 

estat d’una altra manera, motiu pel qual quan es va plantejar el pla parcial de Ribes Altes 2a. 

fase va demanar que al costat mateix de l’escola hi hagués la parcel·la destinada a possibles 

usos municipals. Reitera que una altra distribució i una altra manera de fer les coses eren 

possibles, però que en cap cas vol paralitzar aquesta ampliació tant necessària. Per això, diu, 

tot i no agradar-li la proposta, el seu vot serà afirmatiu. 

El Sr. Llaó manifesta la seva conformitat amb el present punt de l’ordre del dia. 

El Sr. Gaseni explica que amb aquest acord es posa a disposició del departament d’Educació 

els terrenys de la que creu es pot anomenar ja l’antiga zona esportiva i afirma que tant amb 

aquesta ampliació com en la construcció de la nova zona de esportiva no es causarà cap 

perjudici ni a la comunitat educativa ni a l’esportiva. 

 

 

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

 Vots a favor: onze. 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha impulsat l'execució de l'obra de 

reforma i ampliació del Col·legi Públic "Sant Jordi", ateses les necessitats escolars de la 

població. 

Aquesta ampliació ha de portar-se a terme en els terrenys contigus a l'existent col·legi, els 

quals són de propietat municipal. 

La finca és la número 4274, inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa al foli 93, 

tom 2605, llibre 42, amb una superfície total de 17.989 m
2
. 

Per decret de l'alcaldia núm. 367/2005 de data 06/10/2005 s'aprovà el projecte de parcel·lació 

anomenat "Projecte de parcel·lació de la zona d'equipaments del CEIP Sant Jordi de l'Ametlla 

de Mar", redactat per l'arquitecte municipal Sr. Joan Carles Theilacker, en virtut del qual de la 
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finca matriu esmentada de 17.989 m
2
 en resulten 2 de 14.397,12 m

2
 i de 3.591,88 m

2
, 

respectivament. 

La segregació va ser formalitzada en escriptura pública de data 18/10/2005 atorgada davant 

del notari Javier Carlos García Bayón, número del seu protocol 1672, essent a data d’avui 

pendent d'inscripció al Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa. 

Vistos els informes de l'arquitecte municipal sobre els terrenys de referència; 

El Ple ACORDA per unanimitat: 

 

PRIMER.- Posar a disposició del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, per 

a l'ampliació del col·legi d'educació infantil i primària "Sant Jordi" de l'Ametlla de Mar, el 

següent solar: 

Superfície: 14.397,12 m
2
 

Límits: Nord: camí de l'Estany 

 Est: carrer Hort d'Albacar 

 Sud: finca resultant segregació finca matriu 4274 de 3.591,88 m
2
 

 Oest: sector E Ribes Altes 2a fase 

Càrregues: lliure de càrregues i gravàmens 

Dades registrals finca matriu: Tom 2605, Llibre 42, Foli 93, Finca 4274 del Registre de la 

Propietat núm. 2 de Tortosa. Pendent inscripció la segregació de la finca matriu en 2, una de 

les quals és la que es la que es posa a disposició, de 14.397,12 m
2
. 

 

SEGON.- El terreny és apte per al seu destí com equipament escolar i comptarà amb 

abastament d'aigua, evacuació d'aigües, subministrament d'energia elèctrica amb la potència 

suficient per l’execució de l'obra i el posterior correcte funcionament de l'equipament escolar, 

així com amb la instal·lació d'una estació transformadora d'energia elèctrica i el vial que dona 

davant el terreny es trobarà pavimentada la calçada i tindrà encintades les voreres. 

L'ajuntament adquireix el compromís d'eliminació de qualsevol obstacle que pugui impedir 

l'execució de les obres, fent-se càrrec de la construcció dels guals i entrades al recinte del 

centre. 

 

TERCER.- El Departament d'Educació podrà dur a terme la construcció objecte d'aquesta 

cessió per si mateix o per terceres persones. 

 

QUART.- Es faculta a l'alcalde per a la signatura de la documentació que sigui necessària per 

a l'efectivitat del que es disposa en el present acord. 

 

 

8- MANIFESTACIÓ DE VOLUNTAT DE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR DE 

FORMAR PART DEL PLA EDUCATIU D'ENTORN 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: onze. 
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 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. Martí explica que un treball efectuat en xarxa entre tots els centres, sobre la 

puntualitat, va ser el que va portar que el poble de l’Ametlla fos un dels escollits per 

desenvolupar aquest Pla d’Entorn, que demana una col·laboració estreta entre tots els 

implicats, això és centres d’ensenyament, AMPES, Regidories de l’Ajuntament, i altres 

entitats culturals de la localitat. Com més alt sigui el volum d’activitats previstes a realitzar, 

diu, més possibilitats es tindran per poder ser beneficiaris d’aquest Pla d’Entorn. Explica que 

ja la consellera d’Educació li va avançar que l’Ametlla era una de les poblacions candidates a 

acollir aquesta pla, però que no se sabrà del cert fins el proper 23 de desembre. Diu que una 

vegada escollida la població es formarà una comissió integrada per diferents membres, tant de 

l’ajuntament com dels diferents centres educatius, per la qual cosa demana també la 

participació d’algun dels membres de l’oposició. 

La Sra. Marsal opina que la idea és bona ja que es coordinaran activitats entre els diferents 

centres i entitats. Pensa que donarà molta feina, però que si la Generalitat dóna recursos serà 

molt important. 

El Sr. Llaó manifesta la seva col·laboració en aquest projecte. 

El Sr. Gaseni felicita a la regidora d’Educació, així com a tots els agents educatius que han 

d’intervenir en aquest pla. Pensa que pot ser molt útil per a la població i que es realitzaran 

moltes i diverses activitats. 

 

 

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

 Vots a favor: onze. 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

Els Serveis Territorials d'Educació de la Generalitat de Catalunya han proposat al municipi de 

l'Ametlla de Mar com a candidat per a desenvolupar un Pla Educatiu d'Entorn. 

Els Plans Educatius d'Entorn volen ser un exercici de col·laboració institucional per a la 

millora de l'acció educativa mitjançant la corresponsabilització dels diversos agents educatius 

formals i no formals que són presents a cada territori, són una aposta estratègica 

desenvolupada en el marc del Pla per a la Llengua i la Cohesió Social del Departament 

d'Educació. 

Amb caràcter experimental, el passat mes de març, 25 municipis van iniciar els projectes de 

Plans d'Entorn, i, per aquest curs escolar es vol ampliar amb un nombre similar. 

Els Plans Educatius d'Entorn és un model de cooperació entre administracions que demana, 

sobretot, la corresponsabilització entre els ajuntaments, els serveis territorials d'educació, el 
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professorat dels centres docents i els serveis educatius de cada municipi. 

A efectes de desenvolupament del Pla al municipi és necessari que tots els agents implicats 

mostrin la seva conformitat. 

Per tot això; 

El Ple ACORDA: 

 

ÚNIC.- Manifestar la voluntat de l'ajuntament de l'Ametlla de Mar de formar part i recolzar el 

Pla Educatiu d'Entorn al municipi. 

 

 

9- 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 359/2005 de 3/10/2005 al 435/2005 de 28/11/2005, i de les actes de les 

Comissions de Govern corresponents a les sessions 23/2005 de 22/09/2005, 24/2005 de 

6/10/2005, 25/2005 de 13/10/2005, 26/2005 de 20/10/2005, 27/2005 de 03/11/2005, 28/2005 

de 10/11/2005 i 29/2005 de 17/11/2005, 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. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

La Sra. Marsal reitera el prec que es retirin els pilons del carrer Sant Joan, ja que causen 

caigudes dels vianants. 

El Sr. Llaó prega que a l’hora de confeccionar butlletins i/o revistes institucionals les banderes 

que hi surtin siguin les constitucionals. 

El Sr. Espuny prega que en temes importants que afecten el futur del poble, com per exemple 

el pla especial de la zona portuària, se’ls informi amb més antelació. 

La Sra. Borràs pregunta a l’alcalde si està prevista la construcció d’un tanatori a la localitat. 

El Sr. Llaó reitera les preguntes efectuades en el punt corresponent de l’ordre del dia, si 

l’equip de govern és conscient que en el punt sisè s’ha aprovat un acte que és nul de ple dret i 

si hi ha alguna limitació imposada a l’empresa que ha elaborat el plec de clàusules. 

Pregunta també el per què es canvia la qualificació jurídica dels terrenys de Ribes Altes quan 

es podia aconseguir el mateix sense canviar-la. 

 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 22:00 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. 
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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 23 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 100 a 122 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 01/02/2006 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 14/2005, DE 29/12/2005. 

EXTRAORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sr. Vicent 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. Joaquin Laboria Mayoral 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

 

 

Excusen la seva absència el Sr. Antonio Iruela Subirats i la Sra. Mª Carme Borràs Llambrich. 

 

 

Secretari 

 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 12:30 hores del dia 29/12/2005, 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 INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE 

L’AMETLLA DE MAR, I DE LA PLANTILLA ORGÀNICA, PER A L’EXERCICI 2006. 

 

 

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: onze 

 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 manifesta que és el primer cop des de fa molts anys que es passa a aprovació un 

pressupost quan toca, és a dir en l’any anterior, i és per aquest motiu que desitja agrair a tot 

l’equip de govern i en especial al regidor d’Hisenda que és l’alcalde, el gran esforç que s’ha 

fet per poder aconseguir-ho. 

Diu que és un pressupost continuista i que amb això vol dir que la màxima prioritat serà la 

inversió. Fa esment als més de tres milions d’euros destinats a inversions directes, i afirma 

que és un pressupost equilibrat. Reitera la importància de l’aprovació del pressupost abans de 

començar l’exercici, la inversió directa abans esmentada, i totes les inversions que durant 

aquests anys s’estan portant a terme al poble. 

El Sr. Gaseni destaca també la data en que s’ha portat al ple l’aprovació d’aquest pressupost, 

així com els milions destinats a inversions directes. Fa especial atenció a les dues grans obres 

d’aquesta legislatura que són, diu, el camp de futbol i la piscina municipal, i afegeix que se 

seguirà amb el condicionament i millora tant del casc urbà com de les urbanitzacions. 

El Sr. Espuny demana la retirada del pressupost del present ordre del dia, ja que pensa que no 

són tant important les dates com els continguts. Diu que el pressupost presentat no té res a 

veure amb la realitat i posa d’exemple el pressupost del 2005, en què les quantitats inicials no 

han tingut res a veure amb la despesa final. Creu que l’aprovació és un pur formulisme ja que 

els números van canviant per les modificacions efectuades durant l’any, i conclou que l’únic 

que s’intenta fer és quadrar els números, ja que al final la realitat és totalment diferent i les 

despeses ordinàries sempre acaben superant els ingressos ordinaris, com va passar el 2005. En 

resum, continua, ara es presenta un llistat de números i després l’equip de govern farà el que 

voldrà incrementant desproporcionadament la despesa corrent i agafant recursos que haurien 

de ser patrimonials per a cobrir aquestes despeses excessives. Fa menció també el Sr. Espuny 

al capítol de personal, i afirma que la diferència amb l’any 2002, quan estava ell al govern, és 

d’1.100.000 € de més. Creu que s’està enfonsant l’economia del poble. Reitera la seva 

sol·licitud de retirada del present pressupost per tal que es presenti un altre més realista en què 

els ingressos ordinaris financin la despesa corrent i els ingressos extraordinaris serveixin per 

generar patrimoni, ja que el presentat va en direcció contraria. 

El Sr. Llaó manifesta el seu desacord en el fet que un ple que tracta el pressupost es faci a les 

dotze del migdia. Pensa que el pressupost presentat per l’equip de govern ni el mateix govern 

se’l creu a la vista del resultat dels passats. Constata que la defensa que n’han fet tant el 

portaveu de CiU com el d’ERC ha estat només en base a la data d’aprovació tot dient que això 

no havia passat mai, i recorda el Sr. Llaó que tampoc havia passat mai que es retirés un 

pressupost i que això en canvi sí ho va fer l’actual equip de govern. Afirma que han hagut uns 

fluxos de caixa molt importants en favor de l’ajuntament deguts als diferents convenis, i pensa 
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que el govern està actuant com un nou ric ja que es fan concursos sense importar el cost. 

Pensa que la mala gestió és oculta per la gran quantitat de diners que entren, però que a la 

llarga tothom patirà les conseqüències. Afirma també que es va faltar a la veritat quan es va 

dir que tots els diners provinents dels convenis anirien a inversions, ja que al projecte de 

pressupost preveu ingressos per convenis de 4.370.000 € i inversió per només 3.500.000 €. 

Pregunta per la destinació dels 700.000 € de diferència. Pregunta també quins impostos pensa 

baixar l’equip de govern, ja que a la seva memòria consigna un 4% menys en el capítol 

d’impostos directes. Pregunta per què s’ha pressupostat la partida del lloguer del local de la 

biblioteca quan fa pocs dies es va procedir a l’adquisició del local. 

El Sr. Martí afirma que sortosament, i en benefici del ciutadà, es va en direcció contraria a la 

que se seguia quan manava el Sr. Espuny. Afirma que efectivament el ple s’ha convocat a les 

dotze trenta del migdia, però que s’ha fet amb l’antelació necessària i deixant tres dies hàbils 

pel mig, cosa que anteriorment quasi bé no havia passat mai. Diu que el pressupost de l’any 

2005 es va presentar en el mes de gener i el d’aquest any es presenta al desembre, i que encara 

que això només sigui forma la forma també és molt important, i que dels resultats ja se’n 

parlarà. Explica que per suposat que s’hauran de fer modificacions de crèdit, encara que és un 

pressupost molt estudiat i elaborat. Demana als membres de l’oposició que no parlin de temes 

de patrimonialitat ja que no van ser cap exemple de patrimonialitzar l’ajuntament, com 

tampoc ho van ser de generar recursos en benefici de la ciutadania. 

El Sr. Gómez manifesta que l’equip de govern té més de sis milions d’euros en caixa i això 

vol dir que la cosa va bé. Afirma que totes les factures presentades pels proveïdors abans del 

30 d’octubre, i fins i tot el 15 de novembre, són pagades, tothom ha cobrat, cosa que 

anteriorment no passava ja que es tardava a pagar un any de mitjana, i que això és efectivitat. 

Explica que s’han cancel·lat i rebaixat operacions de crèdit per quantitat de més de sis-cents 

mil euros, i que de tot això no és pot dir fer-ho malament. Explica que la xifra d’ingressos 

corrents són 11.892.668 € i que les despeses són 8.000.000 €, i això vol dir que s’estan tenint 

més ingressos corrents que no despesa corrent. Fa menció també als ingressos extraordinaris 

en concepte de diversos convenis urbanístics, que pensa que es deuen a la capacitat de 

negociació que té l’equip de govern, i fa menció a les inversions que s’estan duent a terme a 

unes platges del terme que si no hagués estat per haver-se negociat els diners no haguessin 

arribat. Tot seguit passa a enumerar les inversions previstes que diu el Sr. Gómez seran: 

mobiliari i diferents estris 20.000 €, equips ofimàtics 20.000 €, material inventariable 10.000 

€, senyalització 2.000 €, nou telecentre 62.000 €, material per l’ambulància, millora del 

clavegueram, adquisició de contenidors soterrats per tot el casc urbà que no costaran diners al 

ciutadà, els seients de la SCER, una escultura per a la rotonda de l’entrada del poble, la 

supressió de barreres arquitectòniques a l’ajuntament, el condicionament de diversos carrers 

del casc urbà, l’arranjament de camins veïnals, 500.000 € en obres diverses per arranjar el 

casc urbà com les escales del carrer de l’Angel, les del carrer Jaume Balmes, les del carrer 

Miramar, la pavimentació del Passeig Marítim, l’adequació de la torre del “Salfuro”, la 

peatonalització del carrer Candela, Mestre Caballero, Concepció Arenal i Sant Roc, la 

construcció de desaigües pluvials a diversos carrers, 300.000 €, la construcció d’un centre 

ocupacional en els baixos del Casal d’Avis, la reforma del mercat municipal, el pla de millora 

i pavimentació de camins rurals, els accessos a la part de cala 200.000 €, la construcció d’una 

nau industrial al carrer Goya i al polígon industrial, la compra de vehicles per a la brigada, 

mobiliari urbà, material d’enllumenat, xarxa d’aigua i clavegueram a la part de cala, així com 

una partida de 900.000 € per a les urbanitzacions entre elles per a la nova xarxa de 

l’enllumenat a Calafat, i 3.721.132 € en inversió directa. Afirma que les obres de la piscina 
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municipal, residència d’avis, nova ambulància i l’habitatge social van endavant, i que tot això 

són realitats que pot veure la gent del carrer. 

El Sr. Espuny manifesta que ja que la seva petició no serà atesa el vot del seu grup serà 

negatiu, i es reafirma en els arguments de la seva primera intervenció. Diu que és possible que 

l’actual ajuntament tingui en caixa sis milions d’euros, però recorda que aquests diners ja 

tenen assignació pressupostària amb la piscina, el camp de futbol, deutes pendents i el conveni 

per a la revisió del pla general, és a dir que ja estan tots compromesos. Recorda també que el 

pressupost s’aprovarà amb un informe d’Intervenció que literalment diu que és difícil que 

aquests diners atípics puguin liquidar-se durant l’exercici actual ja que estan tots condicionats 

a l’aprovació definitiva de determinats plans. És a dir, explica, que les inversions estan totes 

penjades d’uns diners condicionats, que no se sap amb exactitud quan l’ajuntament podrà 

disposar d’aquests ingressos atípics i que seran les circumstàncies de les diferents tramitacions 

urbanístiques que s’aniran realitzant durant l’any les que ho determinaran. Explica que 

l’informe també diu que hi ha un desestalvi brut de 700.000 €. Reitera que el pressupost 

presentat, per moltes obres i realitzacions que es vulguin fer, té un greu desequilibri a l’igual 

que el de l’any passat, i recorda que quan el seu grup va estar governant va fer el que va poder 

però mai es va gastar en despesa corrent més del que permetien els ingressos ordinaris. Opina 

que ara s’està anant vers una economia malaltissa i que les conseqüències les patiran tots els 

ciutadans durant els propers anys. 

El Sr. Llaó en relació a les paraules de la seva anterior intervenció relatives a un govern nou 

ric, explica que diu això pel motiu que quan es fan concursos sembla que no importa el preu 

perquè es disposa de liquidesa. Amb això matisa que volia dir que el govern actua com a nou 

ric, no que siguin nou rics. Recorda que no se li han contestat les preguntes sobre la partida 

del lloguer de la biblioteca, i la reducció de la previsió d’ingressos per impostos directes. 

Afirma que no està en contra de totes les inversions que es volen efectuar, però pensa que s’ha 

de ser realista i reconèixer que durant aquests dos anys han tingut lloc unes entrades de diners 

atípics però que això no es donarà sempre. Pregunta que passarà quan això no sigui així i es 

visqui acostumat a un determinat nivell de despesa. Pensa que avui l’ajuntament deu més en 

crèdits que quan va entrar l’actual equip de govern, que confon les operacions de tresoreria 

amb les operacions de crèdit. Diu que veu bé aquestes entrades atípiques de diners que durant 

la seva legislatura no van ser-hi, però creu que les coses es podrien fer millor i per això 

ofereix la seva col·laboració. Pregunta per quin motiu s’ha demanat un crèdit per a 

l’adquisició de la biblioteca quan es disposa de tants de diners. 

Contesta l’alcalde que el crèdit per a la compra del local de la biblioteca s’ha fet perquè els 

interessos els finança la Diputació de Tarragona. Agraeix l’oferiment de col·laboració del Sr. 

Llaó. 

El Sr. Llaó accepta l’explicació de l’alcalde, però reitera la pregunta del per què s’ha 

consignat una partida de 18.000 € pel lloguer de la biblioteca quan el local ja ha estat adquirit, 

així com la relativa a la disminució de la previsió d’ingressos per impostos directes, ja que no 

ha obtingut cap resposta. 

El Sr. Gaseni manifesta que aquest pressupost té un sentit, que ja en el de l’exercici 2005 es 

va posar en marxa tot el que es pot dir creixement de la zona esportiva, i ara en aquest toca tot 

el que és el casc urbà tal com ha explicat el portaveu de CiU. Desitja destacar com a obres 

importants l’enllumenat i la pavimentació de Calafat, el centre ocupacional als baixos de la 

llar d’avis, la reforma del mercat municipal, la instal·lació dels contenidors soterrats, i una 

sèrie d’actuacions per millorar carrers i poder aconseguir tenir un poble com realment es 

mereix el ciutadà. 
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El Sr. Gómez opina que els diferents convenis que està realitzant l’equip de govern poden 

agradar més o menys, però que el que no pot dir el PSC és que li agrada el conveni amb 

Marina Sant Jordi i no el de Mare Nostrum, ja que estan efectuats tots amb els mateixos 

criteris. Explica que els sis milions d’euros lliurats per la Companyia d’Aigües no suposaran 

cap pujada del preu de l’aigua i que es destinen a inversió directa. Creu que no s’ha de 

confondre ni enganyar a la gent, reitera que és una realitat l’existència en caixa de més de sis 

milions d’euros, que totes les factures estan pagades, i que s’han cancel·lat les operacions de 

tresoreria. Pensa que és un pressupost molt elaborat i treballat, i que per tant el seu vot serà 

favorable. 

El Sr. Martí explica que s’ha de votar favorablement aquest pressupost no només pel que 

representa directament sinó perquè al darrere hi ha una gestió que portarà, per exemple, pisos 

de protecció oficial a Ribes Altes 2a. fase, una inversió molt important al port pesquer de 

l’Ametlla en benefici dels pescadors, el soterrament dels contenidors de la localitat, la 

peatonalització de diversos carrers del casc urbà, millores a les platges del terme, l’adquisició 

de patrimoni municipal com és ara la biblioteca, el museu, o el castell de Sant Jordi, un dels 

millors complexos esportius de les Terres de l’Ebre, millores a les urbanitzacions, suport a la 

cultura local com ara a l’escola de música i a la SCER, millores en els camins veïnals, la 

instal·lació d’un tanatori municipal, suport als nous tallers d’ocupació i la construcció de la 

residència d’avis. Pensa que per tots els motius expressats s’ha de votar favorablement 

l’aprovació del present punt de l’ordre del dia. 

 

 

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

 Vots a favor: set  

 Vots en contra: els del Sr. Antonio Espuny Gaseni, Sra. Maria Marsal Subirats, Sr. 

Ricardo Llaó Lláo i Sr. Joaquin Laboria Mayoral.  

 Abstencions: cap 

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

 

 

Vist el projecte de pressupost general per a l’exercici 2006, 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 168 i 169 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, 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, 283.1 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat 

per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, 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 2006, 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. 

 

 

2- 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 2005-2006. 

 

 

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: onze 

 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: onze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 15/11/2005, RE 3649, va tenir entrada en el Registre General la proposta de 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 2005-

2006. 

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 2005-2006”. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord al Consell Comarcal del Baix 

Ebre, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

3- APROVACIÓ INICIAL DE LA IMPOSICIÓ I DE L’ORDENACIÓ DE LES 

CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “PAVIMENTACIÓ 

ASFÀLTICA D'UN CAMÍ A LA PARTIDA SERRAMOCA”. 

 

 

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: onze  

 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: onze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
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Per Provisió de l'alcaldia de data 28/11/2005 s'acordà incoar expedient per a la imposició i 

ordenació concreta de les contribucions especials per l'execució de l'obra "Pavimentació 

asfàltica del camí d'un camí a la partida Serramoca", aprovat per Decret de l'alcaldia núm. 

191/2005 de data 06/06/2005 i amb un pressupost d'execució per contracta de 16.848,36 €. 

D'acord amb el que preveu l'article 34 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, l'exacció de contribucions 

especials precisarà la prèvia adopció de l'acord d'imposició, així com el d'ordenació, amb el 

contingut i procediment que aquest article estableix, en relació amb els articles 15, 16 i 17 del 

mateix cos legal. 

Vist el que es disposa als articles 15, 16, 17, 58 i 29 a 37 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; 

Vist l’informe tècnic obrant a l’expedient, que fonamenta i justifica el benefici especial dels 

subjectes passius i el percentatge de repartiment en base a la ponderació del benefici especial 

particular i el benefici o utilitat general; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment la imposició de les contribucions especials per a la realització 

de l'obra “Pavimentació asfàltica d'un camí a la partida Serramoca”, d’acord amb les següents 

dades: 

e) Cost de les obres: 16.848,36 € 

f) Altres fonts de finançament afectat: 0,00 € 

g) Cost suportat (a – b): 16.848,36 € 

h) Base imposable: 50% del cost suportat, 8.424,18 € 

 

SEGON.- Aprovar inicialment l’ordenança fiscal específica reguladora de l’ordenació de les 

contribucions especials per a l’execució de l’obra “Pavimentació asfàltica d'un camí a la 

partida Serramoca”, que conté els criteris o mòduls de repartiment, la relació de subjectes 

passius, i les quotes singulars de cadascun d’ells. 

 

TERCER.- Exposar al públic l'expedient, mitjançant anunci al Tauler d'anuncis de la 

corporació i al Butlletí Oficial de la Província, per termini de 30 dies, per tal que els 

interessats puguin presentar les al·legacions que estimin oportunes. 

 

QUART.- En cas que no es presentin al·legacions contra els acords inicials d’imposició i 

d’ordenació concreta de les contribucions especials, aquests esdevindran definitius sense 

necessitat d’adoptar un nou acord, i es procedirà a la publicació de l'acord i el text definitiu en 

la forma prevista per l'article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s'aprova el Text Refós de la Llei d'hisendes locals, notificant-se als contribuents les quotes 

individuals assignades. 

 

CINQUÈ.- Convidar als propietaris afectats a que, si ho estimen convenient i d'acord amb el 

termini i amb les formalitats previstes als articles 36 i 37 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 

5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'hisendes locals, sol·licitin la constitució 

d'Associació Administrativa de Contribuents. 
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4- APROVACIÓ INICIAL DE LA IMPOSICIÓ I DE L’ORDENACIÓ DE LES 

CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “PAVIMENTACIÓ 

ASFÀLTICA DEL CAMÍ DEL CORRAL DE MOLINS, ENLLAÇ ENTRE LA TV-3025 I 

L'ANTIGA N-340”. 

 

 

 

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: onze 

 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: onze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

Per Provisió de l'alcaldia de data 30/11/2005 s'acordà incoar expedient per a la imposició i 

ordenació concreta de les contribucions especials per l'execució de l'obra "Pavimentació 

asfàltica del camí del Corral de Molins, enllaç entre la TV-3025 i l'antiga N-340", aprovat per 

Decret de l'alcaldia núm. 193/2005 de data 06/06/2005 i amb un pressupost d'execució per 

contracta de 36.575,20 €. 

Els serveis tècnics municipals han emès el corresponent informe, obrant a l'expedient. 

D'acord amb el que preveu l'article 34 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, l'exacció de contribucions 

especials precisarà la prèvia adopció de l'acord d'imposició, així com el d'ordenació, amb el 

contingut i procediment que aquest article estableix, en relació amb els articles 15, 16 i 17 del 

mateix cos legal. 

Vist el que es disposa als articles 15, 16, 17, 58 i 29 a 37 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; 

Vist l’informe tècnic obrant a l’expedient, que fonamenta i justifica el benefici especial dels 
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subjectes passius i el percentatge de repartiment en base a la ponderació del benefici especial 

particular i el benefici o utilitat general; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment la imposició de les contribucions especials per a la realització 

de l'obra “Pavimentació asfàltica del camí del Corral de Molins, enllaç entre la TV-3025 i 

l'antiga N-340”, d’acord amb les següents dades: 

a) Cost de les obres: 36.575,20 € 

b) Altres fonts de finançament afectat: 0,00 € 

c) Cost suportat (a – b): 36.575,20 € 

d) Base imposable: 50% del cost suportat, 18.287,60 € 

 

SEGON.- Aprovar inicialment l’ordenança fiscal específica reguladora de l’ordenació de les 

contribucions especials per a l’execució de l’obra “Pavimentació asfàltica del camí del Corral 

de Molins, enllaç entre la TV-3025 i l'antiga N-340”, que conté els criteris o mòduls de 

repartiment, la relació de subjectes passius, i les quotes singulars de cadascun d’ells. 

 

TERCER.- Exposar al públic l'expedient, mitjançant anunci al Tauler d'anuncis de la 

corporació i al Butlletí Oficial de la Província, per termini de 30 dies, per tal que els 

interessats puguin presentar les al·legacions que estimin oportunes. 

 

QUART.- En cas que no es presentin al·legacions contra els acords inicials d’imposició i 

d’ordenació concreta de les contribucions especials, aquests esdevindran definitius sense 

necessitat d’adoptar un nou acord, i es procedirà a la publicació de l'acord i el text definitiu en 

la forma prevista per l'article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s'aprova el Text Refós de la Llei d'hisendes locals, notificant-se als contribuents les quotes 

individuals assignades. 

 

CINQUÈ.- Convidar als propietaris afectats a que, si ho estimen convenient i d'acord amb el 

termini i amb les formalitats previstes als articles 36 i 37 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 

5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'hisendes locals, sol·licitin la constitució 

d'Associació Administrativa de Contribuents. 

 

 

5- APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES. 

 

 

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: onze 

 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 
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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: onze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

Atès que per acord de Ple de data 05/07/2005, s’acordà adjudicar el contracte administratiu 

mixt, de consultoria i assistència per a la redacció del projecte “Instal·lacions esportives de 

l'Ametlla de Mar”, i d'execució de l'obra corresponent, tramitat per concurs obert, a favor de 

l'empresa Poligras Ibérica, SA, pel preu ofert de 2.115.333,51€, IVA inclòs; 

Atès que el tècnic director de les obres, Sr. Juan A. Hernando López, ha formulat certificació 

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 la certificació d'obra que s'esmenta: 

 Obra: “Instal·lacions esportives de l'Ametlla de Mar”. 

 Contractista: Poligras Ibérica, SA. 

 Pressupost d’adjudicació: 2.115.333,51 € 

 Import certificat amb anterioritat: 0€ 

 Núm. de certificació: primera. 

 Import certificat: 260.760,19 € 

 Import pendent de certificar: 1.854.573,32 € 

 

SEGON.- Notificar aquesta resolució en forma a l’interessat i donar compte a Intervenció. 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 14:15 hores del dia més amunt 

esmentat, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signen tots els assistents que ho 

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 
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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 12 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 123 a 134 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 01/02/2006 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 1/2006, DE 31/01/2006. ORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sr. Vicent 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. Antonio Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

Sr. Antonio Iruela Subirats 

 

 

Excusa la seva absència el Sr. Joaquin Laboria Mayoral. 

 

Secretari 

 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:30 hores del dia 31/01/2006, 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 13/2005, D’1/12/2005, I 

14/2005, DE 29/12/2005. 

 

 

Un cop llegides les actes de les sessions 13/2005, d’1/12/2005 i 14/2005, de 29/12/2005, i en 

fase de debat, cap regidor fa ús de la paraula. 
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Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

ÚNIC.- Aprovar les actes corresponents a les sessions 13/2005, d’1/12/2005 i 14/2005, de 

29/12/2005. 

 

 

2- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

GENERAL MUNICIPAL D’ORDENACIÓ DE L’AMETLLA DE MAR EN EL SECTOR L, 

CALA CALAFATÓ”. 

 

 

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 vot del 

seu grup serà favorable ja que amb aquesta modificació puntual es dona cobertura a la 

proposta de modificació del pla parcial del sector aprovada l’any passat. 

El Sr. Llaó demana que consti en acta l’excusa per l’absència del regidor Sr. Laboria, que no 

pot assistir al ple per raons de treball, i mostra la seva queixa pel fet que s’hagi convocat el ple 

a aquestes hores, ja que això provoca que no tothom pugui assistir-hi. Entén que hi han punts 

de l’ordre del dia que són de pur tràmit, però opina que en un ple que és ordinari, amb precs i 

preguntes, s’hauria de fer el possible per facilitar l’assistència de tots els regidors. En relació 

al punt, explica que el seu vot també serà favorable com sempre ho ha estat en temes relatius 

al desenvolupament urbanístic del municipi, però vol deixar constància que la zona hotelera 

s’hagués pogut ubicar en un altre lloc o fer-se d’alguna altra manera. 

L’alcalde, en relació a l’horari del ple, manifesta que l’observació hagués hagut de fer-la el Sr. 

Llaó dins del punt de precs i preguntes, però que com ja l’ha feta espera que no la repetirà 

quan toqui. 

El Sr. Gómez manifesta que es tracta d’un procés endegat per l’antic equip de govern i que per 

tant és lògic que ara votin a favor, com també ho farà ell, ja que així es dóna compliment a 
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l’acord de la Comissió Provincial d’Urbanisme de data 1/06/2005 que suspenia l’aprovació 

definitiva de la modificació del pla parcial del sector L a les illes 31, 34, 35 i 38. Per tot 

l’exposat diu el Sr. Gómez que el vot del seu grup serà favorable.  

El Sr. Gaseni reitera que tant el seu grup com l’equip de govern el que estan fent és respectar 

la voluntat iniciada per l’anterior equip de govern així com els dictàmens de la Comissió 

d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre. Diu que al seu entendre aquest canvi de zona hotelera a 

residència és pot assumir perfectament i que el seu vot per tant 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: 

 

 

El planejament urbanístic vigent a l’Ametlla de Mar, la revisió del qual va ser aprovada 

definitivament en data 5/2/1992, preveu i delimita, entre d’altres (articles 254 i 270 del 

PGOU), el sector L de sòl urbanitzable programat (urbanitzable delimitat segons la Disposició 

transitòria primera del Decret Legislatiu 1/2005, de 26/7/2005, pel qual s'aprova el Text refós 

de la Llei d'urbanisme). 

Consta en aquestes dependències municipals: 

Que el pla parcial del sector va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 

Tarragona en dates 7/3/2001 i 5/4/2001 (acord CUT de correcció d’error material), i que 

aquesta aprovació va ser publicada al DOGC 3415, de 22/6/2001. 

Que el projecte d’urbanització va ser aprovat definitivament per acord de la Comissió de 

Govern Municipal de data 2/10/2001, i que la Comissió d’Urbanisme de Tarragona es 

donà per assabentada per acord de 19/12/2001. 

Que el projecte de compensació va ser aprovat per acord de la Comissió de Govern 

Municipal de data 2/10/2001. 

Que les obres d’urbanització han estat executades, i van ser objecte de recepció formal en 

acta de data 25/11/2004. 

En data 21/5/2003, RE 1694, per Marina Sant Jordi SL va presentar un projecte de 

modificació puntual anomenat “Modificació puntual del Pla General Municipal d’Ordenació 

de l’Ametlla de Mar en el sector L, Cala Calafató”, que va ser aprovat inicialment pel ple de la 

corporació en data 23/5/2003. De la tramitació d’aquesta modificació puntual, però, es va 

despendre finalment, en fase de considerar l’aprovació provisional, que no es modificava cap 

norma ni plànol del Pla General d’Ordenació Urbana, per la qual cosa resultava necessari 

reconduir el projecte com el que realment era: una modificació del pla parcial. Per aquest 

motiu Marina Sant Jordi SL, en data 9/3/2004, va presentar els següents dos escrits: 

RE 711, pel qual es presentava el projecte de modificació del pla parcial. 

RE 712, pel qual es retirava el projecte de “Modificació puntual del Pla General Municipal 

d’Ordenació de l’Ametlla de Mar en el sector L, Cala Calafató”, i es renunciava a la 

seva tramitació. 

La modificació del pla parcial, anomenada “Modificació del pla parcial d’ordenació illes 31, 

34, 35 i 38, Sector L Cala Calafató” va ser aprovada inicialment per acord de la Junta de 

Govern Local de 21/4/2004, i provisionalment per acord plenari de 30/12/2004. La Comissió 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 138 

 

Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, però, per acord de data 1/6/2005, va 

suspendre l’aprovació definitiva fins que es tramiti una modificació puntual de pla general que 

doni cobertura a la modificació proposada. 

La proposta de modificació puntual objecte del present expedient es tramita, per tant, amb 

l’objectiu de complir amb l’exigència de donar cobertura jurídica a la modificació del pla 

parcial esmentada, que es troba pendent d’aprovació definitiva. 

Per assolir els objectius pretesos, possibilitar la transformació de l’ús hoteler de la illa 31 en 

ús d’habitatge, el projecte de modificació puntual proposa introduir els següents canvis en el 

Pla d'ordenació urbanística municipal vigent: 

Modificació de normativa: 

 Modificació de l’article 270. 

Modificació de plànols d’ordenació: No es proposa la modificació de cap dels plànols del 

vigent Pla d'ordenació urbanística municipal. 

A nivell de modificació material del planejament vigent, per tant, la modificació consisteix 

exclusivament en la modificació de l’esmentat article 270 del Pla General d’Ordenació 

Urbana. 

En data 23/11/2005 l’arquitecte municipal Sr. Theilacker va emetre informe sobre el projecte 

de modificació puntual, de caràcter favorable, incorporat a l’expedient. 

D’acord amb el primer incís de l’article 94.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26/7/2005, pel 

qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, la modificació de qualsevol dels elements 

d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen 

la formació. 

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

Vist l’informe emès pel secretari general de la corporació, amb tasques acumulades 

d’Intervenció, en data 28/12/2005; 

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 el que es disposa als articles 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26/7/2005, pel qual 

s'aprova el Text refós de la Llei 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, respecte de la 

tramitació de la modificació puntual; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de “Modificació puntual del Pla General 

Municipal d’Ordenació de l’Ametlla de Mar en el sector L, Cala Calafató”. 

 

SEGON.- Disposar, en l’àmbit territorial afectat, identificat al plànol 1 del 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. 
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QUART.- Disposar, a la vista de les afectacions sectorials que incideixen o poden incidir en la 

modificació inicialment aprovada, que se sol·liciti informe dels següents organismes: 

Administració General de l’Estat, Direcció General de Costes. 

 

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 del Decret 

Legislatiu 1/2005, de 26/7/2005, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 

 

 

3- ADHESIÓ, COM A ENS FUNDADOR, AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE 

RESIDUS DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE, APROVACIÓ DELS ESTATUTS I 

NOMENAMENT DE REPRESENTANTS AL CONSELL PLENARI. 

 

 

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 és 

coneixedor dels problemes existents a la comarca així com de tot el procediment que es pretén 

realitzar i que per tant el seu vot serà favorable. 

El Sr. Llaó afirma que el seu vot també serà favorable i demana una explicació del regidor per 

tal de fer el tema entenedor de cara a la gent que pot escoltar el ple. 

El Sr. Montagut explica que existeix unanimitat entre tots els ajuntament de la comarca i els 

grups polítics respecte de la necessitat de gestionar de forma conjunta els residus de la 

comarca del Baix Ebre, i que per això el propi consell comarcal, els municipis de la comarca i 

l’Agència Catalana de Residus han optat per la constitució d’un consorci que serà qui 

gestionarà la recollida, el tractament i la gestió dels residus. Diu que l’aportació de l’Agència 

Catalana de Residus serà de 2.361.000,00 € per facilitar la viabilitat econòmica del futur 

consorci. Explica també que s’ha executat la planta de transferència de l’Aldea i que ara es 

construirà també la deixalleria de l’Ametlla, que la idea és impulsar una gestió conjunta que 

permetrà una millorà en el tractament del residus i aproparà més les programacions efectuades 

per la Generalitat als pobles de la comarca. Anuncia que aviat serà una realitat també la 

instal·lació de contenidors soterrats al poble. Finalitza tot exposant que treballar de manera 

conjunta estalviarà recursos, i si es gestiona bé, cosa que no dubta, els costos es podran 

minimitzar. 
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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: 

 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té concertat amb el Consell Comarcal del Baix Ebre i en 

vigor un Conveni de delegació de competències en matèria de recollida selectiva de residus 

municipals ordinaris i el seu transport. Aquest conveni, aprovat pel ple de la corporació en 

data 30/3/2000, va ser formalitzat en data 8/6/2000, i va ser objecte d’una modificació 

aprovada per acord plenari de data 30/11/2001. 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, juntament amb el Consell Comarcal del Baix Ebre, 

l’Agència Catalana de Residus, i els ajuntaments de l’Aldea, Aldover, Alfara de Carles, 

l’Ampolla, Benifallet, Camarles, Deltebre, Paüls, el Perelló, Roquetes, Tivenys, Tortosa i 

Xerta, impulsen la creació del Consorci per a la gestió de residus de la comarca del Baix Ebre, 

l’objectiu i les finalitats del qual són els que s’assenyalen a l’article 6 de la proposta d’estatuts 

reguladors. 

Per aquest motiu, per provisió de l’Alcaldia de data 12/1/2006 s’ha incoat expedient per a la 

integració de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar al Consorci per a la gestió de residus de la 

comarca del Baix Ebre, expedient al qual s’ha incorporat un exemplar de la proposta 

d’estatuts reguladors del nou organisme. 

Per tot això; 

Atès el que es disposa als articles 22.2.b) i 47.2.b) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora 

de les bases de règim local, 64 i 110 del Text refós de règim local aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 781/1986, de 18/4/1986, 150.1, 191.1, i 269 a 272 del Text refós de la Llei 

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

312 a 324 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 

179/1995, de 13/6/1995; 

Vista la proposta d’estatuts reguladors; 

Vist l'informe preceptiu de Secretaria i d'Intervenció; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar l’adhesió i participació de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, com a ens 

fundador, en el Consorci per a la gestió de residus de la comarca del Baix Ebre. 

 

SEGON.- Aprovar la proposta d’estatuts reguladors del Consorci per a la gestió de residus de 

la comarca del Baix Ebre. 

 

TERCER.- Revocar expressament totes les competències delegades anteriorment per aquest 

ajuntament en favor del Consell Comarcal del Baix Ebre en relació amb l’objecte del 

Consorci creat, tot condicionant suspensivament aquesta revocació a l’efectiva constitució del 

Consorci per a la gestió de residus de la comarca del Baix Ebre. 

 

QUART.- Designar com a vocal representant d'aquest ajuntament al Consell Plenari del 
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Consorci al senyor Antoni Montagut i Franch. 

 

CINQUÈ.- Sotmetre els acords primer i segon, juntament amb l'expedient de què porten 

causa, a un període d'informació pública de trenta dies mitjançant la inserció dels 

corresponents anuncis al tauler d’anuncis de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província i 

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

SISÈ.- Encomanar al Consell Comarcal del Baix Ebre la publicació als diaris oficials a què es 

refereix el punt anterior, en anunci únic. 

 

SETÈ.- Donar trasllat d'aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre, com a organisme 

cofundador, per al seu coneixement i efectes. 

 

VUITÈ.- Facultar l'Alcaldia, tan àmpliament com en Dret sigui menester, perquè subscrigui 

tots els documents que siguin necessaris per fer efectius els acords precedents. 

 

 

4- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ORDENANÇA FISCAL 

NÚMERO 14, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL 

MERCAT. 

 

 

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. 

 

 

L’alcalde explica que és voluntat de l’equip de govern potenciar i dinamitzar el mercat 

municipal i donar-li l’impuls necessari per aconseguir un millor servei en benefici de la 

ciutadania. Explica que es pretén facilitar els traspassos de les diferents parades entre familiars 

i que se seguirà enfortint el servei públic amb la realització d’obres de reforma. 

El Sr. Espuny manifesta la seva conformitat amb el present punt de l’ordre del dia, ja que 

pensa que és una necessitat de la gent que hi treballa. 

El Sr. Llaó afirma que el seu vot també serà favorable ja que troba bé que es resolgui aquesta 

problemàtica. 
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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: 

 

 

En data 23/01/2006 es va incoar expedient de modificació puntual de l’ordenança fiscal 

número 14, reguladora de la taxa per la prestació del servei del mercat. 

La proposta consisteix en modificar el redactat de l’article 6.3, que regula els drets que s’han 

de satisfer en cas de traspàs de concessions vigents de les parades, amb l’objectiu de fomentar 

aquests traspassos, particularment en el que es refereix als traspassos entre familiars deguts a 

jubilacions, etc, i així assolir un segon objectiu, que no és altre que el d’enfortir el servei 

públic que el mercat ofereix. 

Vist el que es disposa als articles 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora 

de les bases de règim local, 55 i 56 del text refós de règim local aprovat per Reial Decret 

legislatiu 781/1986, de 18/4/1986, 178, 236.1.a), i 237 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, 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 puntual de l'ordenança fiscal número 14, 

reguladora de la taxa per la prestació del servei del mercat, en els termes que tot seguit 

s'expressen: 

Únic.- L’article 6.3 queda redactat de la següent manera: 

3. Traspassos dels drets d’ús. 

a) Són exempts de tributació els traspassos, ja siguin inter-vivos com mortis causa, 

entre cònjuges i entre familiars fins al tercer grau de parentiu, tant per 

consanguinitat com per afinitat. 

b) La resta de traspassos satisfaran com a quota la meitat de l’import que en resulti 

d’aplicar a les quotes d’adjudicació el prorrateig corresponent al nombre d’anys 

naturals sencers que restin d’aquest aprofitament, segons la següent fórmula: 

2

)·/( araa NNQ
Q   

Essent: 

Q: Quota a satisfer. 

Qa: La quota que en el moment del traspàs sigui fixada a l’ordenança per 

l’adjudicació originària de l’aprofitament de què es tracti, encara que la derivada 

del cas concret hagués estat el resultat d’un procediment licitatori. 

Na: Nombre inicial d’anys d’adjudicació de l’aprofitament. 

Nar: Nombre d’anys naturals sencers que resten d’aquest aprofitament. 

 

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 
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consideri adients. Cas que no es presentessin, s'entendrà definitivament aprovada la 

modificació. 

 

 

5- RECONEIXEMENT DE L'ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE 

L'AMETLLA DE MAR, I APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 

L’ENTITAT ESMENTADA I L’AJUNTAMENT 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: 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. 

 

 

L’alcalde explica que es tracta de reconèixer l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil 

que va ser creada el passat 24 d’agost de 2005, i seguidament dóna lectura als membres que 

formen l’acta fundacional. 

El Sr. Espuny valora positivament aquest reconeixement per poder així recolzar les inquietuds 

socials de la gent que hi participa i anuncia que el seu vot, per tant, serà favorable. 

El Sr. Llaó diu que el seu vot també serà favorable ja que creu que pot ser una eina 

participativa i entén que aquest pas serà positiu. 

El Sr. Gómez agraeix el suport de tots els membres del consistori. Explica que l’Associació 

estarà vinculada a l’ajuntament i que és molt important que la societat civil es mobilitzi i 

treballi de manera altruista no només en casos de catàstrofes sinó també, i posa com exemple, 

en les properes Festes Majors, en què membres de l’Associació ja col·laboraran amb la Policia 

Local en tasques de vigilància. Reitera que tot és farà de forma voluntària i altruista i aprofita 

per donar les gràcies a tots els membres integrants de l’Associació. 

 

 

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 04/10/2005, RE 3158, el Sr. Josep Emili Vilanova Batiste va presentar instància 
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mitjançant la qual sol·licitava el preceptiu reconeixement de l'Associació de Voluntaris de 

Protecció Civil de l'Ametlla de Mar, amb NIF G43822527, amb l’objectiu que l’esmentada 

entitat quedi funcionalment vinculada a l’autoritat municipal i als plans de protecció civil 

municipals com a única associació d’aquestes característiques, i complir així amb el que es 

disposa als articles 54 a 56 de la Llei 4/1997, de 20/5/1997, de protecció civil de Catalunya, i 

al Decret 27/2001, de 23/1/2001, pel qual s’aprova el Reglament de les associacions del 

voluntariat de protecció civil de Catalunya. 

L'associació de Voluntaris de Protecció Civil de l'Ametlla de Mar va ser creada el 24/08/2005 

pels Srs. Àngel Martí Callau, Joan Pere Gómez Comes, Mar Margalef Estivill, Rosa Mª 

Espuny Gaseni, Imma Gonzalvo Vendrell, Joan Josep Vila Balfegó, Mª Fernanda Comes 

Navarro, Carmelo Segura Romero, Josep Mª Guardia Bueno i Josep Emili Vilanova Batiste, 

d'acord amb l'Acta fundacional obrant a l'expedient. 

Consta a l'expedient, així mateix, la còpia del NIF de l'entitat i la dels seus estatuts generals. 

Per tal de definir convenientment les relacions entre ambdues entitats, a més, i en compliment 

del que es disposa a l’article 9 de l’esmentat Decret 27/2001, de 23/1/2001, pel qual s’aprova 

el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, s'ha redactat 

una proposta de conveni de col·laboració. 

Vista l’esmentada proposta de conveni de col·laboració; 

Vist el que es disposa als articles 303 a 311 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels 

ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13/6/1995, 54 a 56 de la Llei 4/1997, de 20 de 

maig, de Protecció Civil de Catalunya, i al Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s'aprova 

el Reglament d'Associacions del Voluntariat de Protecció Civil de Catalunya; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Reconèixer l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de l'Ametlla de Mar, amb 

NIF G43822527, com a única associació de voluntaris de protecció civil al terme municipal de 

l'Ametlla de Mar. 

 

SEGON.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i 

l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de l'Ametlla de Mar. 

 

 

6- APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES. 

 

 

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 manifesta que el seu vot serà 

favorable encara que discrepés en el seu dia de la forma com es va efectuar el concurs, perquè 

el compromís està adquirit i per tant s’ha de pagar. 

L’alcalde agraeix a totes les persones que fan possible que aquesta obra del complex esportiu 

vagi endavant, ja que per poder ser inaugurada en les properes Festes Majors han hagut de fer 

un esforç considerable ja que per altra banda s’havien d’iniciar les obres d’ampliació del 

Col·legi. 

 

 

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 per acord de Ple de data 05/07/2005, s’acordà adjudicar el contracte administratiu 

mixt, de consultoria i assistència per a la redacció del projecte “Instal·lacions esportives de 

l'Ametlla de Mar”, i d'execució de l'obra corresponent, tramitat per concurs obert, a favor de 

l'empresa Poligras Ibérica, SA, pel preu ofert de 2.115.333,51 €, IVA inclòs; 

Atès que el tècnic director de les obres, Sr. Juan A. Hernando López, ha formulat certificació 

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 la certificació d'obra que s'esmenta: 

 Obra: “Instal·lacions esportives de l'Ametlla de Mar”. 

 Contractista: Poligras Ibérica, SA. 

 Pressupost d’adjudicació: 2.115.333,51 € 

 Import certificat amb anterioritat: 260.760,19 € 

 Núm. de certificació: segona 

 Import certificat: 420.159,71 € 

 Import pendent de certificar: 1.434.413,61 € 

 

SEGON.- Notificar aquesta resolució en forma a l’interessat i donar compte a Intervenció. 

 

 

7- 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 JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

 

 

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 

l’Alcaldia números 436/2005, de 29/11/2005, al 479/2005, de 30/12/2005 i de l’1/2006, de 

3/01/2006, al 32/2006, de 27/01/2006, i de les actes de les Comissions de Govern 

corresponents a les sessions 30/2005, de 24/11/2005, 31/2005, d’1/12/2005, 32/2005, de 

16/12/2005, 33/2005, de 29/12/2005, 1/2006, de 12/01/2006, 2/2006, de 19/01/2006 i 3/2006, 

de 25/01/2006, documents tots que han estat a disposició dels senyors regidors a la Secretaria 

des del moment de la notificació de la convocatòria de la present sessió. 

 

 

El Sr. Espuny fa menció als decrets de l’Alcaldia núms. 442, 443, 444, 445, 446 i 447/2005 

que fan referència a unes obres, de millora i ampliació de la xarxa d’aigua, que ha d’efectuar 

l’empresa Aqualia, i demana saber els imports. 

L’alcalde explica que totes les obres a les que fan referència aquests decrets tenen el 

corresponent informe de l’enginyer, que verifica que els imports siguin correctes, i els posa a 

disposició de tots. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El Sr. Espuny explica que en el primer punt, en que s’ha aprovat el canvi d’ús d’una illa 

hotelera a residencial, no s’incrementa el nombre d’habitatges, sinó que prèviament hi ha una 

reorganització a les altres illes i hi ha una reducció del nombre d’habitatges els quals 

s’ubiquen a la zona d’ús hoteler. Diu que la proposta no ve de l’anterior equip de govern com 

s’ha dit, sinó que fou aprovada per Junta de Govern Local el 21/04/2004, el que sí que va fer 

l’anterior equip de govern, matisa, va ser aprovar el pla parcial de la zona. 

El Sr. Gómez prega que els regidors intervinguin, si així ho desitgen, dos cops en cada punt de 

l’ordre del dia, ja que així no caldria fer intervencions com la del Sr. Espuny en el torn dels 

precs. Demana que el torn de precs s’utilitzi per fer precs. 

El Sr. Llaó diu que només pel fet de votar a favor el seu grup també se sent responsable, que li 

sembla bé que la paraula donada tingui un valor, però que s’haurien d’aplicar sempre els 

mateixos criteris, així també en el tema del camp de futbol. 

L’alcalde reitera que tot el procediment tractat en el segon punt de l’ordre del dia va ser pactat 

per l’anterior equip de govern. 

El Sr. Llaó prega que s’expliqui què ha succeït amb el tema dels rebuts de l’aigua, ja que no 

entén com és possible que sense haver-se augmentat el preu hi hagin ciutadans alarmats 

perquè han pagat tres i quatre vegades més de l’habitual. Prega també a l’equip de govern que 

expliqui per què en demanar hora al CAP es contesta des de Barcelona, cosa que no havia 

passat mai. 

El Sr. Montagut, en relació a la pregunta del Sr. Llaó referent a l’aigua, contesta que 

efectivament és manifest que hi ha gent alarmada per haver tingut un augment important del 

rebut de l’aigua, però vol aclarir que qui té la potestat de pujar el preu del metre cúbic de 

l’aigua és l’ajuntament i que això no s’ha fet. Explica que el que sí ha succeït, des del mes 
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d’abril de 2005, és un canvi en els trams de consum per part de l’ACA i l’aplicació d’un 

gravamen superior al que s’havia vingut efectuant fins al moment, de manera que cada vegada 

que es passa dels blocs bàsics es paguen 0,22 € per metre cúbic, si es passa al bloc següent es 

paguen 0,45 € i si es passa al tercer tram es paguen 0,90 € per metre cúbic. Explica també que 

un altre factor que pot haver influït és que ara s’està facturant l’aigua consumida durant els 

mesos d’estiu, ja que quan hi va haver el canvi de companyies els llistats no estaven com 

havien d’estar i van haver-hi problemes de facturació, de manera que en l’actualitat encara 

s’està facturant el tercer trimestre del 2005. Afirma el Sr. Montagut que el ciutadà, en efecte, 

no té la culpa d’això, però que tothom és sabedor que durant l’estiu sempre es consumeix més 

aigua. Opina que cada cas és diferent i que cadascú hauria de comprovar que la lectura estigui 

ben feta, i que a partir d’aquí es compromet a esbrinar el que està passant. Tot i això, diu, a 

l’oficina d’atenció al públic ja va donar les ordres per recollir totes les queixes presentades per 

totes aquelles persones que tinguin dubtes, que consideraven que se’ls havia cobrat un preu 

abusiu o que simplement no entenien la factura, perquè se’ls agafessin les dades per posar-se 

en contacte i per mirar d’esbrinar el que ha passat en cada cas en particular, ja que qui té el 

màxim interès en aclarir-ho és l’ajuntament. Reitera que es posa a la disposició de tothom que 

es pugui sentir afectat per donar-li explicacions i fer les gestions que calguin davant la 

companyia d’aigües. 

La Sra. Samarra explica que el canvi de sistema per demanar visita al CAP ha estat una 

modificació imposada per l’Institut Català de la Salut amb la finalitat d’agilitar el servei, ja 

que abans es comptava amb una sola línia de telèfon i ara es compta amb dues. Diu que la 

població ha estat informada per la pròpia Regidoria mitjançant la tramesa d’unes cartes 

informatives a tots els domicilis, i explica que ara es disposa de dues línies telefòniques, una 

per demana hora de visita i una altra per fer consultes d’un altre caire. 

El Sr. Llaó manifesta que el tranquil·litza saber que el propi regidor de Medi Ambient 

esbrinarà el que ha passat amb els rebuts de l’aigua, i pregunta si és possible que les lectures 

s’hagin fet fora de temps i això hagi encarit el rebut. 

L’alcalde reitera que l’ajuntament ho té en compte i que vetllarà per posar-hi solució. 

El Sr. Montagut demana que es comprovi la lectura que hi figura en el rebut, ja que si aquesta 

es fa fora de temps causa un perjudici, ja que es pot passar d’un tram al següent i sortir 

perjudicats pel cànon de l’ACA. Aconsella que les queixes que es presentin vagin 

acompanyades de la pròpia factura i explica que la companyia va informar-li que és possible 

que s’hagin passat un dies a l’hora de recollir la lectura, però que en cap cas han estat 

suficients com per arribar a ser sensible a l’hora de facturar. Reitera que les persones que 

considerin que han pagat més que el que els hi pertoca portin la factura per poder comprovar 

el període de la lectura. 

La Sra. Borràs pregunta si la gent que vulgui reclamar han d’anar a l’ajuntament o a l’oficina 

de l’empresa, i pregunta també, cas que es pateixi una fuita, si l’ha de comprovar la 

companyia o el mateix particular. 

L’alcalde diu que el Sr. Montagut es posa a disposició de tots els ciutadans per aclarir 

qualsevol dubte, com ja s’ha explicat anteriorment, però que és la pròpia companyia d’aigües 

qui els ha de resoldre i que l’ajuntament vetllarà per tal que l’empresa compleixi amb les 

seves obligacions. 

La Sra. Borràs pregunta a la regidora de Sanitat si la trucada al nou número de telèfon del 

CAP és més cara que la trucada que es realitzava al número anterior. 

Contesta la Sra. Samarra que no ho sap, però que ja s’informarà. 
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I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 14:45 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 14 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 135 a 148 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 20/03/2006 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 2/2006, DE 16/03/2006. ORDINÀRIA 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sr. Vicent Boquera Alcalde 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Mari Carme Martí Buenaventura 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sra. Mari Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquin Laboria Mayoral 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

Sr. Antonio Iruela Subirats 

 

 

Secretari 

 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 19.30 hores del dia 16/03/2006, 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 1/2006, DE 31/01/2006. 

 

 

Un cop llegida l’acta de la sessió 1/2006, de 31/01/2006, 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 
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 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

ÚNIC.- Aprovar l’acta corresponent a la sessió 1/2006, de 31/01/2006. 

 

 

2- INICI DELS TREBALLS DE FORMACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PLA D'ORDENACIÓ 

URBANÍSTICA 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. 

 

 

El Sr. Gómez explica que es tracta de la proposta d’inici dels treballs de la revisió del pla 

general, l’aprovació del programa de participació ciutadana i la suspensió de les diferents 

tramitacions de llicències. Diu que l’objectiu d’aquesta revisió és adequar el model de 

creixement a les actuals necessitats del municipi ja que el pla general existent s’ha quedat 

antiquat i s’ha d’adequar al Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i que per aquest motiu es 

proposa al ple iniciar d’ofici la revisió del planejament general vigent en haver transcorregut 

en escreix els terminis del programa d’actuació, aprovar també el programa de participació 

ciutadana i suspendre potestativament totes les tramitacions i llicències esmentades en l’article 

71.1 que són: la façana litoral del nucli urbà, l’estudi de detall 1 del Bon Repòs, Roques 

Daurades Estudi de Detall 2, Zona 5b punta de Bon Capó, clau 14 de Calafat; i els sectors G1, 

G2 i G3 que són a Sant Jordi d’Alfama, Mas Platé i l’ampliació de Calafat. Aquesta 

suspensió, diu el Sr. Gómez, durarà com a màxim un any i quedarà sense efecte amb 

l’aprovació inicial del pla d’ordenació urbanística municipal. Manifesta que també quedaran 

en suspens les llicències ambientals previstes en l’epígraf 12.35 a) de l’annex 11.2 que són les 

llicències per activitats recreatives en locals de pública concurrència. Afegeix que també 

s’aprovarà l’agenda 21. 

El Sr. Espuny manifesta que en aquesta primera proposta s’ha dit que se suspèn l’atorgament 

de llicències en uns determinats sectors. Respecte d’això afirma que li sobtà que després de 

vuit mesos se’ls hi presenti un document tant senzill, i recorda que el grup del PSC, quan es 

va adjudicar aquesta revisió a l’empresa Naturgest, ja va manifestar que al seu entendre hi 
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havia un sobrecost, que es pagava més del degut i que no es donava oportunitat a altres preus 

de mercat, i que aleshores els hi va contestar el Sr. Gómez, literalment, que es volia un Ferrari 

que anés molt ràpid. Per això, creu el Sr. Espuny que si realment es paga per anar ràpid no es 

va tal com s’ha d’anar ja que des del dia de l’adjudicació han passat vuit mesos i només s’han 

presentat quatre fulles i un programa de participació ciutadana igual als que es deuen presentar 

arreu dels pobles i ciutats de Catalunya. Diu el Sr. Espuny que la seva principal preocupació 

és que si l’equip de govern va pagar un determinat preu per tenir uns treballs ràpids el primer 

pas ha estat molt lent per la feina feta i presentada, ja que si en vuit mesos només s’ha fet 

aquesta feina, la cosa és preocupant, perquè de continuar així la proposta concreta del pla 

general pot tardar anys. Diu el Sr. Espuny que l’equip de govern hauria de saber que aquests 

temes urbanístics són lents, i posa com a exemple que només entrar van aprovar uns plans 

parcials que avui encara estan en suspens. La conclusió que en treu de la documentació 

presentada és que s’ha fet tard, poca i a uns preus desorbitats. Afirma que es presenten unes 

propostes de suspensió d’uns determinats sectors i carrers sense cap mena de justificació per 

part de l’arquitecte de l’equip redactor, del per què s’agafen uns carrers i no uns altres. 

Simplement hi figuren, concreta, les motivacions legals a la proposta, però no hi figura ni cap 

justificació ni cap motivació, i posa com exemple els dos sectors de Roques Daurades en que 

un d’ells ni s’anomena. Pensa que la proposta es fa de manera arbitrària i sense criteris, i 

recorda que s’han pagat molts de milions per aquest treballs de revisió del pla general i de 

l’agenda 21. Agenda 21 que per cert, diu el Sr. Espuny, Naturgest l’ha subcontractada a la 

mateixa empresa que l’estava realitzant amb l’anterior equip de govern, i que per aquest motiu 

és coneixedor dels costos i pot assegurar que el preu que resta pagar per la revisió del pla és 

desorbitat. Pensa que per respecte a tots, l’equip de govern ja no havia de presentar aquests 

treballs al plenari, sense cap mena de justificació tècnica. Reitera que l’arquitecte Sr. Salló sap 

o almenys hauria de saber, que les propostes quan es presenten han d’estar motivades i 

argumentades. Demana el Sr. Espuny que es presentin bé els treballs per tal que els membres 

de l’oposició, com a representants que són també del poble, els puguin acceptar amb dignitat. 

El Sr. Llaó inicia la seva intervenció tot manifestant que aquest punt és el més important 

d’aquesta legislatura i també de les properes. Recorda que l’equip de govern sempre ha 

manifestat que aquest pla general s’ha de fer amb la participació de tothom, per això demana 

de la Presidència que sigui tolerant amb la durada de les intervencions. Afirma que la revisió 

del Pla va començar amb declaracions de bones intencions per part de l’equip de govern en el 

sentit que tothom hi participaria, podria dir la seva i fins i tot presentar les alternatives 

pertinents per fomentar el debat, per la qual cosa es va crear un consell consultiu a on amb 

bon criteri es reuneixen una sèrie de persones que poden aportar quelcom a aquesta 

modificació, però que fins la data aquest consell només ha fet una reunió, motiu pel qual 

pensa que ha estat un mal començament. Diu que els grups de l’oposició en cap moment han 

estat informats de la creació d’aquest consell consultiu, ni de com van els treballs, ni dels 

preparatius, ni de res, i que s’ha assabentat per la premsa que una associació més afí a les tesis 

de l’equip de govern que no pas a les de l’oposició va decidir no formar-hi part per manca de 

transparència. En relació a la proposta d’acord referida a la suspensió afirma el Sr. Llaó que es 

tracta de la suspensió d’uns drets dels ciutadans, el de poder fer obres a casa seva, que l’actual 

equip de govern proposa al menys durant un any. Explica que consultats juristes del seu partit, 

se li informa que la proposta no es pot aprovar ja que tota limitació de drets, com és el cas, ha 

d’anar necessàriament motivada i justificada, cosa que no succeeix ja que aquesta proposta de 

suspensió de drets ni s’ha motivat ni s’ha justificat. Explica que, al seu parer, la cosa comença 

a ser greu ja que aquesta proposta ha estat realitzada per un arquitecte que a la vegada és el 
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cap de l’equip d’arquitectes i juristes de l’equip redactor, la competència professional de què 

mai l’havia qüestionada fins a la data el Partit Popular. Recorda que el contracte es va 

adjudicar el 4 d’agost de 2005 i que els treballs havien de durar dos anys, i que a data d’avui ja 

han passat ja vuit mesos. Recorda també les paraules de l’equip de govern relatives a que 

volien qualitat i que per això no es mirava tant el preu, perquè s’apostava per una empresa que 

disposava d’un programa informàtic determinat. Això, continua, va fer pensar que els treballs 

que es presentarien anirien des d’unes fotos aèries fins a uns plànols digitalitzats; d’aquí la 

seva sorpresa quan ha constatat que la proposta presentada consisteix en deu pàgines Din A4 

amb dos plànols trets possiblement de la guia comercial i pels quals l’ajuntament ja ha pagat 

cinquanta milions de pessetes. Pensa que tots plegats s’han de qüestionar si aquesta empresa 

és la més adequada per realitzar els treballs encomanats. Afirma el Sr. Llaó que és preocupant 

que un arquitecte que a la vegada és el cap d’un equip d’altres arquitectes, presenti una 

documentació i marqui uns objectius, dels quals opina que, si un noi estudiant de l’ESO entra 

a Internet possiblement en trauria molta més informació, més complerta, complexa i 

sofisticada que la presentada a l’ajuntament per l’empresa, que només és un acord de ple que 

diu que s’han d’iniciar uns treballs i una proposta de suspensió sense motivar. S’havia dit que 

era una empresa amb un programa informàtic meravellós i resulta que l’expectativa no té 

finalment res a veure amb la documentació presentada. Aconsella el Sr. Llaó, la retirada del 

present punt de l’ordre del dia, perquè aquell equip de govern que havia de planificar el futur 

del poble pels propers vint anys està planificant el futur d’un altre poble, no pas el de 

l’Ametlla. Seguidament pregunta, a la vista de l’expedient, per quin carrer se suspenen els 

drets dels ciutadans sense justificar, ja que al plànol posa que és des del carrer Batlle Josep 

Pijuan i al seu parer hi ha un error, ja que és un altre carrer. Manifesta la seva sorpresa pel fet 

que s’hagin pagat cinquanta milions de les antigues pessetes per presentar uns plànols 

equivocats. Opina que aquest punt de l’ordre del dia és, des d’un punt de vista jurídic, 

irregular, i des d’un punt de vista polític, poc seriós, lamentable i escandalós. 

El Sr. Gómez manifesta el seu desencís per la forma com actuen els membres de l’oposició en 

temes urbanístics, i pensa que no han entès res de la documentació presentada. Explica que el 

que avui és pretén és l’inici de la revisió del pla general i és evident que no es presenta tot el 

pla general tancat com voldrien, ja que si fos així el pla de participació ciutadana no tindria 

sentit. El pla de participació que es pretén portar a terme, diu, garanteix l’efectivitat del 

principi democràtic de la revisió; canalitza i codifica les alternatives, matisacions i correccions 

externes i genera un consens que assegura l’acceptació generalitzada del pla i afavoreix el seu 

compliment per causa de coneixement, i assegura el Sr. Gómez que es buscarà consens de 

manera que tots els agents econòmics, socials i polítics del poble facin que aquest pla general 

sigui seu. Recorda a l’anterior equip de govern que durant els quatre anys de la seva 

legislatura no van fer res en relació a temes del pla general, com tampoc van fer l’agenda 21 

encara que van dir públicament que si que l’havien fet. Explica que l’empresa Mare Nostrum, 

dedicada a temes mediambientals i que també va fer treballs per l’anterior equip de govern, ha 

estat ara contractada per l’equip redactor, la qual cosa creu que diu molt a favor d’aquesta 

empresa, que per cert ha rebut un premi. Reitera que s’està confeccionat l’agenda 21 de nou ja 

que no n’hi ha cap de feta encara que l’anterior equip de govern va afirmar, si més no en 

campanya electoral que sí que ho estava. Insisteix que la proposta d’acord significa només 

l’inici del procediment de revisió, i que a partir d’ara es desenvoluparà el procés de 

participació. En relació al consell assessor esmentat pel Sr. Llaó, afirma que és potestatiu de 

l’equip de govern fer-lo o no, i que fins ara aquest consell no disposa de cap tipus 

d’informació ja que no seria correcte que la tingués abans que els regidors. Explica que l’únic 
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que es va fer va ser preguntar a un grup de gent si estaven disposats a formar-ne part o no, i 

que va haver-hi gent que va dir que si i d’altra que no. Explica que el consell assessor és com 

un petit Senat nomenat per l’alcalde i consensuat per l’equip de govern, que pot assessorar 

però mai de manera vinculant, i que dins d’aquest pla de participació ciutadana hi hauran tots 

els agents econòmics, socials i polítics del poble, així com les entitats culturals, esportives, 

recreatives, la gent afectada pel sector 22 i pel polígon industrial, i representants de les 

urbanitzacions, i que a més a més es faran com a mínim dos assemblees generales a tot el 

poble. Explica que la primera reunió que es realitzarà serà la del proper dia 22 de març amb 

els membres del PSC, i seguidament amb els membres del PP. Reitera que entre tots, amb 

diàleg i consens, i escoltant a tothom, es mirarà quin és el model de poble que es vol. En 

relació als diners pagats, diu que s’ha pagat per la feina feta. Reitera que es faran les reunions 

que calguin, i demana un canvi d’actitud per part dels membres de l’oposició ja que fins ara 

només han fet crítiques. 

Seguidament, i a petició de l’alcalde, el Sr. Gómez informa de les persones a les qual s’ha 

demanat formar part del consell assessor, i que són: un representant del Club Nàutic, un de la 

Confraria de Pescadors, un d’Asemar, (Associació d’empresaris de l’Ametlla de Mar), i tres 

persones físiques escollides perquè es va pensar que la seva aportació personal podria ser 

vàlida, i que són Joan Font Ballesteros, Joan Rebull Llambrich i Xavier Figueres Frasnedo, 

cap de les quals han tingut mai relació ni amb CiU ni amb ERC, i a les quals agraeix 

públicament que tots hagin acceptat participar-hi. Conclou el Sr. Gómez anunciant que el 

proper dia 22 de març es convocarà de manera formal els grups de l’oposició, als quals 

demana que en un tema tant important es deixi de fer política, demagògia i personalisme, i 

treballin tots plegats per aconseguir que sigui un pla general de tots i per a tots. Pensa que es 

farà una bona feina i es treballarà pel bé del poble i que entre tots s’acabarà consensuant un 

bon pla general. 

El Sr. Gaseni reafirma les paraules del Sr. Gómez ja que el que ara es fa és iniciar aquests 

treballs de revisió amb una proposta de suspensió que durarà un any, i que a partir d’ara entre 

tots poden dialogar i mirar de buscar solucions. Creu que el que no es pot fer ara és entrar a 

discutir sobre l’empresa escollida ja que aquest tema ha estat discutit en diversos plens i ara 

pensa que el correcte és tirar endavant amb els treballs d’inici del pla general. 

El Sr. Espuny manifesta la seva conformitat amb les intencions de la participació ciutadana, 

però dubta de la seva posta en pràctica ja que creu que ja hi ha uns criteris preestablerts sobre 

el model de poble que es vol, i que és aquest model concret el que es donarà a conèixer a la 

resta de grups i persones notòries del poble. En relació a la proposta de suspensió, reitera les 

preguntes relatives als motius pels quals no s’ha presentat una motivació del per què unes 

zones estan afectades i unes altres no, als criteris que s’han seguit per agafar un carrer i no un 

altre, o a la raó per la qual s’agafa la zona de Bon Caponet i no una altra. Demana una 

justificació dels tècnics redactors, justificació que s’hagués hagut de presentar juntament amb 

els plànols, i diu que els portaveus d’ambdós grup de l’equip de govern no li han contestat 

perquè no tenen arguments del per què s’ha fet això. 

El Sr. Llaó torna a recordar que l’equip de govern no va voler donar importància al preu per 

tal de primar la qualitat, però que en canvi, ara en resulta que la primera feina presentada, els 

plànols de la suspensió, estan errats tal i com ha dit en la seva primera intervenció sense que 

fins ara no se li hagi contestat aquesta afirmació. Afirma que ha pogut comprovar que hi han 

carrers en el plànol que estan equivocats; i que no són errors acceptables en un equip que ha 

de cobrar dos-cents cinquanta milions de pessetes per realitzar aquests treballs. Manifesta que 

té la intenció de participar, però demana una justificació i una motivació del per què de la 
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suspensió presentada. Pensa que des del punt de vista polític és poc seriós i que no es pot 

aprovar, recorda que ja s’han pagat cinquanta milions per uns plànols que equivocats i sense 

motivar, i per aquests motius demana passar a aprovació només el segon punt, que fa 

referència a la participació ciutadana, i deixar la resta damunt la taula, ja que altrament el seu 

vot serà negatiu. Creu que per fer un pla general que respecti la llei i que s’adeqüi a les 

necessitats del poble no fa falta pagar tants de diners, i conclou tot manifestant que, si 

s’accepta el seu posicionament, està disposat a començar de nou. 

El Sr. Gómez reitera que la proposta és totalment legal i demana disculpes per l’error existent 

en el plànol, ja que constata que efectivament hi manca el nom d’un carrer, però que per la 

resta és clara. Creu que les propostes pel model de poble que es vol no les han de fer els 

tècnics, sinó que aquests han d’assessorar la proposta de l’equip de govern, la qual, diu, 

consisteix en que no han d’anar ni habitatges a Mas Platé ni tampoc a la punta de Bon Capó. 

Explica que, entre d’altres, es proposa suspendre l’edificació al parc del Bon Repòs per 

estudiar entre tots, propietaris inclosos, la millor sortida per aquesta zona verda única al nucli 

urbà, i que es proposa també la suspensió a tota la façana litoral, encara que, afegeix, si en 

algun tema puntual no s’afecta el model de poble, s’aixecarà la suspensió. Afirma que durant 

la legislatura actual no s’ha concedit cap permís d’obra a la urbanització Roques Daurades, i 

que ha quedat en suspensió la zona de Bon Caponet, també la clau 14 de Calafat i el sector 

urbanitzable de Sant Jordi d’Alfama. Explica que l’anomenat ara sòl urbanitzable no 

programat passarà a rústic. En relació a la suspensió de les llicències d’obertura de bars 

musicals explica que es vol intentar ubicar-los tot en una zona lúdica on tothom hi pugui 

gaudir sense molestar a ningú. Per finalitzar diu que aquest punt és l’inici del pla general, és el 

punt de partida per començar una proposta oberta a la negociació amb tothom. Reitera la 

legalitat de tots els treballs que s’estan duent a terme i demana la participació de tots per poder 

tirar-lo endavant. 

 

 

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

 Vots a favor: set 

 Vots en contra: els del Sr. Ricardo Llaó Llaó, Sra. Mari Carmen Borràs Llambrich, Sr. 

Joaquin Laboria Mayoral, Sr. Antonio Espuny Gaseni, Sra. Maria Marsal Subirats i Sr. 

Antonio Iruela Subirats. 

 Abstencions: cap 

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

 

 

El municipi de l’Ametlla de Mar compta, com a figura de planejament general, amb un Pla 

General d’Ordenació Urbana, vigent en l’actualitat, que va ser aprovat definitivament en data 

5/2/1990. L’edicte corresponent a aquesta aprovació va ser publicat al DOGC número 1589, 

de 4/5/1992, i la normativa, al BOP número 186/2004, de 11/8/2004. 

El Programa d’Actuació del Pla General d’Ordenació Urbana preveia una durada de vuit anys, 

dividida en dues etapes de 4 anys. 

L’article 92 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26/7/2005, pel qual s'aprova el Text refós de la 

Llei d'urbanisme, disposa que el planejament urbanístic, atès que és una disposició 

administrativa de caràcter general, té vigència indefinida i és susceptible de suspensió, 

modificació i revisió. L’article 93.1, per la seva banda, disposa que els plans d'ordenació 

urbanística municipal són objecte de revisió en complir-se el termini que s'hi fixa. 
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Per tal d’executar els treballs derivats de la preceptiva i necessària revisió del planejament 

general del municipi el Ple de la corporació, per acord de data 4/8/2005, va adjudicar el 

contracte de consultoria i assistència “Acció urbanística de l’Ametlla de Mar, 2005-2007” a 

favor de la UTE P. Salló Arquitectes SL - Naturgest SL. Contracte que inclou, entre d’altres, 

l’elaboració del Pla d’ordenació urbanística municipal amb programa d’actuació urbanística 

municipal. 

En data 2/3/2006, RE 610, el contractista ha lliurat la documentació necessària per a l’inici de 

la revisió, i en concret: 

a) La proposta de definició dels objectius fonamentals que hom pretén assolir amb la 

revisió del Pla d'ordenació urbanística municipal, que concreta en: 

 “Adequar el model de creixement a les actuals necessitats del municipi de 

l’Ametlla de Mar”. 

 “Adequar el seu regim al derivat del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i 4 i 6 del Decret 287/2003, de 4 

de novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de 

març, d’urbanisme”. 

b) La proposta de Programa de participació ciutadana. 

c) La proposta de suspensió potestativa de tramitacions i llicències. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 93 i 74.a) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26/7/2005, pel 

qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, respecte de la imperativitat i necessarietat 

de la revisió i de la potestat per formular-la; 

Vist el que es disposa als articles 71.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26/7/2005, pel qual 

s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i 6 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, respecte de la 

suspensió potestativa de tramitacions i llicències; 

Vist el que es disposen els articles 8 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26/7/2005, pel qual 

s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i 4 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, respecte de la 

participació ciutadana en els processos de planejament; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Disposar l’inici dels treballs de formació de la revisió del Pla d'ordenació 

urbanística municipal. 

 

SEGON.- Aprovar la proposta de Programa de participació ciutadana incorporada a 

l’expedient. 

 

TERCER.- Aprovar la declaració de definició dels objectius fonamentals que hom pretén 

assolir amb la revisió del Pla d'ordenació urbanística municipal, que són: 

a) Adequar el model de creixement a les actuals necessitats del municipi de l’Ametlla de 

Mar. 

b) Adequar el seu regim al derivat del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i 4 i 6 del Decret 287/2003, de 4 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, 

d’urbanisme. 
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QUART.- Aprovar la proposta de suspensió facultativa de tramitacions i llicències 

incorporada a l’expedient amb el corresponent suport gràfic, i en conseqüència: 

a) En general, suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes 

de gestió urbanística i d'urbanització, i suspendre l'atorgament de llicències de 

parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 

construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres 

autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits o 

sectors que es detallen tot seguit: 

 De sòl urbà: 

 Façana litoral del nucli urbà de la Cala. 

 Estudi de detall 1 (Bon Repòs). 

 Del polígon d’actuació 3 (Roques Daurades), l’estudi de detall 2, zona 5b i 

zones pl contigües a l’estudi de detall i zona 5c pertanyent a l’estudi de detall 3 

contigua a l’estudi de detall 2. 

 Clau 14, de Calafat (grafiades en el plànol que s’adjunta). 

 De sòl urbanitzable classificat com a no programat al Pla General d’Ordenació 

Urbana en revisió, actualment sòl urbanitzable no delimitat, els sectors G1 

(ampliació Sant Jordi d’Alfama), G2 (el Plater), G3 (ampliació Calafat). 

b) Específicament, suspendre l’atorgament de les llicències ambientals previstes a l’epígraf 

12.35.a de l'annex II.2 del Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 

27/2/1998, de la intervenció integral de l'administració ambiental (en versió donada pel 

Decret 143/2003, de 10/6/2003), així com també les específiques previstes a l'article 4 

de la Llei 10/1990, de 15/6/1990, per a activitats recreatives en locals o establiments de 

pública concurrència, totes dues en els àmbits territorials regulats per les següents claus 

urbanístiques: 

 Clau 1 – Zona d’ ordenació antiga i tradicional. 

 Clau 2 – Zona de remodelació urbana. 

 Clau 3 – Zona de conservació de l’ estructura urbana existent. 

 Clau 4 – Zona d’ edificació en mançana oberta. 

 

CINQUÈ.- Disposar la publicació d’aquest acord, en els termes previstos a l’article 71.3 del 

Decret Legislatiu 1/2005, de 26/7/2005, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 

 

 

3- APROVACIÓ INICIAL DE L’ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA D’UN 

CAMÍ MUNICIPAL, ACTUALMENT DEMANIAL, PER PASSAR A SER BÉ 

PATRIMONIAL. 

 

 

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, el Sr. Espuny manifesta que tractant-se 

d’una aprovació inicial i després de rebre les informacions pertinents per part del tècnic 

municipal, el seu vot serà d’abstenció, ja que esperarà el període d’al·legacions per escoltar 

als veïns afectats i veure si realment no hi tenen cap perjudici i si tot és correcte, i si és així, 

anuncia que el seu vot quan passi a aprovació definitiva serà afirmatiu. 

El Sr. Llaó expressa que ja que no han tingut ocasió d’escoltar al veïns que es poden veure 

afectats per aquesta alteració i en tractar-se d’un tema entre particulars, el seu vot també serà 

d’abstenció. 

 

 

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. Ricardo Llaó Llaó, Sra. Mari Carmen Borràs Llambrich, Sr. 

Joaquin Laboria Mayoral, Sr. Antonio Espuny Gaseni, Sra. Maria Marsal Subirats i Sr. 

Antonio Iruela Subirats. 

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

 

 

En data 19/1/2006, RE 159, el Sr. Miquel Roca Noguera, en nom i representació de Càmping 

Ametlla Village Platja, va presentar instància per la qual planteja a l’Ajuntament de l’Ametlla 

de Mar una permuta de terrenys, en els termes que es desprenen del projecte tècnic que 

acompanya la sol·licitud. 

La proposta, en essència, suposa el desplaçament d’un camí municipal, en els següents termes: 

 Bé de titularitat municipal objecte de permuta: camí públic de 118 metres de llarg i 472 

m
2
 de superfície segons medició efectuada, que neix al camí d’accés a la platja de la 

Llenya i que discorre entre terrenys del sol·licitant (entre la parcel·la 53 i una porció de 

la parcel·la 36 segregada d’aquesta i agregada a la 21, totes 3 del polígon 16 de rústica) 

per donar accés a la porció restant de la parcel·la 36. Constitueix la finca cadastral de 

referència 43013A016090060000HK, parcel·la 9006 del polígon 16, de superfície 

segons cadastre 0,0567 Has. 

 Bé de titularitat del sol·licitant objecte de permuta: franja de terreny que neix a la 

carretera d’accés sud i que discorre pels límits sud de la parcel·la 19, de la parcel·la 21, i 

de la porció de la 36 agregada a la 21, per arribar al mateix punt final que l’actual camí 

el desplaçament de què es proposa. De longitud 135,45 metres i amb una superfície 

total, segons medició efectuada, de 746 m
2
. 

El sol·licitant, a més, manifesta el compromís d’assumir, al seu càrrec, les despeses de les 

necessàries obres d’arranjament del nou camí proposat. 

Es justifica la conveniència i oportunitat d’aquest desplaçament, per la via de la referida 
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permuta, en dos motius: 

1. En la millora intrínseca de la vialitat local que es deriva de les característiques tècniques 

del nou traçat proposat (amplada, tipus de ferm). 

2. En la millora de la seguretat viària que es deriva del desplaçament d’un vial públic 

l’accés al qual s’ha de realitzar en l’actualitat tot creuant necessàriament la pròpia 

activitat de càmping del sol·licitant. 

L’article 40 del Decret 336/1988, de 17/10/1988, pel qual s’aprova el Reglament del 

patrimoni dels ens locals de Catalunya, disposa que per alienar béns patrimonials cal, entre 

d’altres, determinar la situació física i jurídica del bé i inscriure’l al Registre de la Propietat, si 

no ho està. 

Un cop revisats els pressupòsits de fet necessaris per procedir a aquesta operació, en resultà: 

 Que el camí municipal objecte de permuta no era inscrit al Registre de la Propietat. 

 Que el camí municipal objecte de permuta tampoc no era inscrit a l’Inventari de béns 

municipal. 

Per Decret 72/2006, de data 24/2/2006, s’ha ordenat la inscripció a l’Inventari municipal de 

béns del camí que hom pretén permutar, d’acord amb les següents dades: 

 Epígraf: 1. Béns de domini públic. 

 Subepígraf: 1.1 Ús públic. 

 Classe: c. Vials no urbans. 

 Subclasse:  

 Nom: Camí municipal. 

 Naturalesa: Camí d’ús públic. 

 Situació: Camí públic de 118 metres de llarg i 472 m
2
 de superfície segons medició 

efectuada, que neix al camí d’accés a la platja de la Llenya i que discorre entre la 

parcel·la 53 i una porció de la parcel·la 36 segregada d’aquesta i agregada a la 21, totes 

3 del polígon 16 de rústica, i que dóna accés a la porció restant de la parcel·la 36. 

Constitueix la finca cadastral de referència 43013A016090060000HK, parcel·la 9006 

del polígon 16, de superfície segons cadastre 0,0567 Has. 

 Aprofitament: ús general. 

 Títol: prescripció adquisitiva per possessió immemorial. 

 Referència registral: no consta. 

 Drets reals constituïts al seu favor: cap. 

 Drets reals que graven el bé: cap. 

 Drets personals constituïts: cap. 

 Data d’adquisició: no consta. 

El bé es troba ara pendent d’inscripció al Registre de la Propietat, per la via de la certificació 

administrativa prevista als articles 120 del Decret 336/1988, de 17/10/1988, pel qual s’aprova 

el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, i 199.c) i 206 de la Llei de 8/2/1946, 

Hipotecària. 

Resulta necessari per tant, per poder assolir l’objectiu final de la permuta, aprovar ara el canvi 

de qualificació jurídica del camí de propietat municipal, per passar-lo de bé demanial a bé 

patrimonial. 

D’acord amb l’article 22.2.l) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim 

local, correspon al ple de l’ajuntament, amb el caràcter d’indelegable, la competència per 

alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic. 

Per tot això; 
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Vist el que es disposa als articles 22.2.l) i 47.2 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de 

les bases de règim local, i 114.3.m) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 

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

Vist el que estableixen els articles 204 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 

Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 20 del Decret 336/1988, de 

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

Atès que ha quedat acreditada l’oportunitat i la legalitat de l’alteració proposada; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’alteració de la qualificació jurídica del bé que s’esmenta, 

actualment qualificat com a demanial, perquè passi a ser qualificat com a bé patrimonial: 

Camí públic de 118 metres de llarg i 472 m
2
 de superfície segons medició efectuada, que neix 

al camí d’accés a la platja de la Llenya i que discorre entre la parcel·la 53 i una porció de la 

parcel·la 36 segregada d’aquesta i agregada a la 21, totes 3 del polígon 16 de rústica, i que 

dóna accés a la porció restant de la parcel·la 36. Constitueix la finca cadastral de referència 

43013A016090060000HK, parcel·la 9006 del polígon 16, de superfície segons cadastre 

0,0567 Has. 

 

SEGON.- Exposar al públic el present acord, juntament amb l’expedient de què porta causa, 

per un període de quinze dies, mitjançant la publicació del corresponent anunci al tauler 

d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província. 

 

TERCER.- Disposar l’aprovació definitiva de l’alteració, sense necessitat d’ulterior acord, per 

al cas que no es presentessin al·legacions de cap mena durant el període d’exposició pública. 

 

 

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

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 demana a l’equip de 

govern que es contingui una mica, especialment en la despesa de restaurants, ja que segons la 
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informació facilitada pels Serveis Econòmics la partida corresponent ha triplicat la despesa 

per aquest concepte, i volta els vint mil Euros l’any. Tot i això, diu, el seu vot serà favorable. 

El Sr. Llaó diu que el seu vot serà afirmatiu ja que es tracta d’un tràmit purament 

administratiu, ja que les observacions ja les va efectuar en el moment que tocava. 

 

 

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 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 2003; 

Vist l'informe emès per la Intervenció General en data 29/11/2005, així com el dictamen 

favorable emès per la Comissió Especial de Comptes en data 10/1/2006; 

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 212.4 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 els Comptes Generals de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar corresponents 

a l'exercici de 2003. 

 

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. 

 

 

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

2004. 
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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, la Sra. Marsal reitera el prec efectuat en 

el punt anterior, relatiu a la despesa efectuada en restaurants durant l’exercici 2004, que al seu 

parer és excessiva. 

L’alcalde explica que l’any 2003 hi havia en caixa, a 31 de desembre, 1.674.876 €, i que al 

2004 hi havien 8.661.319 €, de què conclou que en un any es van incrementar els diners en 

més de set milions d’Euros. Així mateix, explica que el romanent de tresoreria de l’exercici 

2003, en relació al del 2004, va passar d’1.109.000 € a 8.119.000 €, i que els deutes es van 

reduir d’un any a l’altre en més de 300.000 €, i si a tot això, continua, se li suma la quantitat 

de 601.000 € que es van cancel·lar, en resulta que el proper any es veurà que s’hauran reduït 

en 1.000.000 €, els deutes amb els Bancs. Pensa que les coses van bé i demana que a l’hora 

d’esmentar xifres es tingui rigor. Manifesta que efectivament la despesa corrent ha augmentat 

un 7,5%, però que els ingressos van augmentar un 168%. Conclou, per tant, que cada dia les 

coses van millor. 

 

 

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 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 2004; 

Vist l'informe emès per la Intervenció General en data 30/11/2005, així com el dictamen 

favorable emès per la Comissió Especial de Comptes en data 10/1/2006; 

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 
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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 212.4 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 els Comptes Generals de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar corresponents 

a l'exercici de 2004. 

 

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. 

 

 

6- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT EN DATA 28/11/2005, RE 

3776, PER LA MERCANTIL FITAFORTA SL, CONTRA L’ACORD PLENARI DE 

4/10/2005, PEL QUAL ES VA DISPOSAR L’INICI D’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ 

FORÇOSA DELS BÉNS I DRETS AFECTATS PER L’OBRA “ACCÉS I APARCAMENT A 

LA PLATJA DE L’ESTANY TORT”. 

 

 

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 favorable ja que és una obra que s’ha de realitzar, i que en aquest moment en què la 

Generalitat prohibeix la construcció per tota la franja del litoral els arguments dels propietaris 

no poden ser els mateixos que si es pogués edificar. Diu que ell, en el seu dia, va tenir també 

converses amb aquest propietari i el preu que demanava era excessiu i inassumible per a 
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l’ajuntament. Es queixa de la poca informació rebuda per part de l’equip de govern sobre 

aquesta obra, ja que se n’ha assabentat pel tauler d’anuncis. Malgrat això, reitera el seu vot 

favorable. 

L’alcalde explica que en data 6/06/2005 i per decret de l’Alcaldia, es va aprovar el projecte 

inicialment, la qual cosa vol dir que en tenen coneixement des de fa deu mesos, i que en el ple 

del passat 4/10/2005 es va aprovar el projecte definitivament. Creu que tothom té 

coneixement del que pretén l’ajuntament; i agraeix el vot favorable de tots els membres del 

Consistori. 

 

 

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 núm. 203/2005, de 6/6/2005, es va acordar, primer, aprovar 

inicialment el projecte tècnic “Accés i aparcament a la platja de l’Estany Tort”, redactat per 

l’enginyer de CCiP Sr. Jordi Galofré Saumell, projecte que conté l’annex d’expropiacions 

necessàries (annex 6) amb la relació de béns i drets afectats i amb indicació dels seus titulars i 

domicili, superfície, situació cadastral, naturalesa i aprofitament del bé o dret. I segon, 

sotmetre a informació pública el projecte esmentat. 

L’edicte d’exposició pública va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província número 137, de 

15/6/2005, i va ser exposat al tauler d’edictes de la corporació durant el termini reglamentari. 

Durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap reclamació ni al·legació, per la qual 

cosa el projecte va esdevenir definitivament aprovat. 

Per aquest motiu el ple de la corporació, en data 4/10/2005, va acordar: 
PRIMER.- Constatar que l’aprovació definitiva del projecte comporta la implícita declaració d’utilitat 

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

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

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

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

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

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

dels béns i drets afectats, tot fent pública la concreta relació de béns i drets a expropiar que s’hi conté al 

projecte aprovat perquè, durant un període de quinze dies des de la publicació del corresponent edicte, 

puguin els interessats formular al·legacions en relació a la procedència de l’ocupació o disposició dels 

béns, llur situació material o jurídica, o qualsevol altre que considerin adient. 

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

Consta a l’expedient que l’edicte va ser exposat al tauler d’anuncis de l’ajuntament i va ser 

publicat al Butlletí Oficial de la Província número 255/2005, de 7/11/2005, i al diari El Punt 

de 28/10/2005. Consta, igualment, que l’acord fou notificat individualment als afectats, amb 

expressa indicació particularitzada de la relació de béns i drets a expropiar. 

En data 28/11/2005, RE 3776, la mercantil Fitaforta SL va presentar recurs potestatiu de 

reposició contra l’acord plenari abans referenciat. 

La presentació del recurs és admissible a l’empara de la nombrosa jurisprudència (per totes, 

STS 30/9/1996, Ar 6531) que proclama, en virtut de la disposició derogatòria general de la 

Constitució, la virtual manca d’eficàcia dels preceptes de la Llei de 16/12/1954, d'expropiació 
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forçosa, que neguen la possibilitat d’impugnació jurisdiccional de l’acord de necessitat 

d’ocupació. 

Procedeix, en conseqüència, analitzar el fons del recurs, en ordre a la seva resolució expressa. 

El recurrent fonamenta la seva oposició a l’acte en un únic motiu: la manca de legitimació 

objectiva, al seu parer, per expropiar en base a un projecte d’obres locals ordinàries. El 

recurrent argumenta manca de causa expropiandi i conseqüent nul·litat de l’expedient, i en 

base a això, sol·licita la revocació de l’acord i l’impuls simultani d’un procés de negociació, ja 

que, al seu parer “...el projecte hauria de respondre a un desenvolupament urbanístic”. 

Tota aquesta argumentació xoca frontalment amb el que disposa l’article 235.3 del Text refós 

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

28/4/2003, que preveu expressament que “l’aprovació dels projectes d'obres porta implícita 

la declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació dels terrenys i els edificis que hi són 

compresos, a l'efecte d'expropiació forçosa”. 

Per tot això; 

El ple acorda: 

 

ÚNIC.- Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat en data 28/11/2005, RE 3776, 

per la mercantil Fitaforta SL, contra l’acord plenari de 4/10/2005, pel qual es va disposar 

l’inici d’expedient d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats per l’obra “Accés i 

aparcament a la platja de l’Estany Tort”. 

 

 

7- MANIFESTACIÓ DE VOLUNTAT DE GESTIÓ DIRECTA I COMPARTIDA D’UN 

PROGRAMA DEL CANAL MÚLTIPLE CORRESPONENT AL CANAL MÚLTIPLE 

TORTOSA-TL03T, DEL SERVEI PÚBLIC DE TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL. 

 

 

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 
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 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

Atès que la Direcció General de Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals té, com a objectiu 

prioritari en el procés d’implantació de la televisió digital terrestre d’àmbit local, aconseguir la 

planificació de la totalitat dels municipis de Catalunya; 

Atès que, per aquest motiu, s’ha reclamat del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme 

l’ampliació de les zones de cobertura de les demarcacions territorials previstes a l’actual pla 

tècnic nacional de la televisió digital local, amb la planificació d’aquells municipis que, com 

és el cas de l’Ametlla de Mar, encara no hi són presents; 

Atès que, amb aquest objectiu, és previsible una primera modificació de l’esmentat pla tècnic 

nacional, que afectarà, entre d’altres, el municipi de l’Ametlla de Mar; 

Atès que és voluntat de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar gestionar directament, i de forma 

compartida amb la resta de municipis que ho hagin sol·licitat, un programa del canal múltiple 

corresponent 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Manifestar la voluntat i l’interès de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar de gestionar 

directament, i de forma compartida amb la resta de municipis que ho hagin sol·licitat, un 

programa del canal múltiple corresponent al canal múltiple amb denominació Tortosa-TL03T 

del servei públic de televisió digital local. 

 

SEGON.- Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Mitjans i Serveis de 

Difusió Audiovisuals del Departament de la Presidència (Via Laietana 14, 2ª, 08003-

Barcelona) i sol·licitar la corresponent concessió. 

 

 

8- APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES. 

 

 

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, 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 per acord de Ple de data 05/07/2005, s’acordà adjudicar el contracte administratiu 

mixt, de consultoria i assistència per a la redacció del projecte “Instal·lacions esportives de 

l'Ametlla de Mar”, i d'execució de l'obra corresponent, tramitat per concurs obert, a favor de 

l'empresa Poligras Ibérica, SA, pel preu ofert de 2.115.333,51€, IVA inclòs; 

Atès que el tècnic director de les obres, Sr. Juan A. Hernando López, ha formulat certificació 

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 la certificació d'obra que s'esmenta: 

 Obra: “Instal·lacions esportives de l'Ametlla de Mar”. 

 Contractista: Poligras Ibérica, SA. 

 Pressupost d’adjudicació: 2.115.333,51 € 

 Import certificat amb anterioritat: 680.919,90€ 

 Núm. de certificació: tercera 

 Import certificat: 212.157,13€ 

 Import pendent de certificar: 1.222.256,48€ 

 

SEGON.- Notificar aquesta resolució en forma a l’interessat i donar compte a Intervenció. 

 

 

9- ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ. 

 

 

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: 

 

 

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4574 de data 16/02/2006 s'ha publicat 

la Resolució del departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya núm. 280/2006, de 9 

de febrer, per la qual s'atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de llars 

d'infants, per al curs 2005-2006. 

A l'ajuntament de l'Ametlla de Mar com a titular de la Llar d'infants Xerinola se li ha atorgat 

una subvenció per import de 198.000,00€. 

El punt quart de la resolució esmentada, a efectes de pagament d'aquesta, exigeix l'acord del 

ple de la corporació local pel qual s'accepta la subvenció. 

Per tot això; 

El Ple acorda per UNANIMITAT: 

 

ÚNIC.- Acceptar la subvenció de 198.000,00 € atorgada pel departament d'Educació de la 

Generalitat de Catalunya en concepte del funcionament ordinari de la Llar d'infants municipal 

"Xerinola", pel curs 2005-2006. 

 

 

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 559/2006, DE 24/2/2006), 

RELATIVA A LA FUTURA DESTINACIÓ DELS ESPAIS D’ÚS PÚBLIC DEFINITS AL 

PLA PARCIAL RIBES ALTES 2. 

 

 

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. 

 

 

La regidora Sra. Marsal, llegeix la moció presentada que literalment diu: 

“1r. El pla parcial Ribes Altes 2, contempla l’existència d’uns espais d’ús públic de 10.600 

m2, al costat del CEIP Sant Jordi i que l’anterior equip de govern ja va preveure per a futures 

ampliacions de l’escola. 

2n. Donat que recentment es va aprovar un canvi jurídic per a fer una cessió d’aquests terrenys 

a una empresa privada per a la construcció d’una residència d’avis privada i pisos tutelats. 

3r. Que després de contrastar el creixement demogràfic de l’Ametlla de Mar, es constata que 

amb l’ampliació que s’està fent serà insuficient, es preveu que per aquests anys i anys 

successius serà de 100 naixements que representen 4 aules per curs i tenint present que amb 

l’ampliació només arribarem a 3 aules per curs, es evident que amb dos anys serà necessària 

una nova ampliació. 

El grup municipal PSC-PM proposa al ple: 

- Que els espais d’ús públic definits al pla parcial Ribes Altes 2, amb una superfície total 

de 10.600 m2, es mantinguin única i exclusivament com a sòl destinat a l’ampliació del 

CEIP Sant Jordi.” 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, la Sra. Martí manifesta que agraeix la 

preocupació demostrada en relació al futur de l’escola, però afegeix que aquest tema s’ha 

parlat diverses vegades amb la Direcció del centre i amb la Delegació d’Educació de les 

Terres de l’Ebre, i que ningú aconsella cap escola amb més de dos línies i actualment el centre 

compta ja amb tres línies. Explica que de l’estudi demogràfic efectuat es dedueix que 

efectivament creixeran les demandes, però que el centre ja no es pot ampliar més ja que el 

Departament ho desaconsella i tampoc no ho desitja la comunitat educativa. Explica que 

l’actual ampliació ja assoleix el màxim aconsellable ja que altrament es crearia una macro-

escola que seria ingovernable, i que per tant, les futures ampliacions passen per la construcció 

d’una nova escola, i que per això està previst destinar-hi una zona educativa en el sector 22b. 

La Sra. Samarra explica que la zona de Ribes Altes 2a. fase és un lloc immillorable i òptim 

per ubicar la residència d’avis i que així ho creu tot l’equip de govern, perquè s’ho mereixen 

els avis i perquè tots creuen en aquest projecte, i no per això s’afavoreix a cap empresa 

privada. Afirma que quan es tingui el projecte ja es comprovarà a qui realment beneficia, si a 

l’empresa o als avis. 

El Sr. Llaó pensa que la residència per a la gent gran que està prevista construir amb iniciativa 

privada en els esmentats terrenys pot fer-se en altres zones que ja són específicament per 

aquesta finalitat. Creu que s’haurien d’establir prioritats i necessitats i mirar si una empresa 

privada pot donar solucions a aquestes necessitats. Pregunta si es faran cent pisos tutelats i 

d’aquests el poble només podrà disposar d’unes vint habitacions. Reitera que a través de la 
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iniciativa privada la residència d’avis es podria fer en altres llocs. Diu que no dubta que 

l’actual equip de govern té en compte l’augment demogràfic, com també ho té el PSC en 

presentar aquesta moció, però que el cert és que hi han altres administracions que també 

pensen en la qualificació del sòl educatiu ja que és molt necessari. Per finalitzar diu que el seu 

vot serà favorable a la moció presentada pel PSC. 

La Sra. Marsal diu que l’actual ampliació de l’escola ja es quedarà molt justa, i tant de bo la 

Generalitat destinés sòl en el sector 22 per un centre educatiu. Del que està en contra és que 

ara es destini un sòl públic perquè una empresa privada, que fins i tot s’arriscaria a dir el nom 

de la futura adjudicatària, construeixi l’equipament, ja que, com a empresa privada, voldrà 

treure rendibilitat. Pregunta per què no es podia fer la residència en el lloc on estava prevista, 

ja que per les necessitats del poble amb les places previstes ja n’hi havia prou, perquè ara creu 

que els preus que es demanaran hi haurà molta gent que no els podrà pagar. Reitera que 

aquests terrenys es podien reservar per a zones d’ampliació del centre educatiu com ara un 

petit poliesportiu. Lamenta que l’equip de govern no comparteixi la seva opinió. 

L’alcalde remarca la diferència existent entre l’anterior equip de govern i l’actual, ja que al 

seu parer la viabilitat de la llar d’avis que volien era nul·la. 

El Sr. Gómez ratifica l’explicació de la regidora d’Educació relativa a que ni el Departament 

ni la comunitat educativa no són partidaris de crear macro-escoles, i per això pensa que 

l’ajuntament ha de fer el que realment creuen els professionals de l’ensenyament. Per això, 

diu, en la nova revisió del pla general s’haurà de planificar el lloc on ubicar aquest nou centre 

d’ensenyament, que segurament com ha dit la regidora serà el sector 22b. Ratifica també 

l’explicació de la regidora Sra. Samarra en relació a la ubicació en la zona de Ribes Altes de 

la residència d’avis, ja que pensa és un lloc meravellós. Al seu entendre l’oposició es 

contradiu quan esmenten l’augment demogràfic quan parlen dels escolars i en canvi defensen 

l’antic projecte de només 35 places de la llar d’avis. 

La Sra. Marsal torna a llegir el segon punt de la moció, i reitera la manca d’espai a l’actual 

centre escolar. En relació a la residència d’avis, pensa que els avis han d’estar a casa seva amb 

les seves famílies, i que només en casos extrems han d’instal·lar-se en una residència, essent 

per tant molt necessari el centre de dia. Discrepa totalment de l’opinió de l’equip de govern 

que diu que la zona ideal és la de Ribes Altes, ja que al seu entendre l’actual casal està molt 

més a prop del CAP, al costat del mar i amb un bon passeig, i recorda que la residència la farà 

una empresa privada que voldrà fer negoci a costa dels avis. 

 

 

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

 Vots a favor: sis 

 Vots en contra: els del Sr. Andreu Martí Garcia, Sr. Vicent Boquera Alcalde, Sr. Antoni 

Montagut Franch, Sr. Joan Pere Gómez Comes, Sra. Mari Carme Martí Buenaventura, 

Sr. Jordi Gaseni Blanch i Sra. Rosa Anna Samarra Bardí. 

 Abstencions: cap 

Vist el què, l’Alcaldia declara no adoptat l’acord. 

 

 

11- INFORME RELATIU A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE TARIFES 

APLICABLES ALS SERVEIS URBANS DE TAXI A L’AMETLLA DE MAR. 
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Tot seguit es posa de manifest la necessitat d’incloure a l’ordre del dia per urgència la 

proposta d’acord relatiu a la modificació de tarifes aplicables als serveis urbans de taxi a 

l’Ametlla de Mar. El Sr. Martí justifica la necessitat d’incloure aquest punt a l’Ordre del dia 

per tractar-se d’un punt que no s’ha pogut adoptar amb anterioritat i donat que són les tarifes 

de taxis de l’actual exercici, urgeix la seva aprovació. 

Plantejada la qüestió en aquests termes, i a l'empara dels articles 91.4 i 97.3 del Reglament 

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

de 28/11/1986, es procedeix a la votació de la proposta d’inclusió, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

 

 

Vist que concorre el quòrum exigit per l’article 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, s'inclou el punt 

referent a la moció a l'ordre del dia. 

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 s’ha tramitat expedient per a la modificació de les tarifes aplicables als serveis 

urbans de taxi a l’Ametlla de Mar; 

Vist que s’ha incorporat a l’expedient la proposta dels prestadors del servei, la qual inclou 

l'estudi econòmic que justifica l’adopció de les tarifes proposades; 

Vist el que es disposa a l’article 299 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens 
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locals aprovat per Decret 179/1995, de 13/6/1995, i al Decret 149/1988, de 28/4/1988, sobre 

el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Informar favorablement davant de la Comissió de Preus de Catalunya la proposta 

de modificació de les tarifes aplicables als serveis urbans de taxi a l’Ametlla de Mar. 

 

SEGON.- Disposar que es trameti l’expedient a la Comissió de Preus de Catalunya. 

 

 

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 33/2006, de 30/01/2006, al 103/2006, de 13/03/2006, i de les actes de les 

Comissions de Govern corresponents a les sessions 4/2006, de 26/01/2006, 5/2006, de 

9/02/2006, 6/2006, de 16/02/2006, 7/2006, de 27/02/2006 i 8/2006, de 2/03/2006, documents 

tots que han estat a disposició dels senyors regidors a la Secretaria des del moment de la 

notificació de la convocatòria de la present sessió. 

 

El Sr. Espuny en relació al Decret 77/2006 de contractació de personal, pregunta la funció en 

concret d’aquesta persona dintre de l’organigrama de l’ajuntament. Contesta l’alcalde que s’ha 

contractat per donar servei a les diferents activitats que es porten a terme des de la regidoria de 

Promoció Econòmica. 

La Sra. Martí explica que aquesta nova persona contractada, a més d’estar en la Regidoria de 

Promoció Econòmica, treballarà també com a tècnic de la Regidoria d’Educació, ja que així 

ho va demanar el Departament d’Ensenyament per tal de desenvolupar el Pla Educatiu 

d’Entorn, signat amb la Consellera el passat 22 de febrer. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

La Sra. Marsal prega una vegada més la retirada dels pilons del carrer Sant Joan. 

El Sr. Iruela prega que aprofitant les obres de la vorera de l’ajuntament de l’avinguda Batlle J. 

Pijoan, no es tornin a instal·lar els pilons. 

El Sr. Espuny, en relació a les xifres esmentades en els punts d’aprovació dels comptes 

generals, prega que d’alguna manera també se’ls deixi contrastar la informació que dóna 

l’equip de govern, ja que al seu parer no es correspon amb la realitat. L’alcalde contesta que 

són exactament els números facilitats per Tresoreria, i aprofita per dir que l’economia de 

l’ajuntament va cada dia millor. 

El Sr. Iruela pregunta el motiu pel qual s’està fent de pedra la paret privada del parc del Bon 

Repòs, amb diner públic, així com el cost d’aquesta obra. 

El Sr. Espuny pregunta al Sr. Gaseni si sap qui va elaborar les bases que van permetre 

l’adjudicació dels treballs dels projectes a l’UTE Naturgest i Salló. 
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El Sr. Llaó demana al regidor d’Urbanisme que li aclareixi si ha dit que es poden fer pisos en 

el lloc del parc del Bon Repòs on actualment està instal·lat el bar i la zona infantil. Pregunta si 

en relació al tema de suspensió de llicències no seria millor suspendre la zona de l’actual 

discoteca Blau. Pregunta també per quin motiu el traçat de la línia de suspensió fa uns 

recolzes en el seu recorregut, i com justifica l’equip de govern a on comença i a on acaba la 

façana litoral, i a on hi ha la motivació. Pregunta a l’alcalde si quan es parla d’informar a 

l’oposició es refereix a que aquests se n’assabentin per mitjà del tauler d’anuncis, o si se’ls 

farà sabedors a través d’informació personal. 

El Sr. Gómez contesta que els temes urbanístics els contestarà per escrit per tal de ser més 

clarificadors i no caure en malentesos. 

L’alcalde informa que les preguntes que se li han formulat també les contestarà per escrit. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 22.10 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 24 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 149 a 172 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 10/07/2006 

El secretari 
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DILIGÈNCIA DE TANCAMENT I ANUL·LACIÓ 

Per fer constar, en compliment de l'article 199.5 del Reglament d'organització funcionament i 

règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, que en data d'avui 

es procedeix a tancar el present llibre d'actes de les sessions del Ple, per haver-se esgotat els fulls 

inicialment previstos a la diligència d'obertura. 

Per fer constar, també, que el tancament suposa l’anul·lació dels 27 últims fulls inicialment 

habilitats, per causa de no caber íntegrament l’acta de la sessió que correspondria transcriure. 

El llibre l'integren 173 fulls, inclòs el present, i compren les següents actes: 

 

 Any 2005: des de l'acta de la sessió 4/2005, de 8/6/2005, fins a la de la sessió 14/2005, 

de 29/12/2005: 11 actes. 

 Any 2006: des de l'acta de la sessió 1/2006, de 31/1/2006, fins a la de la sessió 2/2006, 

de 16/3/2006: 2 actes. 

 

L’Ametlla de Mar, 19/07/2006 

El secretari 

 

 

 

 

 

Jacobo Martínez Deó 

 


