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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: ..................... 119601 D / 119800 D 

Data en què s’inicia la transcripció dels acords: 19/07/2006, amb efectes des del 6/6/2006 

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, 19/07/2006 

El secretari 

 

 

 

 

 

Jacobo Martínez Deó 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 3/2006, DE 6/06/2006. 

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. 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 19.00 hores del dia 6/06/2006, 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 

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 2/2006, DE 16/03/2006. 

 

 

Un cop llegida l’acta de la sessió 2/2006, de 16/03/2006, 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: 
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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 2/2006, de 16/03/2006. 

 

 

2- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

GENERAL D’ORDENACIÓ DE L’AMETLLA DE MAR AL SECTOR A, QUE ES CONTÉ 

EN EL PROJECTE ANOMENAT “TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA A L’ÀMBIT DEL SECTOR A, TRES CALES 

SEGONA 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. 

 

 

El Sr. Gómez explica que es tracta d’aprovar el mateix que es va aprovar en un anterior ple, 

només que ara Urbanisme ha demanat una sèrie de prescripcions i per tant, havent arribat a un 

acord polític, s’ha efectuat aquesta modificació puntual del pla general i s’ha confeccionat un 

text refós per remetre’l a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, per tal que 

dictamini el que cregui convenient. 

El Sr. Espuny manifesta que es tracta d’un tema que fa tres anys que dura i que en l’actualitat 

encara està més endarrerit que l’any 2003. Diu que des d’un principi ell ja va advertir que la 

proposta presentada de modificació del pla parcial no seria acceptada per la Comissió 

d’Urbanisme ja que s’havia de fer una modificació del pla general, però que no se’l va escoltar 

i es va tirar endavant amb la proposta, i que precisament ara, tres anys després, s’està fent el 

que ell ja va proposar en el seu dia. Continua tot explicant que l’ha sorprès la rapidesa amb 

què s’ha preparat aquest punt, ja que tant aviat com va entrar el tècnic i els serveis jurídics 

municipals van emetre els informes corresponents. Creu que se’ls hagués hagut de donar més 

temps per realitzar aquests informes. Manifesta que l’informe jurídic torna a avisar de 

l’existència d’unes mancances que igual faran possible que el que ara s’aprova pugui tenir 

problemes a Urbanisme, per això proposa, atès que no ve d’uns quants dies i per tal de no 
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tenir problemes, que es retiri el punt i així la documentació podria sortir del tot 

complementada, ja que del contrari la Comissió el podria retornar i estaria tot més endarrerit 

que no pas al començament. Anuncia que si no es retira el seu vot serà negatiu ja que la 

proposta que es presenta no li agrada. Pensa que el camí a seguir hagués hagut de ser, tal com 

demanava la pròpia Comissió d’Urbanisme, un altre: declarar l’incompliment de l’obligació 

d’urbanitzar el sector i iniciar una negociació amb els promotors des d’un altre punt de vista i 

una situació més favorable. Pregunta per què no es fa això, i opina que no es fa per 

l’existència d’un conveni econòmic del qual penja el pressupost actual i que provoca que corri 

molta pressa l’aprovació del pla. Per aquest motiu, conclou que els promotors d’aquest sector 

gaudeixen d’un tracte de favor. Manifesta que pot arribar a entendre els motius de la pressa, 

però que el seu vot serà negatiu, i no pas per voluntat d’endarrerir els projectes, sinó per 

permetre que es rectifiquin els errors detectats pels serveis jurídics i que les coses es facin bé. 

El Sr. Llaó rebat al Sr. Gómez tot explicant que si el que es fa és tornar a aprovar el mateix 

que ja es va aprovar això és senyal que alguna anormalitat es va cometre, i per això pensa que 

tots plegats no estan fent les coses bé. Creu que és un tema en el qual s’ha utilitzat molta 

literatura barata i en què també hi ha hagut molta intoxicació adobada per un estil barroer de 

fer política. Entén que el ple hauria de tractar les propostes que els inversors venen a realitzar i 

desenvolupar a la localitat d’una manera política, i que no hauria d’entrar a tractar, en canvi, 

aspectes purament tècnics, ja que creu que la pròpia Comissió ja té els instruments adequats 

per aplicar-los. Per això diu que ell es vol centrar en els aspectes purament polítics, i des 

d’aquest punt de vista afirma que està d’acord en el projecte perquè és bo pel poble, ja que 

això mateix és el que ja va manifestar fa dos anys. Per això, anuncia el seu vot favorable i se’n 

alegra per aquells que primer deien que era dolent i que ara diuen que és el millor que podia 

passar. Celebra que tots hagin pogut discutir des d’un punt de vista polític el que significa 

aquest projecte i reitera que siguin els tècnics els qui se’n encarreguin de donar llum verda al 

mateix. 

El Sr. Gaseni explica que el pla parcial està acordat i negociat, i que ha estat la Comissió 

d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre la que ha demanat aquest text refós per donar cobertura 

suficient al pla parcial. Opina, en nom d’ERC, que s’han de seguir aquests procediments i 

requeriments per tal que el projecte sigui tal com es va pactar en el seu moment. 

El Sr. Espuny dedueix de les intervencions dels membres de l’equip de govern que el punt no 

es retira de l’ordre del dia, i per tant, que no es dóna oportunitat a l’empresa per tal que 

rectifiqui i modifiqui la proposta de conformitat amb els informes jurídics emesos. Per això 

reitera que el seu vot serà negatiu, perquè els criteris aprovats no li agraden. Creu que és el 

moment de millorar el pla parcial aplicant-li altres criteris tal com indica la pròpia Comissió, i 

esmenta com a exemple la reducció del verd privat amb l’objectiu d’estalvi d’aigua. Recorda 

que ell en el seu dia ja va demanar més verd públic, més concentració d’habitatges, i que 

aquest verd públic no només estigués concentrat en zones de barrancs. Reitera que si s’hagués 

declarat l’incompliment del deure d’urbanitzar segur que la tramitació ja estaria molt més 

avançada. Vaticina que el projecte tindrà problemes a Urbanisme, i que aquesta manera de fer 

les coses són les que comporten que després de tres anys el sector estigui encara paralitzat. 

Pensa que no ve d’una setmana i que s’hauria de retirar el punt. 

El Sr. Llaó pensa que tots els projectes són millorables, però que en aquest cas en concret s’ha 

d’escollir entre el dolent i el menys dolent, encara que reconeix que s’han aconseguit petites 

millores a canvi d’haver tingut que esperar un temps. Creu que en aquest cas el govern no vol 

entrar en debats i que per això al final farà la seva intervenció i ho aprovarà sense més, com 

un pur tràmit, i afirma que això és una forma de fer urbanisme d’amagat. Reitera que és un 
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projecte bo, de segur millorable, però que l’equip de govern erra en el plantejament ja que és 

un tema que s’hauria de debatre políticament, al marge del que hagin informat els tècnics. Fa 

una crida a l’equip de govern perquè no només en el tema de Tres Cales 2ª fase, sinó en tots 

els temes d’importància pel poble es fomenti més el debat i es faci més entenedor per la gent 

que tingui interès. 

El Sr. Gaseni dóna les gràcies al Sr. Llaó pel seu suport a un projecte que va tenir que ser el 

grup d’ERC qui va haver de negociar-lo per tal que quedés com ara. Recorda que en un 

principi Esquerra no estava d’acord però que sí que ho estava en canvi el PP, i no hi estava 

d’acord, continua, perquè hi havien unes mancances i una possibilitat real de poder introduir 

una sèrie de millores. Explica que, en efecte, es va arribar a forçar la situació, però que a canvi 

es va aconseguir arribar a un acord comú, i per això ara el procediment urbanístic seguirà el 

seu curs seguint els tràmits imposats per la Comissió d’Urbanisme. 

El Sr. Gómez es congratula perquè a la proposta presentada per l’equip de govern s’ha sumat 

el reconeixement del PP, que ha dit que és un bon projecte encara que millorable, i l’opinió 

del PSC, que ha manifestat que no està en contra de Tres Cales 2ª fase perquè pensa que és un 

bon projecte pel poble. Per tant, diu, totes les forces polítiques estan d’acord en què és un bon 

projecte pel poble tot i les discrepàncies sobre el com s’ha de fer. Explica que no es pot retirar 

de l’ordre del dia com demana el Sr. Espuny perquè tot el que s’ha vingut fent fins ara s’ha fet 

dins de la més estricta legalitat i amb els informes tècnics preceptius. Tot seguit el Sr. Gómez 

dóna lectura a un paràgraf de l’informe del tècnic municipal que diu “atès l’exposat en els 

punt anteriors, el sotasignat arquitecte municipal, considera que el text refós presentat 

s’adequa a les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres 

de l’Ebre del 19 de gener de 2006 i emet informe favorable en relació al mateix”, i encara que 

admet que és cert que hi ha també un informe dels serveis jurídics que al seu parer no és 

desfavorable però que ve a dir que s’han d’esmenar una sèrie de coses, manifesta que ell en 

disposa d’un altre informe jurídic que, sense treure la raó al municipal, ve a dir que tot en el 

que en el mateix es demana és totalment esmenable i per tant es pot tirar endavant l’aprovació. 

Remarca que l’equip de govern no tiraria res endavant si la Comissió d’Urbanisme trobés 

alguna mancança. Explica que aquesta promoció urbanística no la fa l’ajuntament sinó un 

promotor, que l’ajuntament el que ha de fer és vetllar per tal que tot es realitzi amb uns criteris 

sostenibles i adequats al segle XXI, i que totes les demandes efectuades pel PSC són 

reflectides en aquest text refós ja que així es va demanar als promotors. Remarca que és 

fonamental l’objectiu d’introduir l’habitatge de tipus plurifamiliar, que permetrà reduir 

l’ocupació en tot l’àmbit i sobretot en la zona més propera a la costa, i que la present 

modificació es considera d’interès des d’un punt de vista urbanístic perquè suposa un augment 

de zones verdes lliures, per la concentració de sòl destinat a vialitat, i perquè permet complir 

els objectius urbanístics actuals consistents en la concentració de l’edificació per generar una 

menor ocupació de sòl. Diu que s’han complert les directrius que marca la Generalitat de 

Catalunya, i que el pla s’adapta a la nova realitat legal, ambiental i urbanística. Recorda que 

s’ha efectuat una reserva dels cent metres de la costa en llocs no edificats, que s’ha aconseguit 

treure també la zona comercial, que estava situada a primera línia, així com una zona 

esportiva de 57.000 m
2
, més gran que el camp del Barça. Afirma que també es millora i molt 

la funcionalitat de les zones verdes, amb un total de 443.505 m
2
, que també s’han guanyat 

60.000 m
2
, de sòl públic en detriment de sòl privat, i que s’ha aconseguit una zona de 35.000 

m
2
., per fer-hi un parc públic. Explica que tots els equipaments aniran situats al costat de 

l’avinguda principal per fer-los més accessibles, que s’han previst unes bones connexions amb 

la 1ª fase, el front marítim i el casc urbà, i que també s’ha previst reduir i molt els costos de 
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manteniment; que s’ha aconseguit restituir la legalitat en l’ocupació que va tenir lloc a la zona 

coneguda com els xalets dels russos, per la qual ja es pot passejar. En definitiva, diu, s’han 

acomplert totes les prescripcions exigides per Urbanisme i a més ara es contempla una 

avinguda principal amb un carril per a bicis i un per a vianants. Afirma que també a càrrec 

dels promotors es construirà una rotonda elevada a la N-340 i un nou accés a les platges, 

ajudant d’aquesta manera a la vialitat de la primera fase, i que no hi hagut cap tracte de favor 

en aquest sector, com és de suposar que no hi va haver cap amb el sector L, tot i que el 

promotor, voluntàriament, ha signat un conveni, a l’igual com es va fer amb el de Marina Sant 

Jordi, pel qual lliuraran cinc-cents milions de les antigues pessetes, col·laboraran en la 

instal·lació dels contenidors soterrats a la localitat, i finançaran la nova ambulància, de què en 

sortirà gaudint la totalitat dels veïns del poble. En definitiva, afirma, amb aquesta modificació 

puntual del pla general es millora la mobilitat, la qualitat de les zones verdes, els equipaments 

públics, i la funcionalitat de les voreres, i es redueix i concentra l’ús residencial en favor de 

l’equipament públic. Desitja que tots s’afegeixin a aquest nou projecte, i agraeix en nom de 

l’equip de govern els vots afirmatius dels grups de PP i PSC. 

 

 

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 4/10/2005 la corporació municipal en ple va acordar aprovar provisionalment la 

modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana a l’àmbit del sector A. 

En data 27/10/2005, RS 2576, 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 15/2/2006, RE 421, va tenir entrada notificació de l’acord de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, de 19/1/2006, sobre la modificació puntual de referència. 

En aquest acord la Comissió Territorial d’Urbanisme suspèn l’aprovació definitiva fins que es 

presenti un text refós que incorpori les prescripcions que al propi acord s’hi indiquen. 

En data 1/6/2006, RE 1738, es va presentar el projecte de text refós. 

En data 1/6/2006 l’arquitecte municipal Sr. Theilacker ha emès informe que analitza el grau 

de compliment de les prescripcions a introduir i que conclou que el text refós s’adequa a les 

esmentades prescripcions, per la qual cosa informa favorablement la seva aprovació. 

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”. 

 Es deroga la normativa del pla parcial del sector A que va ser incorporada al Pla 

General d’Ordenació Urbana com a annex amb ocasió de la seva aprovació. 

 Modificació de plànols normatius: 

 No es modifica expressament cap dels plànols normatius vigents del Pla General 

d’Ordenació Urbana, sens perjudici de la introducció d’un nou plànol de 
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delimitació de l’àmbit del sector. 

 Es deroguen els plànols normatius del pla parcial del sector A que també van ser 

incorporats al Pla General d’Ordenació Urbana vigent com a annex amb ocasió de 

la seva aprovació. 

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 la Disposició Transitòria tercera del Decret Legislatiu 1/2005, de 

26/7/2005, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i a l’article 90 de la Llei 

2/2002, de 14/3/2002, 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 al Sector A, que es conté en el projecte anomenat “Text refós de la 

modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana a l’àmbit del sector A, Tres Cales 

segona fase”. 

 

SEGON.- Disposar que es trameti a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 

l’Ebre el Text Refós aprovat, degudament diligenciat, i la còpia fefaent de l’expedient 

tramitat, per a la seva aprovació definitiva. 

 

 

3- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR AL CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ ENTRE L’ORGANISME AUTÒNOM PREFECTURA CENTRAL DE 

TRÀNSIT I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES, DE 15/3/2006, 

PER A L’INTERCANVI D’INFORMACIÓ I LA COL·LABORACIÓ ADMINISTRATIVA 

MÚTUA. 

 

 

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. 

 

 

Explica el Sr. Montagut que amb aquest conveni es permetrà als ciutadans tramitar des de 

l’ajuntament el canvi dels seus permisos de conducció i circulació derivat d’un canvi 
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d’empadronament, és a dir apropar l’administració als administrats, ja que fins ara aquests 

canvis s’havien de fer a la Prefectura de Trànsit. 

 

 

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 3/5/2006, RE 1363, la Prefectura Provincial a Tarragona de la Direcció General de 

Trànsit va remetre una còpia del Conveni de col·laboració signat en data 15/3/2006 entre 

l’organisme autònom Prefectura Central de Trànsit i la Federació Espanyola de municipis i 

Províncies, per a l’intercanvi d’informació i la col·laboració administrativa mútua. 

El conveni preveu i regula la possibilitat que, mitjançant el mecanisme de l’adhesió, 

l’ajuntament assumeixi la tasca de tramitar als ciutadans davant la Prefectura Central de 

Trànsit els canvis de domicili dels seus permisos de conducció i circulació. 

Per tot això; 

Vist el contingut del conveni esmentat, i en particular, el conjunt d’obligacions a què 

l’ajuntament es compromet amb adhesió; 

Vist el que es disposa a l’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases 

de règim local, respecte de l’apoderament general dels municipis per promoure activitats i 

prestar serveis que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Sol·licitar l’adhesió íntegra i sense condicions de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

al Conveni de col·laboració entre l’organisme autònom Prefectura Central de Trànsit i la 

Federació Espanyola de municipis i Províncies, de 15/3/2006, per a l’intercanvi d’informació i 

la col·laboració administrativa mútua. 

 

SEGON.- Disposar la tramitació de la preceptiva sol·licitud d’adhesió, als efectes de 

formalització del corresponent protocol. 

 

 

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

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

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

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

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

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

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: 893.077,03€ 

 Núm. de certificació: quarta 

 Import certificat: 272.555,23€ 

 Import pendent de certificar: 949.701,25€ 

 

SEGON.- Notificar aquesta resolució en forma a l’interessat i donar compte a Intervenció. 

 

 

5- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PROJECTE “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

PARCIAL DEL SECTOR E -RIBES ALTES SEGONA FASE- DE L’AMETLLA DE MAR, 

RELATIVA A L’ARTICLE 18 -DETERMINACIONS PER AL SISTEMA 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 10 

 

D’EQUIPAMENTS- 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 

 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 7/4/2006 la Junta de Govern Local va acordar l’aprovació inicial del projecte 

“Modificació puntual del pla parcial del sector E -Ribes Altes segona fase- de l’Ametlla de 

Mar, relativa a l’article 18 -Determinacions per al sistema d’equipaments- 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. 86/2006, de 12/4/2006, i al diari El Punt de 13/4/2006. 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 març 2006. 

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 18 de les normes reguladores del pla 

parcial, que regula les determinacions per al sistema d’equipaments del sector. No afecta cap 
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plànol d’ordenació. 

Per tot això; 

Atès que 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; 

Atès que correspon aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual del pla parcial 

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; 

Vist que d’acord amb el que es disposa als articles 78 i 79, i a la Disposició Transitòria setena 

del Decret Legislatiu 1/2005, de 26/7/2005, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

d'urbanisme, la competència 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; 

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 E -Ribes Altes segona fase- de l’Ametlla de Mar, relativa a l’article 18 -Determinacions 

per al sistema d’equipaments- 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. 

 

 

6- APROVACIÓ DE L’ANNEX, DE DETERMINACIÓ DE COSTOS PER AL 2006, AL 

CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE 

L’AMETLLA DE MAR, DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE 

RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS ORDINARIS I EL SEU 

TRANSPORT. 

 

 

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

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

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

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

Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 
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2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de 

l’assumpte. 

 

 

El Sr. Montagut explica que, com tot els anys, s’ha d’aprovar l’annex de costos en relació a la 

delegació de competències en favor del Consell Comarcal per la recollida de la fracció 

orgànica, vidre, paper cartró, envasos i la posterior ampliació efectuada l’any 2001, i que 

l’augment de costos ve a ser si fa no fa l’augment de l’IPC. 

 

 

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 19/5/2006, RE 1575, ha tingut entrada al Registre general un escrit del Consell 

Comarcal del Baix Ebre pel qual es comunica l’acord del ple comarcal de data 21/4/2006, que, 

primer, aprova per a l’exercici 2006 el cost mensual per a cada ajuntament dels serveis de 

recollida selectiva, i segon, aprova també l’annex per al 2006 de determinació de costos, tot el 

què en el marc del Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar, de delegació de competències en matèria de recollida selectiva de residus 

municipals ordinaris i el seu transport, aprovat pel ple de l’Ajuntament en data 30/3/2000, 

formalitzat en data 8/6/2000, i que va ser objecte d’una modificació aprovada pels plens 

comarcal i municipal en dates 16/7/2001 i 30/11/2001 respectivament. 

Vista la proposta d’annex al Conveni, de determinació de costos per al 2006; 

Vist el que es disposa a les clàusules modificades 4.e), 5, 7, i 8 del Conveni esmentat; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la proposta d’annex, de determinació de costos per al 2006, al Conveni 

entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, de delegació de 

competències en matèria de recollida selectiva de residus municipals ordinaris i el seu 

transport, aprovat pel ple de l’Ajuntament en data 30/3/2000 i formalitzat en data 8/6/2000. 

 

SEGON.- Aprovar la determinació de costos mensuals de recollida selectiva per a l’exercici 

2006 que es recull a l’esmentat acord del ple comarcal. 

 

TERCER.- Disposar que es remeti un certificat del present acord al Consell Comarcal del Baix 

Ebre, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

7- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2006, DEL CONVENI MARC ENTRE EL 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, 

PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI SOCIAL D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA. 
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Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

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

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

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

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

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

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

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

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té concertat amb el Consell Comarcal del Baix Ebre, i en 

vigor, el Conveni marc per a la prestació del servei social d’atenció domiciliària. La clàusula 

tercera d’aquest conveni preveu que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per cofinançar aquest 

servei, realitzarà una aportació anual al Consell Comarcal del Baix Ebre que es correspondrà 

amb la part dels serveis prestats al municipi que per al Consell Comarcal del Baix Ebre té el 

caràcter de no finançada, i disposa, a més, que aquesta quantitat serà fixada anualment 

mitjançant annexos a l’esmentat conveni. 

Per la seva banda, la clàusula quarta d’aquest mateix conveni marc preveu el règim de 

pagament del cost fixat. 

Per tot això; 

Atès que en data 4/4/2006, RE 1002, ha tingut entrada al registre general d’aquest ajuntament 

la proposta d’annex per al 2006 al Conveni marc per a la prestació del servei social d’atenció 

domiciliària, el qual fixa en 12.587,05 € l’aportació de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar al 

Consell Comarcal del Baix Ebre per la prestació d’aquest servei al municipi; 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar l’esmentada proposta d’annex al 

conveni en sessió plenària de data 17/3/2006; 

Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2006 al Conveni marc per a la prestació del servei 

social d’atenció domiciliària; 

Vista, igualment, la proposta de liquidació del servei corresponent a l’exercici anterior; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la liquidació per la prestació del servei corresponent a l’any 2005. 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 14 

 

 

SEGON.- Aprovar la proposta d’aportació per la prestació del servei corresponent a l’any 

2006, així com l’annex per al mateix 2006 al Conveni marc per a la prestació del servei social 

d’atenció domiciliària entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar. 

 

TERCER.- Disposar que es remeti un certificat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix 

Ebre, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

8- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2006, DEL CONVENI MARC ENTRE EL 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, 

PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI SOCIAL D’ATENCIÓ PRIMÀRIA. 

 

 

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

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

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

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

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

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

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

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

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té concertat amb el Consell Comarcal del Baix Ebre, i en 

vigor, el Conveni marc per a la prestació del servei social d’atenció primària. La clàusula 

segona d’aquest conveni preveu que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per cofinançar aquest 

servei, realitzarà una aportació anual al Consell Comarcal del Baix Ebre i disposa, a més, que 

aquesta quantitat serà fixada anualment mitjançant annexos a l’esmentat conveni. 

Per la seva banda, el mateix conveni marc preveu el règim de pagament del cost fixat. 

Per tot això, atès que en data 4/4/2006, RE 1001, ha tingut entrada al registre general d’aquest 
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ajuntament la proposta d’annex per al 2006 al Conveni marc per a la prestació del servei 

social d’atenció primària, que fixa en 30.052,55 € l’aportació de l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar al Consell Comarcal del Baix Ebre per la prestació d’aquest servei al municipi; 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar l’esmentada proposta d’annex al 

conveni en sessió plenària de data 17/3/2006; 

Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2006 al Conveni marc per a la prestació del servei 

social d’atenció primària; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar l’annex per al 2006 al Conveni marc per a la prestació del servei social 

d’atenció primària entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix 

Ebre, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

9- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 

D’INICIATIVES DE CARÀCTER SOCIAL, CULTURAL I MEDIAMBIENTAL ENTRE 

L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR I LA FUNDACIÓ ENRESA  

 

 

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: 
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En data 15/6/1998 es va formalitzar el Conveni entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i la 

Fundació ENRESA, de col·laboració al desenvolupament d’iniciatives de caràcter social, 

cultural i mediambiental, que havia estat aprovat pel ple de la corporació en data 7/5/1998. 

La clàusula tercera d’aquest conveni establia que la Fundació ENRESA col·laboraria en 

aquestes iniciatives mitjançant l’aportació d’una quantitat determinada durant cinc anys, això 

és, fins a l’exercici 2002. 

En data 31/03/2003 el ple de la corporació aprovà la proposta de document de pròrroga, per al 

2003, del Conveni entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i la Fundació ENRESA, de 

15/6/1998, de col·laboració al desenvolupament d’iniciatives de caràcter social, cultural i 

mediambiental. 

Després d'un seguit de converses per part de l'alcaldia amb la Fundació ENRESA, s'ha 

establert proposta de conveni de col·laboració entre ambdues entitats, pel quinquenni 2006-

2010. 

Vist l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, 

l’article 3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

municipal i de regim local, i els articles 303 a 311 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 

dels ens locals aprovat per  Reial Decret 179/1995, de 13/6/1995; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració al desenvolupament d’iniciatives de caràcter 

social, cultural i mediambiental, entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i la Fundació 

ENRESA, pel quinquenni 2006-2010. 

 

SEGON.- Remetre un certificat del present acord a la Fundació ENRESA, per al seu 

coneixement i efectes. 

 

 

10- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ 

DE SERVEIS PÚBLICS “CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ DELS 

SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I DE 

SANEJAMENT” NÚMERO 1, DE REVISIÓ SIMPLIFICADA DE LA RETRIBUCIÓ DEL 

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

moment, quan es va votar la privatització del servei d’aigua, el seu vot va ser negatiu ja que 

pensava que pel seu volum l’ajuntament podia muntar una societat municipal per gestionar la 

distribució de l’aigua, i que això aportaria uns diners que es podrien destinar a la millora de la 

xarxa. Per aquesta raó anuncia el seu vot serà negatiu, ja que segueix pensant que 

municipalitzar el servei hagués estat una mesura encertada ja que el volum aproximat d’un 

milió de metres cúbics a l’any així com el nombre d’usuaris ho permet. Pensa que el que avui 

es vol aprovar no representarà un augment del metre cúbic de l’aigua però sí que pot 

comportar que si l’empresa al final té pèrdues pugui presentar un informe a l’ajuntament 

perquè aquest pugui optar entre assumir-les amb càrrec al pressupost municipal o bé 

incrementar el preu de l’aigua. Creu que la companyia buscarà el moment políticament 

correcte per presentar aquest informe de pèrdues, i que l’ajuntament haurà d’escollir quina de 

les dues opcions abans esmentades li convé. 

El Sr. Llaó manifesta que no té res a dir ja que es compleixen les clàusules administratives 

que hi figuren en el contracte de concessió del servei a l’empresa Aqualia, i com que en el seu 

dia ja va manifestar que no estava en contra de poder privatitzar el servei d’aigua, sinó en 

contra d’altres que ara no val la pena esmentar; pensa que el més coherent pel seu grup és 

l’abstenció. 

 

 

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 i Sr. 

Antonio Iruela Subirats. 

 Abstencions: les del Sr. Ricardo Llaó Llaó, Sra. Mari Carmen Borràs Llambrich i Sr. 

Joaquin Laboria Mayoral 

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

 

 

En data 21/12/2004 el Ple de l’ajuntament va adjudicar el contracte de gestió de serveis públics 

“Concessió administrativa de la gestió dels serveis públics municipals d’abastament d’aigua 

potable i de sanejament” en favor de l’empresa Gestión Integral del Agua SA, AQUALIA, 

d’acord amb l’oferta presentada per l’empresa. 

Com a resultat dels procediments de licitació i adjudicació es va fixar inicialment la retribució 

del concessionari en el preu unitari de 0,702000 € per metre cúbic facturat i cobrat, IVA 

exclòs (0,814320 € per metre cúbic facturat i cobrat, IVA inclòs). 

La clàusula 46.2 del plec de clàusules del contracte disposa que el preu unitari de retribució 

del concessionari serà objecte de revisió a sol·licitud del concessionari quan hagi 

transcorregut com a mínim un any des de l’entrada en vigor de la concessió, i amb una 

periodicitat màxima anual des d’aleshores. 

La clàusula 48, per la seva banda, disposa que quan no resulti necessària una nova avaluació 

dels costos del servei el concessionari podrà optar per sol·licitar la revisió simplificada de la 

retribució, que consistirà en l’actualització del preu unitari de la retribució per l’aplicació del 

percentatge de variació, acumulat durant el període de què es tracti, de l'índex general de preus 

de consum publicat per l'Institut Nacional d'Estadística. 
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En data 8/3/2006, RE 674, dins del termini previst per la clàusula 46.4.a), el concessionari ha 

sol·licitat la revisió simplificada de la seva retribució, a l’empara del que disposa l’esmentada 

clàusula 48 del plec regulador. 

Per aquest motiu, per provisió de l’Alcaldia de data 22/03/2006 es va incoar expedient de 

modificació del contracte. 

En data 22/3/2006 es van incorporar a l’expedient els informes preceptius emesos per la 

Secretaria General i la Intervenció General de l’Ajuntament; 

En data 22/3/2006, RS 703 de la mateixa data, es va obrir tràmit d’audiència al concessionari, 

sense que aquest formulés al·legació de cap mena. 

Per tot això; 

Vist el percentatge de variació experimentat per l’IPC general durant l’any 2005; 

Vist el que disposen els articles 59, 101, i 163 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16/6/2000, 

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, i 101 

i 102 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 

per RD 1098/2001, de 12/10/2001; 

Vist el que es disposa a les clàusules 48 i 49 del plec de clàusules regulador; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació del contracte de gestió de serveis públics 

“Concessió administrativa de la gestió dels serveis públics municipals d’abastament d’aigua 

potable i de sanejament” número 1, de revisió simplificada de la retribució del concessionari 

per al 2006. 

 

SEGON.- Fixar el preu unitari que constitueix la retribució del concessionari, amb efectes des 

de l’1/1/2006, en la quantitat de 0,727974 € per metre cúbic facturat i cobrat, exclòs l’IVA. 

 

TERCER.- Disposar la notificació del present acord en forma. 

 

 

11- RESOLUCIÓ DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE “CONTRACTE 

ADMINISTRATIU MIXT: DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA 

REDACCIÓ DEL PROJECTE ‘PISCINA MUNICIPAL COBERTA’, 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 
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l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, l’alcalde explica que després de tots els 

tràmits de la licitació del contracte per la redacció del projecte i execució de l’obra de la 

piscina coberta la mesa ha proposat declarar desert el concurs. 

La Sra. Marsal manifesta que un altre cop s’han començat les coses pel final i s’ha tornar a 

perdre el temps, en aquest cas sis mesos que endarrereixen les obres de construcció d’una 

piscina municipal amb la construcció de la qual el seu grup està d’acord tot i que pugui no 

ésser-ho amb el lloc a on es vol ubicar. Afirma que en voler treure a concurs la redacció del 

projecte i l’execució de l’obra s’ha propiciat que només s’hagi presentat una empresa, en 

aquest cas LUBASA que al seu parer és l’única que darrerament treballa per l’ajuntament, el 

projecte presentat per la qual, però, no compleix les prescripcions tècniques segons l’informe 

dels tècnics municipals. Pensa que en voler-ho fer tot tant ràpid no s’ha donat temps a que 

altres empreses poguessin presentar bons projectes, i que tot plegat ha comportat un retard 

manifest. Anuncia, malgrat tot, que el seu vot serà favorable. 

El Sr. Llaó manifesta que si la mesa de contractació proposa declarar desert el concurs per no 

complir el projecte les prescripcions exigides en les clàusules no té res a dir, però pensa que 

alguna cosa no es deu estar fent bé quan es planteja un concurs o una subhasta per tal que es 

presentin quantes més empreses millor i només se’n presenta una. Creu que s’hauria de revisar 

el que pot estar passant, encara que diu que en aquest cas el seu vot serà favorable. 

El Sr. Gaseni explica que es tracta de declarar desert el concurs en concordança amb la 

proposta de la mesa de contractació. Explica que al seu entendre el fet que només s’hagi 

presentat una empresa pot ser degut a que el preu sobre el qual es treballa sigui molt ajustat i 

això no faci atractiu el projecte per a altres empreses. Remarca que en aquest cas ha estat 

justament a l’empresa LUBASA a la que no se li ha adjudicat el projecte. Explica que ara 

s’haurà d’encarregar un projecte bàsic i després seguir amb el procediment per a procedir a la 

seva construcció. 

La Sra. Marsal manifesta que el projecte presentat per LUBASA era copiat del presentat a un 

altre poble, i que ni tant sols la seva ubicació era correcta. Per això troba lògic que no se li 

adjudiqui el concurs encara que pensa que l’empresa està acostumada a què se li adjudiquin 

les obres d’aquest ajuntament. Lamenta la pèrdua de temps, espera que no es perdi la 

subvenció de la Generalitat, i reitera que el vot del seu grup serà favorable. 

El Sr. Llaó exposa que al seu entendre el problema no és l’empresa, la qual li mereix tota la 

confiança, sinó els concursos, ja que propicien que només es presentin una o molt poques 

empreses. Remarca la bona voluntat de l’oposició envers la piscina, com ho demostra el vot 

favorable emès en el seu dia a un plec de clàusules administratives amb informes municipals 

que advertien d’il·legalitats, però reitera que pensa que el problema no és l’empresa, sinó els 

concursos, que limiten la lliure concurrència d’empreses. Creu que alguna cosa no es deu estar 

fent bé quan passa això, i demana que en properes ocasions la transparència sigui la clau del 

concurs i es puguin presentar diverses empreses. 

El Sr. Gaseni manifesta que s’ha de tancar aquest procediment i obrir-ne un altre, declarar 

desert aquest concurs i iniciar una nova tramitació fent tot el que s’ha de fer per aconseguir 

que l’obra de la piscina pugui ser una realitat. Diu que els informes municipals sempre han 

estat interpretables per la mesa de contractació en relació a les bases del concurs, i sempre 

tenint en compte els condicionants de la Generalitat i dels tècnics esportius. 

El Sr. Gómez recorda que una vegada més tots estan d’acord i que tots volen que es faci la 
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piscina coberta. Afirma que tots els concursos fets fins ara han estat correctes, però que, com 

és evident, només pot guanyar una empresa, i en aquest cas, com que el que vol l’equip de 

govern és fer un bon complex d’aigua, si l’empresa que es presenta no compleix els requisits 

que es demanaven en el plec de clàusules el que procedeix és declarar desert el concurs. Per 

finalitzar, diu que al lloc on fa un temps només hi havien oliveres i garrofers ara hi ha un dels 

millors camps de futbol de les Terres de l’Ebre. Pensa que la gent han de valorar els fets, i 

espera que abans de finalitzar la legislatura es pugui posar la primera pedra d’aquesta piscina 

municipal que està segur tots volen i desitgen. 

 

 

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 1/12/2005 el ple de la corporació va aprovar l'expedient de contractació del contracte 

“Contracte administratiu mixt: de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del 

projecte ‘Piscina municipal coberta’, i d’execució de l’obra corresponent”, va aprovar la 

realització de la despesa, el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions 

tècniques, i va disposar l'obertura simultània de l'expedient de licitació i adjudicació pel 

procediment de concurs obert. 

Consta a l’expedient que a la licitació es va presentar una única oferta, la formulada per la 

mercantil Luis Batalla SAU, LUBASA. 

En data 5/1/2006 es va reunir 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 12.2 del plec de 

clàusules administratives particulars. 

En data 9/1/2006 es va celebrar l’acte públic d’obertura de proposicions. 

En data 23/6/2006 es va reunir novament la mesa de contractació, amb l’objectiu de ponderar 

els informes tècnics de valoració de l’oferta emesos per l’arquitecte municipal i el gerent del 

Patronat d’Esports, incorporats a l’expedient. En aquesta sessió la mesa, de conformitat amb 

les conclusions dels informes tècnics, va acordar proposar a l’òrgan de contractació que 

declari desert el concurs, per no ajustar-se la proposta presentada per l’únic licitador a les 

prescripcions tècniques sol·licitades. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa a l’article 74.3 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16/6/2000, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, i a la clàusula 

12.6 del plec de clàusules regulador; 

El ple acorda: 

 

PRIMER:- Declarar desert el concurs tramitat per a l’adjudicació del contracte “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 no ajustar-se la proposta 

presentada per l’únic licitador a les prescripcions tècniques sol·licitades. 
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SEGON.- Disposar la notificació del present acord en forma. 

 

 

12- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE L'OBRA “ACCESOS Y SENDERO 

LITORAL EN L’AMETLLA DE MAR, EL PERELLÓ I L'AMPOLLA”. 

 

 

Abans d’iniciar-se la lectura i votació de la proposta d’acord relativa a aquest punt, el 

president, a l’empara de l’article 91.3 del Reglament d'organització funcionament i règim 

jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, resol la seva retirada 

de l’ordre del dia. 

 

 

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

2006 NÚM. 3/2006. 

 

 

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, el Sr. Espuny manifesta que als decrets, 

concretament al 188/2006, va observar que hi ha hagut un romanent de tresoreria per a 

despeses generals de 953.000 Euros, cosa que li va sorprendre molt, i que per aquest motiu va 

demanar una còpia de la liquidació del pressupost de l’any passat i va comprovar que a la 

corresponent partida de transferències corrents s’havien contret els drets de l’aportació de 

Marina Sant Jordi, 900.000 Euros, que encara no s’han cobrat, però que possiblement si no 

s’haguessin contret aquest any s’hagués tancat amb un dèficit per aquesta quantitat. Afirma 

que ara s’ha pogut tancar amb aquest romanent lliure però que aquests diners no són reals, ja 

que es comptabilitzen com si haguessin entrat l’any passat i a dia d’avui encara no ho han fet. 

Creu que èticament no és correcte i que les pitjors previsions s’han complert, ja que els diners, 

que es van canviar en lloc del camp de futbol, s’estan gastant en despeses corrents. Reitera 

que la liquidació pot ser legal però no és ètica, ja que encara no s’ha cobrat de Marina Sant 

Jordi. Per això, diu que no se li pot demanar el vot afirmatiu, perquè els diners encara no es 

tenen però ja es gasten, i perquè diners que podrien ser patrimoni municipal es gasten en 

despesa corrent. Posa com a exemple la despesa de personal, que s’ha vist incrementada en 
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500.000 Euros de més. Per finalitzar, pregunta sobre les intencions previstes a la partida de 

creació d’una societat anònima municipal. 

El Sr. Llaó manifesta que queda bastant clar que part dels diners que s’aconsegueixen de les 

negociacions amb promotors van a parar a despesa corrent, i que així ho ha reconegut el 

govern. Afirma que el govern actual, en certs moments, ha tingut dificultats per poder aprovar 

el pressupost i ha tingut advertiments de col·lapse financer, que al seu parer encara continuen 

vigents. Constata que de la modificació es desprèn que moltes partides s’han quedat curtes, 

com són ara la de festes, la d’acció urbanística, la de l’escultura que ha d’anar a l’entrada del 

poble, o les de personal. Manifesta ésser d’acord en canvi amb les inversions proposades 

encara que amb matisacions, però que el seu vot serà negatiu perquè entén que la gestió 

econòmica ha estat dolenta. Demana també una explicació en relació al tema de la constitució 

d’una societat anònima municipal, ja que si ha d’anar encaminada a la promoció del sòl i 

habitatge ja ho troba correcte, però demana molta cura per què no sigui una forma de fugida. 

L’alcalde contesta que en breu hi haurà una reunió amb tots els grups polítics per parlar tant 

del camí del litoral com de la constitució de la societat anònima municipal. Afirma que 

l’actual equip de govern passarà a la història per haver obtingut més i millor patrimoni 

municipal, i informa que mai com ara l’ajuntament havia estat al corrent del compliment de 

les seves obligacions. Recorda que quan va prendre possessió hi havia en caixa poc més de 

2.000.000 d’Euros, i que en data 31 de desembre de 2005 n’hi havien 8.670.203,45; que 

l’estat del deute també s’ha reduït molt, i que s’han amortitzat els 600.000 Euros de les 

operacions de tresoreria, i que això vol dir que l’estalvi està al voltant dels 10.000 Euros 

d’interessos anuals. A més, diu, cal tenir molt en compte la rapidesa en el pagament als 

proveïdors locals, que està al voltant del quatre mesos. Afirma ésser cert que hi han partides 

que no van totes a inversió, però que això va en benefici del nivell de vida de cadascun dels 

ciutadans. 

El Sr. Espuny diu que no se li han contestat els seus comentaris sobre la liquidació del 

pressupost, i en concret sobre els 900.000 Euros que encara no s’han cobrat de Marina Sant 

Jordi. Afirma que si no es comptés amb aquesta quantitat no hagués quedat el romanent de 

tresoreria suficient que ara es diu que ha quedat. Tot el contrari, hagués quedat una quantitat 

ínfima amb la qual no es podria fer front a aquesta modificació. Diu que, tal i com ha dit 

sempre, a l’aprovació dels pressupostos els ingressos corrents i les despeses ordinàries haurien 

de ser equilibrats, i no haurien de dependre de les aportacions dels promotors, ja que això no 

durarà sempre. Reitera però, el seu vot negatiu. 

El Sr. Llaó manifesta que durant aquesta legislatura, i per l’expansió urbanística esdevinguda, 

han entrat molts de diners a les arques municipals, i que es tracta d’un moment històric. Creu 

que s’intenta projectar una visió que no és la real, ja que els diners provenen de l’activitat 

urbanística. En relació al que ha dit l’alcalde sobre el pagament als proveïdors locals, opina 

que es tracta d’una habilitat política, i no d’una bona gestió econòmica que al seu parer no es 

tant bona com es vol donar a entendre, ja que la mateixa cura s’hauria de tenir per als 

proveïdors no locals. Reitera que aquests diners que entren pels convenis no haurien d’anar 

destinats a despesa corrent perquè són ingressos que no entraran sempre, i que possiblement 

l’any vinent ja no es tinguin. 

L’alcalde afirma que actualment, i respecte de la legislatura anterior, hi ha més i millor control 

de la despesa corrent. Creu que aquest és un fet constatat pels diversos proveïdors i pels propis 

serveis que habitualment treballen a la casa, i reitera que es paga millor que mai. Troba també 

indiscutible que és l’època que hi han més diners en caixa i menys deute bancari, i que les 

factures que hi havien al calaix han baixat al 50%. Pensa que les inversions efectuades al 
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carrer els ciutadans ja les perceben, i seguidament fa esment d’algunes com són ara 

l’ambulància, la llar d’infants, el clavegueram, les inversions de les elèctriques, la piscina 

coberta, la finalització de la zona esportiva i els seus accessos, la pavimentació en diferents 

àmbits, les obres a les diferents urbanitzacions, el centre ocupacional a la llar d’avis, o els 

accessos a diverses zones que estaven abandonades. Per tot l’esmentat, diu que pot afirmar 

que la situació econòmica de l’ajuntament és millor que mai, i que per tant el vot de l’equip de 

govern serà favorable. 

 

 

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. 

Antonio Iruela Subirats, Sr. Ricardo Llaó Llaó, Sra. Maria Carmen Borràs Llambrich i 

Sr. Joaquin Laboria Mayoral. 

 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. 3/2006, 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 2006; 

Vist, que s’ha acomplert el que es disposa a l’article 37.1 del RD 500/1990, de 20/4/1990, pel 

qual es desenvolupa la LHL en matèria de pressupostos, sobre incoació i proposta de 

l’expedient; 

Vist l’informe d’Intervenció; 

El ple acorda: 

 

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

general de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 3/2006, que és el que s’especifica: 

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

 
 Partida Habilit/suplem Disminucions 
    

323 46500 conveni CCBE SAD 3.088,00 0,00 

323 46501 conveni CCBE assistència primària 9.700,00 0,00 

412 62400 compra nova ambulància 21.000,00 0,00 

422 63000 ampliació llar d'infants 77.605,60 0,00 

432 22704 acció urbanística de l’Ametlla de Mar 2005-2007 108.847,92 0,00 

432 85200 desemborsament accions SA municipal 60.200,00 0,00 

452 20300 lloguer llums festes 17.000,00 0,00 

452 22600 festes populars 60.000,00 0,00 

452 61000 grada telescòpica scer 12.000,00 0,00 

511 22701 escultura "braços i rems" 155.000,00 0,00 
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 Partida Habilit/suplem Disminucions 
    

511 60000 expropiacions camí litoral 270.000,00 0,00 

511 60100 escultura "braços i rems" 0,00 100.000,00 

511 61004 enllumenat i pavimentació calafat 93.143,43 0,00 

511 61007 reforma mercat municipal 52.000,00 0,00 

511 61107 xarxa pluvials Galetet i altres 255.683,91 0,00 

511 62200 nau industrial brigada c/goya 0,00 207.060,00 

511 62201 nau industrial polígon, segona fase 207.060,00 0,00 

511 62400 vehicles brigada 35.000,00 0,00 

513 22700 conveni transports urbanitzacions 25.417,80 0,00 

513 45000 conveni transports generalitat, transport urbanitzacions 0,00 7.417,80 

 TOTALS 1.462.746,66 314.477,8 

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

conceptes:  

Concepte  Denominació Habilit/suplem Disminucions 
    

75505 ajut extraordinari Governació pluvials Galetet 166.194,54 0,00 

76102 

PAM 2006 urbanització accessos carrer Part de 

Cala 120.190,88 

0,00 

 TOTALS 286.385,42 0,0 

 

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

modificacions (augment / disminució del total del pressupost):  

 Total acumulat modificacions estat de despeses: ........................................ 1.148.268,86 € 

 Total acumulat modificacions estat d’ingressos: ........................................... 286.385,42 € 

 Diferència ....................................................................................................... 861.883,44 € 

Finançament:  

 

Romanent de Tresoreria de lliure disposició (87000):  ............................................... 861.883,44 € 

Resums: 

Total modificació despeses: ................................................................................. 1.148.268,86 € 

Total modificació ingressos:.................................................................................... 286.385,42 € 

Disposició efectiva sobre el romanent de tresoreria de lliure disposició de 2005 ...... 861.883,44 € 

Estat del romanent de tresoreria de lliure disposició de 2005, després de la modificació: 

 Romanent de Tresoreria per a despeses generals restant, teòric: 762.387,75 € 

 Fons líquids afectats al Patrimoni Municipal del Sòl: 670.625,62 € 

 Romanent de Tresoreria per a despeses generals, real: 91.762,13 € 

Altres modificacions no creditícies: 

 

Com a conseqüència de les modificacions numèriques esmentades, s’ introdueixen també les 
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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 2006). 

despesa 

 finançament 

afectat   CFI 

595.334,03 390.000,00 Ensenyament 0,655094 

Totals 390.000,00   0,655094 
        

  205.334,03 recursos propis 0,344906 

 Projecte 3/2006. Urbanització accessos carrer Part de Cala. Projecte de nova 

introducció. (Situació inicial al pressupost de 2006). 

despesa 

 finançament 

afectat   CFI 

171.701,25 120.190,88 PAM 2006 0,700000 

Totals 120.190,88   0,700000 
        

  51.510,37 recursos propis 0,300000 

 Projecte 4/2006. Xarxa pluvials Galetet i altres. Projecte de nova introducció. (Situació 

inicial al pressupost de 2006). 

despesa 

 finançament 

afectat   CFI 

255.683,91 166.194,54 ajut extraordinari Governació 0,650000 

Totals 166.194,54   0,650000 
        

  89.489,37 recursos propis 0,350000 

 

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. 

 

 

14- 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. 
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Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Espuny manifesta que era 

conscient de la situació sorgida a Tres Cales, i que es va optar per signar un conveni amb la 

companyia concessionària d’abans, no obstant suggereix a l’ajuntament que ja que l’any 1986 

va efectuar la concessió a Tres Calas SA, sense cap compensació econòmica i mirant la que ha 

efectuat Aqualia, hauria de fer un balanç i d’alguna manera fer una aportació ja que no es va 

fer en el seu dia. 

El Sr. Llaó manifesta que el que es va fer va ser donar la concessió de la urbanització a la 

mateixa companyia que ho feia al poble; pensa que a l’hora de dictar un decret d’aquestes 

característiques l’alcalde ha tingut que dialogar tant amb uns com amb els altres. 

L’alcalde afirma que efectivament s’ha dialogat amb els diferents implicats, i que 

l’ajuntament està treballant per aconseguir el retorn de la gestió de l’aigua a tot el municipi 

encara que sigui de manera concessionada. 

El Sr. Llaó pregunta si a mesura que es van incorporant aquests nous sectors hi ha alguna 

aportació econòmica addicional. 

 

 

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: 

 

ÚNIC.- Ratificar en la seva integritat els següents decrets de l’Alcaldia: 

 Decret de l’Alcaldia núm. 140/2006, de 31/3/2006. 

 

 

15- 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 104/2006, de 13/03/2006, al 290/2006, de 2/06/2006, i de les actes de les 

Comissions de Govern corresponents a les sessions 9/2006, de 9/03/2006, 10/2006, de 

16/03/2006, 11/2006, de 23/03/2006, 12/2006, de 31/03/2006, 13/2006, de 6/04/2006, 

14/2006, de 7/04/2004, 15/2006, de 20/04/2006, 16/2006, de 27/04/2006, 17/2006, de 

11/05/2006, 18/2006, 18/05/2006 i 19/2006, de 25/05/2006, 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. 
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El Sr. Espuny en relació al decret 442/2005, diu que en el seu moment va demanar, donat que 

feia referència a unes assignacions a l’empresa Aqualia per l’execució d’unes obres, els 

imports i la partida pressupostaria on s’imputaven les despeses, ja que en el mateix decret no 

hi figurava. 

També en relació al decret 138/2006, relatiu a la renovació de la xarxa de clavegueram i aigua 

del carrer del Sol, encara que està totalment d’acord, demana també les quantitats i les 

partides pressupostàries on es contempla la despesa, ja que en el decret tampoc no hi figura. 

Contesta l’alcalde que en el pressupost i concretament a l’apartat de despeses, capítol 6 hi 

figura una partida destinada a obres de clavegueram, aigua, i millora d’aquestes xarxes. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El Sr. Boquera prega que es tingui en compte a l’hora de confeccionar la nomenclatura dels 

nous carrers del poble, el noms de la Barceloneta, en reconeixement als pescadors que van 

anar a aquest indret a pescar. A més a més, explica que ha demanat la col·laboració de 

l’historiador Sr. Xavier Figueres per obtenir una relació de possibles noms, a l’objecte de 

nomenar tota aquesta sèrie de nous carrers creats a la població. 

El Sr. Llaó fa referència a l’informe jurídic sol·licitat sobre unes obres que al seu entendre 

s’estaven fent de manera il·legal, afirma que aquest informe ratifica les tesis que es 

defensaven des del PP relatives a que es van començar uns treballs totalment il·legals, i 

pregunta si l’equip de govern no resoldrà de forma satisfactòria aquesta situació d’il·legalitat 

urbanística. 

El Sr. Gómez contesta que l’equip de govern actua dins del marc legal, però que en qualsevol 

cas en el proper ple li contestarà amb més concreció la pregunta. 

El Sr. Llaó pregunta a l’equip de govern si és conscient, en relació a l’inici dels treballs de 

planejament urbanístic, que hi ha un informe jurídic que qüestiona la legalitat de les 

suspensions facultatives. Diu que en el ple passat també va fer una sèrie de preguntes sobre 

això i vol saber si es contestaran en aquest o no. 

El Sr. Gómez demana que es facin totes les preguntes relacionades amb temes urbanístics 

seguides, ja que d’aquesta manera serà més fàcil poder contestar-les. 

El Sr. Llaó pregunta quin seria el sentit del vot de l’equip de govern si es presentés una moció 

demanant restablir la legalitat. 

Contesta l’alcalde que se li contestarà en el temps i en la forma adequada, ja que és un tema 

prou seriós. 

El Sr. Gómez afirma que no cal restituir cap legalitat perquè aquesta mai no s’ha vulnerat. 

Recorda que va finalitzar la legislatura passada, quan estava a l’oposició, demanant que se li 

contestessin unes preguntes que feia temps que venia efectuant, i que malgrat això moltes van 

quedar finalment sense resposta. Per contra, i tal com va dir-li al Sr. Llaó en el passat ple, és la 

seva intenció contestar totes les preguntes que se li formulin, i per això seguidament dóna 

resposta a les preguntes efectuades de manera escrita, tot donant una còpia de les respostes 

tant al Sr. Espuny com al Sr. Llaó i demanant que constin en acta, segons el següent literal: 

 “El Sr. Espuny pregunta al Sr. Gaseni si sap qui va elaborar les bases que van permetre 

l’adjudicació del contracte d’Acció Urbanística 2005-2007 a l’UTE Naturgest i Salló. 

Resposta: Els plecs de prescripcions els va proposar la regidoria d’urbanisme a partir de 
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l’estudi de plecs de prescripcions aprovats (i no impugnats) en altres municipis de Catalunya 

referents a la licitació de concursos sobre consultoria i assistència tècnica en temes de 

planejament urbanístic. A partir d’aquí es va elaborar una proposta que es va traslladar a 

Secretaria. 

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. 

Resposta: Qualsevol afirmació feta en referència a la zona del Bon Repòs fa referència a tota 

la illa, és a dir, el que tècnicament es coneix com a Unitat d’Actuació número 2. El que es pot 

fer ve regulat per l’article 245 del PGOU vigent: 

- Article 245. Unitat d’Actuació 2. Bon Repòs. 

Aquesta unitat d’actuació comprèn la maçana de sòl urbà situada entre els carrers Llibertat, 

Pau Casals, Batlle Josep Pijoan i Amistat Hispano Italiana, i dintre del seu perímetre 

existeixen les zones d’edificació de maçana oberta (clau 4), part del sistema viari (V) i els 

sistema local de Parcs i Jardins (PL). Aquesta unitat constitueix també un sector de 

planejament que haurà de desenvolupar-se mitjançant un Estudi de Detall. 

Superfície total de la Unitat d’Actuació: 1,541 Ha. 

Superfície zona 4. Edificació de Maçana Oberta: 0,846 Ha. 

Superfície sistema local de parcs i jardins (PL) de cessió gratuïta: 0,635 Ha. 

Superfície sistema viari (V) de cessió gratuïta: 0,06 Ha. 

Índex d’edificabilitat brut global de la unitat: 1,25 m2/m2. 

Índex d’edificabilitat net global de la unitat: 2,28 m2/m2. 

Sistema d’actuació previst: compensació. 

Pregunta si en relació al tema de suspensió de llicències no seria millor suspendre la zona de 

l’actual discoteca Blau. 

Resposta: A criteri de l’equip redactor del POUM no s’ha considerat necessari. 

Pregunta també per quin motiu el traçat de la línia de suspensió fa un recolzes en el seu 

recorregut, i com justifica l’equip de govern on comença la façana litoral i on hi ha la 

motivació. 

Resposta: La decisió del traçat, l’àmbit i la motivació de la suspensió a la façana litoral obeeix 

a criteris estrictament tècnics. Per tant queda clar que no és l’equip de govern qui ha de 

justificar l’àmbit de la suspensió, que ja queda motivada en l’acord de suspensió.” 

 

 

 

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 27 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 2 a 28 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 19/07/2006 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 4/2006, DE 6/06/2006. 

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. 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 22.10 hores del dia 6/06/2006, 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 la proposta d’acord per tal de mostrar el 

rebuig al projecte de parc eòlic marítim 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: 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. 

 

 

ÚNIC.- PROPOSTA D’ACORD PER TAL DE MOSTRAR EL REBUIG AL PROJECTE DE 

PARC EÒLIC MARÍTIM DE L’AMETLLA DE MAR 

 

 

La presidència dóna lectura de la moció presentada conjuntament per tots els grups polítics 

municipals relativa a mostrar el rebuig al projecte de parc eòlic marítim a la localitat. 

En fase de debat cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

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

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

L’empresa Explotaciones Ecológicas del Viento S.L. el dia 3 de maig del 2006 presenta el 

projecte de “Concesión del Parque Eólico Marítimo-Ametlla”, en el qual s’exposa l’interès 

per part d’aquesta empresa a instal·lar en zona de domini públic marítimo·terrestre, a la mar, a 

500 metres, davant les nostres costes, un Parc Eòlic Marítim. 

Aquest Centre de Generació d’Energia consta de 18 aerogeneradors de 87,5 metres d’alçada 

sobre el nivell del mar, més alçada de les aspes. 

La superfície total de la instal·lació ocupa 306,58 Ha. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Atès que a l’Ametlla de Mar la principal activitat econòmica és el Turisme. El projecte de 

futur de l’Ametlla de Mar es veu greument afectat per la instal·lació d’un Parc Eòlic Marítim 

davant les nostres costes. 

El nostre litoral és el principal actiu turístic que disposem. El nostre projecte turístic i el de les 

Terres de l’Ebre va encaminat cap a un turisme de qualitat on el que més es valora és la natura 

i la identitat. 

Les costes de la mar de les Terres de l’Ebre són el tram de costa catalana que millor ha 

conservat el seu paisatge. Aquesta instal·lació suposa la destrucció d’aquest actiu i això 

provocaria un important greuge socio·econòmic a la nostra població. 
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El nostre municipi disposa de quatre ports esportius: El Club Nàutic de l’Ametlla de Mar, el 

Port Natural de l’Estany, el Port de Calafat i el Port de Sant Jordi amb més de 1.100 

amarratges d’embarcacions d’esbarjo i un volum encara més elevat d’embarcacions de la 

mateixa tipologia en trànsit, això dificultaria la navegabilitat i la seguretat d’aquests vaixells 

que es veurien obligats a vorejar moltes vegades el límit exterior de l’àrea afectada i segons 

les condicions climàtiques pot resultar una causa de greu perill a l’haver d’allunyar-se de la 

costa. 

Atès que la pesca, com el turisme és un dels motors econòmics més importants del nostre 

municipi, es veuria greument afectada, ja que la zona on es proposa aquesta instal·lació és un 

dels principals punts d’activitat pesquera d’arts menors del nostre litoral. L’àrea que pretén 

ocupar el projecte afecta un dels principals punts reproductius de les espècies pesqueres. A 

més no es podrà dur a terme l’activitat pesquera ja que suposa un impediment a la 

maniobrabilitat pròpia dels vaixells de pesca. Aquesta actuació davant la costa, disminueix i 

lesiona greument els drets de pesca de l’important sector pesquer de la costa sud de Catalunya. 

Atès que tal com hem explicat anteriorment la zona litoral de l’Ametlla de Mar està molt ben 

conservada pel que fa al seu patrimoni natural i que representa un dels ambients costaners més 

importants del litoral mediterrani català. Hem de dir que la construcció d’aquesta instal·lació 

representa una agressió ambiental que afectaria greument a la dinàmica i conservació 

d’aquests ambients tant representatius.  

Els fons marins que es veuen afectats per aquesta actuació patirien un greu impacte en la 

evolució i en la conservació d’aquestes comunitats. Aquestes són formades per espècies 

marines de fanerògames marines (Poseidònia Oceànica, Zostera Marina, Cymodosea Nodosa). 

Aquest hàbitat està protegit per la Directiva d’Hàbitats 92/43/CEE, i per la Ordre del 31 de 

juliol de 1991 de la Generalitat de Catalunya que es contempla al Real Decret 1997/1995 de 7 

de desembre. 

Aquest hàbitat tant imprescindible per l’equilibri de l’ecosistema marí i de les espècies que el 

conformen, així com per l’economia pesquera i l’economia que se’n deriva d’aquesta, 

quedaria fortament malmès, degut a l’agressiu impacte de les estructures de sosteniment al 

fons marí i de l’alteració de la dinàmica de corrents i deposició sedimentaria. 

Atès que el municipi de l’Ametlla de Mar es troba dins la zona d’influència del Parc Natural 

del Delta de l’Ebre i que aquest representa un punt important de reproducció i alimentació 

d’aus migratòries, es troben convivint més de 30.000 parelles de diferents espècies. L’espai 

aeri, la costa, i les mars del nostre municipi són un pas obligat per les migracions estacionals 

d’aquestes aus, moltes d’elles fortament amenaçades per l’activitat antròpica.  

Cal tenir en compte que on està projectat ubicar el Parc Eòlic Marítim, així com la franja de 

costa compresa per les mars de les terres de l’Ebre, hi conviuen nombroses espècies d’ocells 

marins. Entre d’altres cal destacar la Gavina Capnegre (Larus melanocephala), la Gavina 

Comú (Larus ridibundus), el Xatrac Comú (Sterna hirundo), Gavià Argentat (Larus 

cachinans), Xatrac menut (Sterna albifrons), Xatrac de bec llarg (Sterna sandvicensis). 

Aquesta possible instal·lació i funcionament del Parc Eòlic Marítim posaria en especial en 

greu perill dues espècies que actualment ja es troben en una situació de perill d’extinció a 

nivell mundial. 

Aquestes són: una població permanent i perfectament consolidada a nivell local, d’una espècie 

de làrid, (gavina), que es coneix com a Gavina corsa (Larus Auduoini) la qual es troba 

protegida pel Decret 259/2004 de 13 d’Abril, en el qual es declara espècie en perill d’extinció. 

I la Baldriga balear (Puffinus mauretanicus), la qual és un endemisme balear, també en perill 

d’extinció, i que tot i criar a les balears creua la franja de mar mediterrani compresa entre les 
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illes i la nostra costa, per alimentar-se. 

La instal·lació d’aquest Parc Eòlic Marítim comportaria l’alteració de les rutes migratòries 

així com l’alteració de l’hàbitat d’espècies tant sensibles com la Gavina corsa i la Baldriga 

balear. 

La col·lisió dels ocells amb les aspes, el soroll dels aerogeneradors gegants, els camps 

magnètics que produeixen, l’efecte visual, serien uns dels molts efectes perjudicials que 

modificarien el comportament d’aquestes espècies. I que com a gravíssima conseqüència 

l’alteració de l’hàbitat de la costa de les Terres de l’Ebre alteraria greument les altres 

poblacions d’aus marines arreu del Món al ser un hàbitat més, interrelacionat dins la xarxa 

migratòria global. 

Atès que el municipi de l’Ametlla de Mar, tal com anteriorment exposàvem, eminentment 

turístic, gaudim de 16 km de costa i 28 platges algunes de les quals estan guardonades amb el 

distintiu, de la Unió Europea, Bandera Blava, les quals estan permanentment a mercè de 

l’aportació de sediments causat per la dinàmica de corrents litorals. La instal·lació del Parc 

Eòlic Marítim davant les nostres costes, farà que l’aportació de sediments disminueixi, degut 

a l’alteració de la corrent que transporta aquests materials que es dipositen a les nostres 

platges, passant a acumular-se a la zona del Parc Eòlic que representarà una barrera. Això 

sumat a l’impacte visual ens dificultaria l’obtenció dels distintius de qualitat que representen 

les Banderes Blaves de la Unió Europea i la Q de qualitat que actualment gestionem d’algunes 

de les platges amb la “Secretaria General de Turismo”, ocasionant un greuge important pel fet 

que l’obtenció d’aquests reconeixements de qualitat han portat a l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar, a realitzar una forta inversió anual des de l’any 1991 fins a l’actualitat. 

El Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, ACORDA: 

 

1r.- Rebutjar qualsevol possible proposta d’instal·lació de Parcs Eòlics Marítims i torres de 

medició davant la costa del Municipi de l’Ametlla de Mar a les costes de la mar de les Terres 

de l’Ebre. 

 

2n.- Demanar al govern de l’Estat Espanyol i a la Generalitat de Catalunya que no autoritzin la 

construcció de Parcs Eòlics Marítims davant la costa del Municipi de l’Ametlla de Mar a les 

costes de la mar de les Terres de l’Ebre. 

 

3r.- Fer arribar aquest acord a la Presidència i grups polítics amb representació al “Congreso 

de los Diputados” i al Parlament de Catalunya, al “Ministerio de Medio Ambiente”, al 

“Ministerio de Industria, Turismo i Comercio del Estado Español”, al Departament de Treball 

i Indústria, al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de 

Tarragona, al Consell Comarcal del Baix Ebre, al Consell Comarcal del Montsià, a la 

Delegació Territorial de Medi Ambient, a la Delegació Territorial de Treball i Indústria, a la 

Delegació Territorial del Govern a les Terres de l’Ebre, a l’Ajuntament de Vandellòs-

Hospitalet de l’Infant, a l’Ajuntament del Perelló, a l’Ajuntament de l’Ampolla, a 

l’Ajuntament de Deltebre, a l’Ajuntament d’Amposta, a l’Ajuntament de Sant Jaume 

d’Enveja, a l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, i a l’Ajuntament d’Alcanar. 

 

 

 

 

 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 33 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 22.25 hores del dia més amunt 

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

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 5 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 29 a 33 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 19/07/2006 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 5/2006, DE 20/06/2006. 

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. Mari Carme Martí Buenaventura 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

Sr. Antonio Iruela Subirats 

 

Excusen la seva absència la Sra. Mari Carme Borràs Llambrich i el Sr. Joaquin Laboria 

Mayoral. 

 

 

Secretari 

 

Sr. Jacobo Martínez Deó  

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 20.00 hores del dia 20/06/2006, 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 el projecte del sector L, 

Cala Calafató, el del sector K1 i el del sector O. 

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: onze 

 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 PROVISIONAL 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: 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. 

 

L’alcalde explica que es tracta de l’aprovació provisional, que anteriorment ja es va aprovar la 

inicial, que s’han recabat els informes corresponents, i que durant l’exposició pública no s’han 

presentat al·legacions. 

El Sr. Gómez manifesta que el projecte és el resultat de l’estudi conjunt de la distribució de la 

diferent oferta hotelera a la zona nord de la localitat. Diu que aquesta modificació puntual no 

modifica la superfície del sostre ni tampoc del nombre d’habitatges, únicament es 

redistribueix entre sectors el sòl d’ús hoteler i residencial. 

El Sr. Espuny manifesta que el seu vot, a l’igual que va ser-ho en l’aprovació inicial, serà 

favorable. 

El Sr. Llaó diu que el seu vot també serà afirmatiu i que entén la urgència dels punts a tractar 

en el present ordre del dia per tal que puguin ser aprovats per la Comissió d’Urbanisme abans 

de les vacances d’estiu. Demana que l’equip de govern, amb la col·laboració de les altres 

forces polítiques, miri d’incrementar les zones hoteleres al poble. 

El Sr. Gaseni diu que efectivament el que s’està fent és donar continuïtat a l’aprovació inicial, 
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que s’efectuarà aquest canvi d’ús d’hoteler a residencial i que aprofitant els treballs de revisió 

del pla general es parlarà de futures zones hoteleres d’interès per al municipi. 

El Sr. Gómez aclareix que amb l’aprovació no es perden hotels, sinó que es distribueixen 

entre la resta de sectors, i que en la revisió del pla general ja es contempla un lloc on proposar 

una sèrie d’hotels que connectin les urbanitzacions amb el casc urbà. 

 

 

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 31/1/2006 el ple de la corporació va adoptar l’acord d’aprovació inicial del projecte 

“Modificació puntual del Pla General Municipal d’Ordenació de l’Ametlla de Mar en el sector 

L, Cala Calafató”. 

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

en compliment del que es disposava a l’article 83.7 del Decret Legislatiu 1/2005, de 

26/7/2005, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, de la següent manera: 

 Ajuntament d’El Perelló: justificant de recepció de data 14/2/2006. 

 Ajuntament de Tivissa: justificant de recepció de data 10/2/2006. 

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

9/2/2006. 

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

32/2006, de 8/2/2006, i al diari El Punt de 3/2/2006. Durant el termini d’exposició pública, a 

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

Respecte de la proposta de modificació inicialment aprovada es va recabar informe dels 

següents organismes: 

 Administració General de l’Estat, Direcció General de Costes. Favorable. 

Durant el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions. 

El projecte que se sotmet a aprovació provisional és en conseqüència el mateix que va resultar 

inicialment aprovat (núm. de visat 2006700036), tot i que, per la necessitat d’incorporar 

exemplars addicionals, s’intitula com a projecte de “juny 2006”. 

En relació a aquest projecte el tècnic municipal Sr. Theilacker va emetre informe en data 

7/6/2006, de caràcter favorable. 

 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. Tot i això, el projecte incorpora un 

plànol específic que reflexa gràficament l’àmbit de la modificació. 

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. 

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 
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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 

Municipal d’Ordenació de l’Ametlla de Mar en el sector L, Cala Calafató”. 

 

SEGON.- Disposar que es trameti a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 

l’Ebre còpia autentica de l’expedient tramitat fins a la data i 3 exemplars, degudament 

diligenciats, del projecte de modificació que ha estat objecte d’aprovació provisional. 

 

 

2- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PROJECTE DE PLA PARCIAL DEL SECTOR K1, 

ANOMENAT: “PLA PARCIAL URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ DEL SECTOR K1”. 

 

 

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. 

 

 

L’alcalde explica que en aquest punt, a l’igual que l’anterior, es tracta de l’aprovació 

provisional ja que la inicial la va verificar la Junta de Govern Local en data 27/02/2006, que 

també s’han recabat els informes corresponents i que durant l’exposició pública no s’han 
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presentat al·legacions. 

El Sr. Gómez manifesta que tant l’informe tècnic com el jurídic són favorables, diu que s’han 

complert totes les prescripcions demanades pels diferents organismes i que per tant el que toca 

ara és votar favorablement. 

El Sr. Espuny manifesta que el seu vot serà favorable encara que no ha tingut temps de poder 

consultar als tècnics, però entén que en aquest cas es respecta la sostenibilitat. Creu que aquest 

pla parcial és un exemple i li agradaria que així es fes en futurs plans parcials que segurament 

s’hauran d’aprovar. Explica que es tracta de 1.200 habitatges en una superfície de 78 Ha, i 

recorda que fa poc es va aprovar el pla parcial de Tres Cales 2ª fase, on es parlava de 1.000 

habitatges en una superfície de 150 Ha, i respecte del qual ell va proposar un altre planejament 

molt més sostenible. Pensa que l’ajuntament, aprofitant la revisió del pla general, podria 

marcar directrius i fer que el sòl ocupat per habitatge particular fos menor. Reitera que es 

tingui en compte el model que s’aprova en aquest pla parcial per quan es presenti el pla 

parcial de Tres Cales. 

El Sr. Llaó anuncia que el seu vot també serà favorable. Manifesta que les tres actuacions 

urbanístiques que avui s’aproven són d’iniciativa privada, i que l’ajuntament ha de vetllar per 

tal que es compleixi la normativa. 

El Sr. Gaseni explica que es tracta de donar continuïtat als tràmits a seguir en aquests casos, 

que els informes municipals són favorables i que s’han esmenat les mancances detectades en 

el pla parcial, s’han incorporat les peticions efectuades com són ara la concentració de 

l’edificació amb el corresponent alliberament de sòl públic, i sobre tot, les connexions de tots 

els sectors urbanístics. 

L’alcalde afirma que és voluntat de l’equip de govern tenir el mateix tracte i els mateixos 

criteris per a tothom, i remarca que aquests criteris s’apliquen i s’aplicaran per a tothom. 

El Sr. Gómez es complau pel fet que cada cop més tots els temes urbanístics s’aprovin per 

unanimitat. Repeteix que l’equip de govern aquests temes els tracta tots per igual, i se sorprèn 

pel fet que el grup del PSC, quan es tracta de la zona de Marina Sant Jordi, tot ho trobi bé 

però en canvi, quan es tracta de Tres Cales 2ª fase, tot ho trobi malament. Afirma que la 

realitat és que l’equip de govern tracta i tractarà totes les actuacions urbanístiques per igual, i 

que això es fa encara amb més rigor que abans. Pregunta al Sr. Espuny quan van entrar a 

l’ajuntament les tramitacions dels sectors K, O i A per tal que la gent, afegeix, entengui que la 

marxa que porten totes és sempre la mateixa, i reitera que al seu entendre el que no es pot fer 

és perseguir la tramitació d’un sector i en canvi la d’altres no. Assevera que es farà el mateix 

tant al sector A de Tres Cales, com als sector K i O. Explica que a la 2a fase de Tres Cales 

s’ha respectat la primera línia de mar i no es permetran edificacions de blocs plurifamiliars de 

dos plantes com va permetre el Sr. Espuny en el sector de Marina Sant Jordi. Insisteix que el 

sector A de Tres Cales es mereix el mateix tracte que els altres sectors en tramitació, i agraeix 

el vot favorable del grup de PSC en tots els temes de Marina Sant Jordi. 

L’alcalde prega a als regidors que en la següent intervenció es centrin en el sector motiu 

d’aprovació en el present ordre del dia. 

El Sr. Espuny manifesta que el seu grup ha demostrat que es llegeixen les propostes i que 

quan han cregut necessari han presentat al·legacions per millorar les modificacions. En relació 

a Tres Cales diu que no és cert que ho hagin trobat tot malament, sinó que van proposar unes 

millores com ara més verd públic, més concentració i més zones públiques municipals. 

Recorda que amb la seva intervenció ha intentat fer veure que hi ha la possibilitat de formular 

propostes que amb menys ocupació de sòl, mantenint el mateix sostre edificable, es pot 

construir el mateix nombre d’habitatges, i que el sòl que s’allibera pot passar a verd públic, i 
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posava aquest pla parcial com a exemple i model de sostenibilitat. Creu que això no vol dir 

anar més en favor d’un sector que d’un altre. 

El Sr. Llaó diu que al seu entendre el verd, per ell sol,  ja és sostenible, tant si és públic om 

privat. Diu que ell estaria totalment d’acord si la titularitat del verd fos privada i l’ús públic, 

és a dir que en gaudís tothom però que el manteniment el pagués el privat, però pensa que el 

verd públic pur i dur és un mal negoci. Afirma que comparteix el fet de no malmetre tant de 

territori, però pensa també que no s’ha de castigar el creixement, i que aquests criteris 

s’haurien d’adoptar no només a les urbanitzacions, sinó també al casc urbà. En relació a la 

intervenció del Sr. Gómez relativa a la construcció en primera línia en el sector de Marina 

Sant Jordi, diu que es va complir el que marcava la llei, i que es van respectar els cent metres 

de la costa. Conclou tot manifestant que el govern, el que ha de fer, és tractar als promotors 

com s’han de tractar, i complir la llei, i anuncia que com en aquest cas la llei es compleix, el 

seu vot serà favorable. 

El Sr. Gómez reitera que tots els sectors es tracten per igual, tant si es tracta de Marina Sant 

Jordi com de Tres Cales 2ª fase. 

 

 

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 27/2/2006 la Junta de Govern Local va acordar l’aprovació inicial del projecte de pla 

parcial del sector K1. 

Consta a l’expedient que l’edicte relatiu a l’aprovació inicial va ser publicat al Butlletí Oficial 

de la Província núm. 55/2006, de 7/3/2006, i al diari El Punt de 2/3/2006. Durant el termini 

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

Consta a l’expedient, igualment, que l’acord d’aprovació inicial es va notificar al promotor, i 

que es va citar personalment a la informació pública a la resta de propietaris de terrenys al 

sector, en compliment del que preveu l’article 97.3.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 proposta inicialment aprovada es va recabar informe dels següents organismes: 

 Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

 Agència Catalana de l’Aigua. 

 Generalitat de Catalunya, Direcció General de Comerç. 

 Generalitat de Catalunya, Direcció General de Ports i Transports. 

 Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de les Terres de l’Ebre. 

 Consorci Concessionari d’Aigües per als Ajuntaments i Indústries de Tarragona. 

 Administració General de l’Estat, Direcció General de Carreteres, per les zones 

d’afectació de la CN-340. 

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

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

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

El projecte que hom proposa sotmetre a aprovació provisional és el presentat pel promotor en 
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data 16/6/2006, RE 1904/2006, identificat com a “Pla Parcial urbanístic d’ordenació del sector 

K1”. 

S’ha incorporat a l’expedient l’informe emès per l’arquitecte municipal Sr. Theilacker en data 

16/6/2006, relatiu al projecte que ha d’ésser objecte d’aprovació provisional. 

El projecte incorpora una memòria addicional, epigrafiada com a document 0, que analitza el 

conjunt de prescripcions derivades de l’aprovació inicial i dels informes emesos pels 

organismes sectorials, i que justifica la manera com se’n dona compliment en el propi projecte 

a aprovar provisionalment. 

Per tot això; 

Atès que correspon aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual del pla parcial 

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; 

Vist que d’acord amb el que es disposa als articles 78 i 79, i a la Disposició Transitòria setena 

del Decret Legislatiu 1/2005, de 26/7/2005, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

d'urbanisme, la competència 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; 

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 de pla parcial del sector K1, anomenat: “Pla 

parcial urbanístic d’ordenació del sector K1”. 

 

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. 

 

 

3- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PROJECTE DE PLA PARCIAL DEL SECTOR O, 

ANOMENAT: “PLA PARCIAL URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ DEL SECTOR O”. 

 

 

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 
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l’assumpte. 

 

 

L’alcalde explica que l’aprovació inicial del projecte de pla parcial d’aquest sector O la va 

acordar fa quatre mesos la Junta de Govern Local, i que ara, recabats tots els informes 

preceptius, s’ha de passar a l’aprovació provisional. 

El Sr. Gómez explica que s’han contemplat totes les correccions i modificacions efectuades en 

aquest projecte i que obra en l’expedient el corresponent informe favorable dels serveis 

municipals, relatius a aquesta aprovació provisional. 

El Sr. Espuny creu que els tècnics haguessin hagut de tenir més temps per estudiar la proposta, 

ja que pràcticament tot s’ha fet en un mateix dia. Explica que aquest sector O és una proposta 

igual que la presentada per l’anterior equip de govern, que continua tenint una gran zona de 

verd privat –que ve a ser tot el sector conegut com el camp de golf– i que després hi han dues 

zones de verd públic contigües amb l’esmentat camp però de difícil accés, i que per això la 

seva proposta ja va ser poder realitzar una permuta d’aquestes zones de barrancs per una 

superfície d’unes 12 Ha pràcticament planes. Reitera que el seu grup no està en contra dels 

promotors sempre que les coses es facin ben fetes, ja que com se sap qui té l’última paraula en 

relació a l’aprovació de les zones verdes és el Consell Executiu de la Generalitat, però creu 

que qui sortiria guanyant amb aquest canvi serien els ciutadans del poble.  

El Sr. Llaó manifesta que es tracta de dos sectors diferents, i que el que es pretén fer ara, que 

és lligar tots aquest sectors com són el port de Sant Jordi, la zona hotelera, el golf i les zones 

esportives, ja ho va engegar l’anterior equip de govern. Pensa que serà una cosa molt 

important pel poble, que els tres punts del present ordre del dia són tres temes beneficiosos pel 

poble dels quals en gaudiran tots els ciutadans. 

L’alcalde explica que les obres del port esportiu de Sant Jordi, si no comencen ara ho faran 

passat l’estiu. 

El Sr. Gaseni explica que són 150 habitatges en una zona que estava completament aturada i 

en la qual hi havien unes expectatives. Creu que es tracta d’un bon pla parcial, i anuncia per 

tant el seu vot favorable. 

El Sr. Gómez manifesta que quan tocarà parlar de les zones verdes a les que ha fet referència 

el Sr. Espuny ja es farà, ja que primerament s’ha de saber qui són els titulars d’aquestes zones 

abans de pretendre permutar res, i si el promotor del sector O el que pretén és ampliar-lo, el 

que ha de fer és parlar amb l’altre promotor per posar-se d’acord, el que no pot fer 

l’ajuntament, diu, es donar uns terrenys que no són de la seva titularitat. Aprofita per 

preguntar de qui són aquests terrenys que limiten amb el camp de golf, i deixa damunt la taula 

el tema de la ubicació de les zones escolars dels diferents plans parcials així com el temps que 

es porta tramitat cada sector. Agraeix els vots afirmatius dels diferents grups i membres de la 

Corporació en aquests temes urbanístics. 

Seguidament el Sr. Gómez manifesta que la necessitat o conveniència d’abordar en aquest 

moment el desenvolupament urbanístic d’aquest sector ve donada pels següents raonaments, 

que sol·licita que constin literalment: 

“Donar resposta al plantejament del TR Modificació Puntual PGOU, proposant una 

ordenació en la que es concentra l’edificació, deixant grans àrees verdes per al lleure, 

reduint la vialitat i per tant apostant per un model més social i ecològic de comunitat 

residencial; per la necessitat d’incrementar i millorar l’oferta de dotacions turístiques, 

esportives i de lleure del municipi, per tal d’adequar-lo a les necessitats vigents i fer-lo 

més competitiu en aquest camp amb la resta de municipis de l’entorn, per relligar entre 
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ells els diversos sectors de planejament confrontants (“Tres Cales” i “Sant Jordi 

d’Alfama” ja consolidats, i els sectors “A“ -Tres Cales-, “J“ -Castell de Sant Jordi- i 

“L“ -Cala Calafató- en diferent grau de consolidació), donant continuïtat a la xarxa 

viària i a la urbanització de tot aquest àmbit territorial. 

Conveniència de proporcionar un nou barri urbà “acabat”, englobat en un amplia trama 

urbana residencial i de lleure amb un marcat caràcter. Més enllà de posar a disposició 

del mercat sòl urbanitzat en condicions per a ser edificat, aquest Pla Parcial es proposa 

possibilitar el desenvolupament d’un sector residencial integrat, però amb un marcat 

caràcter propi. 

Integra la diversitat d’usos previstos (residencial, comercial, equipaments diversos,...) 

amb el paisatge. Aquest fet comporta una concentració de vivendes i alliberament 

d’espai públic, ja prevista en el TR Modificació Puntual PGOU;  

Crear múltiples recorreguts peatonals i potenciar el contacte permanent amb el 

paisatge. 

Proporcionar una certa diversitat dels tipus d’ordenació per tal de flexibilitzar l’oferta 

residencial tot garantint, mitjançant una regulació urbanística acurada, la unitat formal 

i conceptual de tot el conjunt. 

Com a criteri general, s’ha optat per projectar un gran espai lliure de qualitat en forma 

de corredor que travessa el sector de nord a sud, dotant-lo de majors dimensions i 

amplitud en la seva àrea central, denominada Parc Central. 

La proposta parteix d’un vial principal, denominat vial-paisatge que, convenientment 

arbrat i dimensionat, recorre aquesta franja de zona verda pel seu costat de llevant, 

travessant longitudinalment la totalitat del sector. Aquest vial, adequadament 

connectat a la xarxa viària local, constitueix l’eix viari principal del sector. En dos 

punts d’aquest vial, i mitjançant dos nusos viaris en forma de giratori, s’hi enllaça un 

vial amb caràcter més urbà, denominat vial estructurant, que en forma de semicercle 

recorre la meitat occidental de l’àmbit. Perpendicularment a aquest vial es projecten en 

forma d’agrupacions flexibles les diverses unitats d’edificació, que en forma d’U 

obertes, miren cap al Parc Central.” 

Es congratula el Sr. Gómez de la unanimitat de tots els grups en temes urbanístics. 

El Sr. Espuny afirma que el seu grup serà coherent sempre que es presentin plans parcials com 

els actuals, amb els mateixos criteris i amb la mateixa ocupació del sòl i nombre d’habitatges. 

Diu que quan ell ha esmentat el verd públic de Tres Cales ho ha fet pensant que ja havia estat 

lliurat a l’ajuntament, i en relació al verd privat del sector K afirma que era la proposta 

efectuada per millorar no només al promotor sinó a tots els ciutadans, que podran gaudir d’un 

espai verd públic en millor condicions que les contemplades en un principi. Per això reitera el 

seu interès, per tal de beneficiar al poble. 

El Sr. Llaó manifesta que a vegades aquesta igualtat s’aconsegueix aplicant criteris diferents. 

El Sr. Gómez constata que avui s’han aprovat per unanimitat dos plans parcials i una 

modificació puntual i demana coherència quan es presenti el pla parcial de la 2a fase de Tres 

Cales. 

 

 

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

 Vots a favor: onze 

 Vots en contra: cap 

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

 

 

En data 27/2/2006 la Junta de Govern Local va acordar l’aprovació inicial del projecte de pla 

parcial del sector O. 

Consta a l’expedient que l’edicte relatiu a l’aprovació inicial va ser publicat al Butlletí Oficial 

de la Província núm. 55/2006, de 7/3/2006, i al diari El Punt de 2/3/2006. Durant el termini 

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

Consta a l’expedient, igualment, que l’acord d’aprovació inicial es va notificar al promotor, i 

que es va citar personalment a la informació pública a la resta de propietaris de terrenys al 

sector, en compliment del que preveu l’article 97.3.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 proposta inicialment aprovada es va recabar informe dels següents organismes: 

 Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

 Agència Catalana de l’Aigua. 

 Generalitat de Catalunya, Direcció General de Comerç. 

 Generalitat de Catalunya, Direcció General de Ports i Transports. 

 Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de les Terres de l’Ebre. 

 Consorci Concessionari d’Aigües per als Ajuntaments i Indústries de Tarragona. 

 Administració General de l’Estat, Direcció General de Carreteres, per les zones 

d’afectació de la CN-340. 

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

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

Durant el termini d’exposició pública s’han presentat les següents al·legacions: 

 RE 1293/2006, de 26/4/2006. Sr. Fernando Verdú Malla, en nom propi i de la seva 

esposa. 

El projecte que hom proposa sotmetre a aprovació provisional és el presentat pel promotor en 

data 16/6/2006, RE 1903/2006, identificat com a “Pla parcial urbanístic d’ordenació del sector 

O”. 

S’ha incorporat a l’expedient l’informe emès per l’arquitecte municipal Sr. Theilacker en data 

16/6/2006, relatiu al projecte que ha d’ésser objecte d’aprovació provisional. 

El projecte incorpora una memòria addicional, epigrafiada com a document 0, que analitza el 

conjunt de prescripcions derivades de l’aprovació inicial i dels informes emesos pels 

organismes sectorials, i que justifica la manera com se’n dona compliment en el propi projecte 

a aprovar provisionalment. 

Aquesta memòria addicional, a més, analitza el contingut de l’al·legació presentada, i justifica 

les modificacions introduïdes en el projecte com a conseqüència de la seva acceptació. 

Per tot això; 

Atès que correspon aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual del pla parcial 

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; 

Vist que d’acord amb el que es disposa als articles 78 i 79, i a la Disposició Transitòria setena 

del Decret Legislatiu 1/2005, de 26/7/2005, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

d'urbanisme, la competència 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; 
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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 de pla parcial del sector O, anomenat: “Pla 

parcial urbanístic d’ordenació del sector O”. 

 

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. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 21.20 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 11 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 34 a 44 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 19/07/2006 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 6/2006, DE 18/07/2006. 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 19.00 hores del dia 18/07/2006, 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 3/2006, DE 6/06/2006, 

4/2006, DE 6/06/2006 I 5/2006 DE 20/06/2006. 

 

 

Un cop llegides les actes de les sessions 3/2006, de 6/06/2006, 4/2006, de 6/06/2006 i 5/2006, 

de 20/06/20006, el secretari sol·licita l’ús de la paraula per posar de manifest l’existència d’un 

error material en el redactat de la part expositiva del punt setè de l’acta 3/2006 de data 

6/6/2006, i en concret, en la quantitat que hi figura com a aportació de l’ajuntament al Consell 
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Comarcal del Baix Ebre per la prestació del servei d’atenció domiciliària, que no és la que 

figura a l’esborrany, sinó la de 12.587,05 €. 

Atès que les correccions proposades són adequades, s'acorda per UNANIMITAT: 

 

PRIMER.- Aprovar l’acta de la sessió 3/2006 de data 6/6/2006, amb les següents correccions: 

 Punt setè, a on diu “Atès que en data 4/4/2006, RE 1002, ha tingut entrada al registre 

general d’aquest ajuntament la proposta d’annex per al 2006 al Conveni marc per a la 

prestació del servei social d’atenció domiciliària, el qual fixa en 8.8106,94 € l’aportació 

de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar al Consell Comarcal del Baix Ebre per la prestació 

d’aquest servei al municipi...”, ha de dir: “Atès que en data 4/4/2006, RE 1002, ha 

tingut entrada al registre general d’aquest ajuntament la proposta d’annex per al 

2006 al Conveni marc per a la prestació del servei social d’atenció domiciliària, el 

qual fixa en 12.587,05 € l’aportació de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar al Consell 

Comarcal del Baix Ebre per la prestació d’aquest servei al municipi...”. 

 

SEGON.- Aprovar les actes corresponents a les sessions 4/2006, de 6/06/2006 i 5/2006 de 

20/06/2006. 

 

 

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

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

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

CORRESPONENTS AL 10% D’APROFITAMENT MIG DEL SECTOR G-5, “PORT 

OLIVET”. 

 

 

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

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

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

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

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

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

l’assumpte. 

 

 

L’alcalde explica que fa dos anys es va tramitar aquesta subhasta pública, però que va quedar 

deserta i que ara, després d’haver passat els promotors per uns problemes, totalment aliens a 

l’ajuntament, es torna a tramitar aquest expedient per a l’alienació d’aquestes dues parcel·les 

propietat de l’ajuntament en el sector G-5, Port Olivet. 

El Sr. Espuny manifesta suposar que en l’actualitat hi deuen haver algunes empreses 

interessades en la compra i que per aquest motiu es torna a treure a subhasta. Diu que ja que 
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l’ús d’aquestes dues parcel·les és hoteler i equipaments, veu normal que l’ajuntament les 

tregui a la venda, però demana que l’equip de govern prengui el compromís que els diners 

obtinguts en aquesta subhasta els destini a la compra de solars per a la construcció d’habitatge 

de protecció oficial, encara que la llei no ho obligui. Creu que seria molt interessant escoltar 

aquest compromís per part de l’equip de govern i així incrementar molt les possibilitats de 

construcció d’habitatge social, ja que en el sector de Ribes d’Altes aquesta possibilitat ha 

quedat curta. 

El Sr. Llaó manifesta que en el seu moment ja va advertir que la subhasta podia quedar 

deserta, tal i com efectivament va passar. Diu que tot i estar d’acord amb el Sr. Espuny vol 

matisar que no caldria fer aquesta subhasta tant aviat si no fos perquè l’ajuntament té ganes de 

diners. No veu la finalitat per la qual s’intenta aquesta subhasta, ja que són uns terrenys que 

últimament han patit procediments judicials. Pensa que l’equip de govern deu ser assabentat 

de tota la situació i de les persones interessades en la subhasta, però no així l’oposició, i per 

aquest motiu pregunta sobre aquests extrems. Entén que la destinació d’aquestes dues 

parcel·les ha de ser la venda, però no entén la presa del tràmit, que espera que es clarifiqui en 

aquest debat. 

L’alcalde recorda que s’està parlant d’una alienació com les que ja va fer en alguna ocasió 

l’anterior equip de govern, i que aquest és un projecte iniciat també per l’anterior equip de 

govern. Recorda que tal com va explicar en el seu dia el regidor d’Urbanisme, l’ajuntament té 

prevista la construcció d’habitatges de protecció oficial en el sector 22.b, ja que com tots 

coneixen el nombre que ha d’anar al sector de Ribes Altes és escàs. Explica que el promotor 

va mostrar fa un temps el seu interès per reemprendre i finalitzar la urbanització, que és quasi 

enllestida encara que últimament ha patit dos situacions de vandalisme, i que si no es va fer 

això abans fou perquè el promotor no estava il·lusionat pels fets que tothom coneix, i no era el 

moment de procedir a aquesta subhasta. Recorda que els diners que es treguin poden anar 

destinats a qualsevol tipus d’inversió ja que si alguna cosa vol l’ajuntament es fer coses, però 

diu que està obert a qualsevol suggeriment destinat al benefici del poble. 

El Sr. Gaseni reitera que efectivament la primera vegada que es va treure a subhasta va quedar 

deserta i que l’ajuntament, en ser el propietari d’aquestes dues parcel·les, s’haurà de fer càrrec 

dels costos d’urbanització que són més de cent milions de les antigues pessetes. Per això, tots 

creuen que és el moment d’alienar aquestes parcel·les i intentar que els diners que s’obtinguin 

vagin destinats a inversions i patrimoni. 

El Sr. Espuny diu que ha llegit la memòria de l’alcaldia i no entén les inversions previstes 

amb el producte de la subhasta que consten en aquest document, ja que són inversions ja 

realitzades o que figuren en el pressupost de l’any passat, com per exemple la compra de 

l’ambulància, l’ampliació de llar d’infants, la piscina coberta, contenidors, etc. Essent així, es 

pregunta per quin motiu fan falta ara aquests diners per tirar endavant aquestes obres, i en 

concret, si és cert que s’han de gastar en aquestes inversions o si, pel contrari, és només una 

justificació. Demana s’agafi un compromís de cara al poble, que dels diners que s’obtinguin 

per aquesta subhasta es destinin a la compra de solars per a la construcció d’habitatges de 

protecció oficial, ja que, si no és així, s’entrarà en contradicció amb l’autorització de la 

Generalitat. 

El Sr. Llaó manifesta que quan es van produir els fets per tothom coneguts es va pensar que hi 

hauria una intervenció judicial del promotor, però que ara, segons la intervenció de l’alcalde, 

entén que el tema està desbloquejat i seran els mateixos promotors qui seguiran en el 

desenvolupament del sector tal com estava previst inicialment. Creu que s’hauria d’explicar 

això al ple i aclarir-ho amb la finalitat que la gent del poble se’n pugui assabentar. 
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L’alcalde manifesta que segons la informació de què disposa el propi promotor vol tirar 

endavant la urbanització, pensa que és bo que sigui així ja que durant el temps que han estat 

aturades les obres es van produir dos situacions de vandalisme i això no es bo. 

Reitera que els diners que s’obtindran es destinaran a inversió pública i que aquest és el seu 

compromís, que es durà a terme amb coherència i amb transparència. 

 

 

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. Antonio Espuny Gaseni, Sra. Maria Marsal Subirats, Sr. 

Antonio Iruela Subirats, Sr. Ricardo Llaó Llaó, Sra. Mari Carmen Borràs Llambrich i Sr. 

Joaquin Laboria Mayoral. 

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

 

 

Per provisió de data 16/1/2004 es va incoar expedient per a l’alienació de dues finques 

patrimonials d’aquest ajuntament rebudes en concepte de 10% d’aprofitament mig del sector 

G-5, “Port Olivet”, corresponents a “zona hotelera” (clau 19) i “zona d’equipaments privats 

(clau Ep), ja que, a causa de la seva inadequació tipològica per a la construcció d’habitatges 

de protecció pública, es preveia destinar el producte d’aquesta alienació a altres usos d’interès 

social d’acord amb el planejament urbanístic, a l’empara del que disposa l’article 280 del 

Reial decret legislatiu 1/1992, de 26/6/1992, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre el 

règim del sòl i ordenació urbana. 

Per ofici de data 15/4/2004 (RS 999, de 15/4/2004), un cop instruït l’expedient i determinada 

abastament la situació física i jurídica de les finques, es va trametre còpia de l’expedient al 

Servei de Règim Econòmic de les Corporacions Locals, de la Direcció General 

d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, i es va sol·licitar l’emissió del 

corresponent informe previ preceptiu. 

En data 20/5/2004, RE 1627, es va rebre l’informe emès en data 28/4/2004 pel director 

general d’Administració Local, de caràcter favorable. Referència d’expedient 175-04. 

En data 31/5/2004 el ple de la corporació va aprovar l’expedient de contractació, va aprovar el 

corresponent plec de clàusules regulador i va disposar l’obertura de l’expedient de licitació i 

adjudicació, l’anunci de què va ser publicat al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí 

Oficial de la Província núm. 136/2004, de 12/6/2004, i al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya número 4156, de 17/6/2004. 

Consta a l’expedient diligència estesa pel secretari general en data 8/7/2004, que acredita que 

la subhasta va quedar deserta per no haver-se presentat cap oferta a la licitació. 

Per aquest motiu, i com sigui que no es va procedir a l’alienació directa en el termini d’un any 

des que va quedar deserta la subhasta, per provisió de data 12/4/2006 es va tornar a incoar 

expedient d’alienació pel sistema de pública licitació, amb el mateix objectiu d’alienar les 

finques patrimonials 62 i 65 del sector G-5, corresponents al 10% de l’aprofitament mig de 

l’esmentat sector i que van ser adjudicades en favor d’aquest ajuntament com a conseqüència 

de l’aprovació per part de la Comissió de Govern Municipal, en data 25/2/2003, del projecte de 

reparcel·lació. 

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

corresponent peritatge, i atenent que el valor dels béns a alienar supera el 25% dels recursos 
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ordinaris del pressupost consolidat, es va sol·licitar l’informe preceptiu de la Direcció General 

d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 

Consta a l’expedient que per ofici de data 16/5/2006, RS 1174, es va sol·licitar aquest informe 

preceptiu. 

Consta a l’expedient, igualment, que en data 20/6/2006, RE 1947, es va rebre l’informe emès 

pel director general d’Administració Local en data 13/6/2006. El document informa 

favorablement l’alienació, amb les següents condicions: 

 Que es compleixin els preceptes legals i reglamentaris en vigor. 

 Que es procedeixi a l’alienació pel procediment previst a l’article 160 del Decret 

Legislatiu 1/2005, de 26/7/2005, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 

 Que el producte de l’alienació es destini al que estableix l’article 157 del Decret 

Legislatiu 1/2005, de 26/7/2005, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa, en relació a l’alienació de béns immobles, als articles 209 i 214 del 

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

2/2003, de 28/4/2003, 160.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26/7/2005, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei d'urbanisme, i 40 a 42 del Decret 336/1988, de 17/10/1988, pel qual 

s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya; 

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

decret legislatiu 2/2000, de 16/6/2000, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes 

de les administracions públiques; 

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

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

Vistos també els articles 47.2.m) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de 

règim local, i 40.1.c) del Decret 336/1988, de 17/10/1988, pel qual s’aprova el Reglament del 

patrimoni dels ens locals de Catalunya; 

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

refereix a l’expedient de licitació i adjudicació; 

Vistos els informes preceptius de Secretaria i d’Intervenció, de data 22/6/2006; 

Atès que s’ha acreditat a l’expedient que aquestes parcel·les són incompatibles amb la 

construcció d’habitatges de protecció pública; 

Atès que s’ha acreditat la conveniència i oportunitat de l’alienació; 

Vistes les competències addicionals en matèria de contractació que corresponen a l'òrgan de 

contractació segons el que es desprèn de l’article 274.2 del Text refós de la Llei Municipal i de 

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

Vist el que es disposa a l'article 69 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16/6/2000, pel qual 

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

El ple acorda: 

 

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

data. 

 

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

contractació. 

 

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

anunci al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per 
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termini de 10 dies. 

 

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

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

verificar-se pel procediment de la subhasta oberta. 

 

 

3- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR I 

L’ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 

SALVAMENT I SEGURETAT DE LES VIDES HUMANES A LES PLATGES DEL TERME 

MUNICIPAL DURANT LA TEMPORADA 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 

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 

destinat els seus recursos humans i materials a garantir la prestació d’aquest servei. 

Per tot això; 
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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 2006; 

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 

80.176,81 €; 

Atès que l’assumpció d’aquesta despesa és prevista al pressupost de l’exercici 2006; 

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 2006. 

 

 

4- NOMENAMENT D’UN VOCAL DE LA JUNTA RECTORA DE L’ORGANISME 

AUTÒNOM ADMINISTRATIU “PATRONAT D’ESPORTS”. 

 

 

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

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

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

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

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

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

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

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

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 14/7/2003 el ple de l’ajuntament va acordar, primer, constatar que correspon al titular 

de la Regidoria d’Esports exercir el càrrec de president de l’organisme autònom i de la Junta 

Rectora que el regeix, i segon, delegar en l’Alcaldia la facultat per nomenar, per decret, els 

vocals de la Junta Rectora del Patronat d’Esports representants dels grups polítics, un cop els 
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grups municipals hauran formulat la proposta pertinent. 

En compliment d’aquesta delegació l’Alcaldia, per Decret 323/2003, de 1/8/2003, va nomenar 

vocals de l’organisme autònom administratiu “Patronat d’Esports”, al Sr. Vicenç Gerònim 

Boquera Alcalde del grup de CiU, a la Sra. Rosana Samarra Bardí del grup d’ERC, al Sr. 

Joaquim Laboria Mayoral del grup del PP i al Sr. Antonio Iruela Subirats del grup de PSC. 

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

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

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

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

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

corporació. 

Per tot això; 

Atès que el Sr. Vicenç Gerònim Boquera Alcalde ha manifestat la seva voluntat de renunciar 

al càrrec de vocal de la Junta Rectora de l’organisme autònom administratiu “Patronat 

d’Esports”; 

Vista la proposta de nou vocal formulada pel grup de CiU; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Nomenar vocal de la Junta Rectora de l’organisme autònom administratiu 

“Patronat d’Esports” al senyor Joan Pere Gómez Comes, en substitució del Sr. Vicenç 

Gerònim Boquera Alcalde. 

 

SEGON. Ordenar que es notifiqui en forma aquest nomenament als regidors afectats. 

 

 

5- AUTORITZACIÓ D’ÚS D’UN ESPAI PÚBLIC MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ 

TEMPORAL DEL CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA. 

 

 

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

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

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

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

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

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

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 tècnics del Servei Català de la Salut, tal i com es posa de manifest a l'escrit tramés a 

l'ajuntament en data 09/05/2006, RE 1405, es troben en fase de redacció del projecte tècnic 

d'ampliació del Centre d'Atenció Primària municipal. 

La Generalitat de Catalunya té previst l'inici de les obres d'ampliació del centre pel proper mes 

de setembre i, a partir d'aquest mes i durant el termini d'execució d'aquestes s'ha considerat 

oportú, per part d'ambdós organismes, i bàsicament per temes de seguretat i higiene, el 

tancament del centre i el seu trasllat provisional mitjançant mòduls prefabricats en altres 

terrenys. 

Per aquest motiu el Servei Català de la Salut ha demanat a aquest ajuntament terrenys públics 

de titularitat municipal on es puguin ubicar provisionalment aquests mòduls fins que les obres 

d'ampliació finalitzin. 

Per tot això; 

El Ple acorda per UNANIMITAT: 

 

PRIMER.- Autoritzar al Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya, a partir del 

mes de setembre i fins la fi de les obres d'ampliació del Centre d'Atenció Primària, a la 

instal·lació de mòduls prefabricats en els terrenys de les "escoles velles", en una superfície de 

500m2, d'acord amb el plànol de delimitació que s'uneix al present acord. 

 

SEGON.- Notificar el present acord al Servei Català de la Salut. 

 

 

6- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 

COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, PER AL 

DESENVOLUPAMENT DE TASQUES DEL PROGRAMA D’IMMIGRACIÓ. 

 

 

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: 

 

 

En data 2/6/2006, RE 1749, ha tingut entrada al Registre General d’aquest ajuntament la 

proposta de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament 

de l’Ametlla de Mar, per al desenvolupament de tasques del Programa d’Immigració, tramesa 

pel Consell Comarcal del Baix Ebre. 

Vista l’esmentada proposta de conveni, que preveu una aportació al Consell Comarcal del Baix 

Ebre, per part de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, de la quantitat d’11.661,66 €; 

Vist el que es disposa a l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de 

règim local; 

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 al desenvolupament de tasques del Programa 

d’Immigració. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix 

Ebre, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

7- RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR EN MATÈRIA D’ANIMALS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS NÚMERO 0158/06. 

 

 

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: 

 

 

La Guàrdia Civil va informar a l'alcaldia del següent fet : Vendre o transmetre per qualsevol 

títol un gos o animal potencialment perillós a qui manqui de llicència al PASSEIG MARÍTIM 

DE LA PLATJA DE L'ALGUER del terme municipal, el dia 19/11/2005, a les 20:30 hores, la 

qual cosa presumptament podria constituir una infracció prevista i sancionada per l' Article 

13.1.c de  LLEI 50/1999, de 23 de desembre, SOBRE REGIM JURÍDIC DE TINENÇA 

D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS amb una multa de 1502,53 € fins a 30050,6 

€. 

Per provisió de l'alcaldia de data 28/02/2006 es va disposar l’incoació d’expedient 

sancionador a ANA MARIA FACERIAS EZQUERRO per la realització dels fets expressats 

al paràgraf anterior, als efectes de determinar la responsabilitat i, en el seu cas, la sanció que 

correspongui, i es disposava el nomenament d’Instructor i de Secretari. 

L'interessat, en data 07/03/2006, ha comparegut hi ha presentat les següents al·legacions en 

termini: Document de Notificació provisional de cessió per a la Real Societat Canina de 

Espanya i contracte privat de cessió del gos a Ivan Ivanov Kuzev de data 02/09/2005, que es 

van DESESTIMAR.  

A l’expedient consta la següent documentació: 

a) Informe de la Policia Local de data 19/11/2005, efectuat per l'agent núm. V-17336-G I K-

74357-Z. 

b) Provisió de l'alcaldia de data 28/02/2006 

c) Notificació de la provisió a l'interessat de data 01/03/2006 

d) Al·legacions de data 07/03/2006 

En data 15/03/2006 l’Instrucció de l’Expedient  ha dictat proposta de resolució i s’ha atorgat a 

l’ imputat/da i als/les interessats/des un termini de quinze dies a comptar des de la recepció de 

la notificació d’aquesta proposta, per a que puguin comparèixer en el procediment en seu 

d’audiència pública per formular al·legacions i presentar els documents e informacions que 

estimin convenients davant aquesta instrucció, durant el qual s'han presentat   les següents 

al·legacions: Error de prohibicio. Complet desconeixement per part de la Sra. Facerias de la 

tipificitat de la seva conducta.Conducta absolutament faltada de dol. 

En base al que disposa l’article 20. del Reglament del Procediment per a l’exercici de la 

potestat sancionadora, aprovat per Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost; i l' Article 13.1.c de  

LLEI 50/1999, de 23 de desembre, SOBRE REGIM JURIDIC DE TINENÇA D'ANIMALS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.-  DESESTIMAR les al·legacions presentades per que, 
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 Tot i que la normativa tipifica com a infracció “transmetre”, i per tant és igual que 

vendre, aquesta instrucció ha pogut constatar que el va vendre per 100 €, i a més no va 

ser l’únic exemplar venut. 

 El que vostè anomena Error de prohibició com a manca de dol en l’acció, en cap cas 

queda demostrat i és un fet totalment subjectiu amb el que aquesta instrucció no es pot 

basar, a més que el desconeixement de les normes no eximeix del seu compliment. 

 No obstant això, dins el barem que estableix la llei se li aplicarà em mínim.  

 

SEGON.- Considerar, en base a l’exposat en els punts anteriors, suficientment provada la 

realització per part de la Sr./a. ANA MARIA FACERIAS EZQUERRO, propietària del gos 

anomenat DJ PIJULI, de raça AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER, i amb núm. de 

xip. 985120021259999 dels següents fets: Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o 

animal potencialment perillós a qui manqui de llicència., concretament a PASSEIG 

MARITIM DE LA PLATJA DE L'ALGUER, del terme municipal, a les 20:30 hores del dia 

19/11/2005.  

 

TERCER.- Imposar al Sr./a. ANA MARIA FACERIAS EZQUERRO, com a propietària del 

gos anomenat DJ PIJULI, de raça AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER, i amb núm. de 

xip. 985120021259999, la sanció de 1502,53 € prevista i sancionada per l' Article 13.1.c de 

LLEI 50/1999, de 23 de desembre, SOBRE REGIM JURIDIC DE TINENÇA D'ANIMALS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS, amb una multa de 1502,53 € fins a 30050,6 €. 

 

QUART.- Notificar el present acord als interessats. 

 

 

8- RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR EN MATÈRIA D’ANIMALS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS NÚMERO 0159/06. 

 

 

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: 

 

 

La Guàrdia Civil va informar a l'alcaldia del següent fet : Tenir gossos o animals 

potencialment perillosos sense llicència al PASSEIG MARITIM DE LA PLATJA DE 

L'ALGUER del terme municipal, el dia 19/11/2006, a les 20:30 hores, la qual cosa 

presumptament podria constituir una infracció prevista i sancionada per l' Article 13.1.b de  

LLEI 50/1999, de 23 de desembre, SOBRE REGIM JURIDIC DE TINENÇA D'ANIMALS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS amb una multa de 1502,53 € fins a 30050,6 €. 

Per provisió de l'alcaldia de data 28/02/2006 es va disposar l’incoació d’expedient 

sancionador a IVAN IVANOV KUZED per la realització dels fets expressats al paràgraf 

anterior, als efectes de determinar la responsabilitat i, en el seu cas, la sanció que 

correspongui, i es disposava el nomenament d’Instructor i de Secretari. 

L'interessat no ha comparegut ni ha presentat cap tipus d'al·legació en termini, i en 

conseqüència l’iniciació es considera Proposta de resolució, amb els efectes previstos als 

articles 18 i 19 del Reglament. 

A l’expedient consta la següent documentació: 

a) Informe de la Policia Local de data 19/11/2006, efectuat per l'agent núm. V-17336-G I K-

74357-Z 

b) Provisió de l'alcaldia de data 28/02/2006 

c) Notificació de la provisió a l'interessat de data 01/03/2006 

En base al que disposa l’article 20. del Reglament del Procediment per a l’exercici de la 

potestat sancionadora, aprovat per Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost; i l' Article 13.1.b de  

LLEI 50/1999, de 23 de desembre, SOBRE REGIM JURIDIC DE TINENÇA D'ANIMALS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS: 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Considerar, en base a l’exposat en els punts anteriors, suficientment provada la 

realització per part del Sr./a. IVAN IVANOV KUZED, propietari/a del gos anomenat DJ 

PIJULI, de raça AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER, i amb núm. de xip. 

985120021259999 dels següents fets: Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense 

llicència. , concretament a PASSEIG MARITIM DE LA PLATJA DE L'ALGUER, del terme 

municipal, a les 20:30 hores del dia 19/11/2006.  

 

SEGON.- Imposar, tenint en compte que no hi conflueix cap dels criteris agreujants en la 

graduació de la quantia de la sanció, al Sr./a. IVAN IVANOV KUZED, com a propietària del 

gos anomenat DJ PIJULI, de raça AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER, i amb núm. de 

xip. 985120021259999, la sanció de 1502,53 € prevista i sancionada per l' Article 13.1.b de 

LLEI 50/1999, de 23 de desembre, SOBRE REGIM JURIDIC DE TINENÇA D'ANIMALS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS, amb una multa de 1502,53 € fins a 30050,6 €. 

 

TERCER.- Notificar el present acord als interessats. 
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9- RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR EN MATÈRIA D’ANIMALS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS NÚMERO 0160/06. 

 

 

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: 

 

 

La Guàrdia Civil va informar a l'alcaldia del següent fet : Trobar-se el gos potencialment 

perillós en llocs públics sense morrió o no subjecte amb cadena al PASSEIG MARITIM DE 

LA PLATJA DE L'ALGUER del terme municipal, el dia 19/11/2006, a les 20:30 hores, la 

qual cosa presumptament podria constituir una infracció prevista i sancionada per l' Article 

13.2.d de  LLEI 50/1999, de 23 de desembre, SOBRE REGIM JURIDIC DE TINENÇA 

D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS amb una multa de 150,25 € fins a 1502,53 

€. 

Per provisió de l'alcaldia de data 28/02/2006 es va disposar l’incoació d’expedient 

sancionador a IVAN IVANOV KUZED per la realització dels fets expressats al paràgraf 

anterior, als efectes de determinar la responsabilitat i, en el seu cas, la sanció que 

correspongui, i es disposava el nomenament d’Instructor i de Secretari. 

L'interessat no ha comparegut ni ha presentat cap tipus d'al·legació en termini, i en 

conseqüència l’iniciació es considera Proposta de resolució, amb els efectes previstos als 

articles 18 i 19 del Reglament. 

A l’expedient consta la següent documentació: 

a) Informe de la Policia Local de data 19/11/2006, efectuat per l'agent núm. V-17336-G I K-

74357-Z 
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b) Provisió de l'alcaldia de data 28/02/2006 

c) Notificació de la provisió a l'interessat de data 01/03/2006 

En base al que disposa l’article 20. del Reglament del Procediment per a l’exercici de la 

potestat sancionadora, aprovat per Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost; i l' Article 13.2.d de  

LLEI 50/1999, de 23 de desembre, SOBRE REGIM JURIDIC DE TINENÇA D'ANIMALS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Considerar, en base a l’exposat en els punts anteriors, suficientment provada la 

realització per part del gos propietat de la Sr./a. IVAN IVANOV KUZED, anomenat DJ 

PIJULI, de raça AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER, i amb núm. de xip. 

985120021259999 dels següents fets: Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics 

sense morrió o no subjecte amb cadena. , concretament a PASSEIG MARITIM DE LA 

PLATJA DE L'ALGUER, del terme municipal, a les 20:30 hores del dia 19/11/2006.  

 

SEGON.- Imposar, tenint en compte que no hi conflueix cap dels criteris agreujants en la 

graduació de la quantia de la sanció, al Sr./a. IVAN IVANOV KUZED, com a propietària del 

gos anomenat DJ PIJULI, de raça AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER, i amb núm. de 

xip. 985120021259999, la sanció de 150,25 € prevista i sancionada per l' Article 13.2.d de 

LLEI 50/1999, de 23 de desembre, SOBRE REGIM JURIDIC DE TINENÇA D'ANIMALS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS, amb una multa de 150,25 € fins a 1502,53 €. 

 

TERCER.- Notificar el present acord als interessats. 

 

 

10- RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR EN MATÈRIA D’ANIMALS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS NÚMERO 0671/06C. 

 

 

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: 

 

 

La Policia Local va informar a l'alcaldia del següent fet : No contractar l'assegurança de 

responsabilitat civil per danys a tercers (amb cobertura mínima de 150.253 €). a la PLATJA 

DE L'ALGUER del terme municipal, el dia 25/05/2006, a les 11:50 hores, la qual cosa 

presumptament podria constituir una infracció prevista i sancionada per l' Article 7.3.b de  

LLEI 10/1999, de 30 de juliol, SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS amb una multa de 150,25 € fins a 1502,53 €. 

Per provisió de l'alcaldia de data 30/05/2006 es va disposar l’incoació d’expedient 

sancionador a MARIA ANGELES FERNANDEZ BURILLO per la realització dels fets 

expressats al paràgraf anterior, als efectes de determinar la responsabilitat i, en el seu cas, la 

sanció que correspongui, i es disposava el nomenament d’Instructor i de Secretari. 

L'interessat no ha comparegut ni ha presentat cap tipus d'al·legació en termini, i en 

conseqüència l’iniciació es considera Proposta de resolució, amb els efectes previstos als 

articles 18 i 19 del Reglament. 

A l’expedient consta la següent documentació: 

a) Informe de la Policia Local de data 25/05/2006, efectuat per l'agent núm. 1091 i 3203 

b) Provisió de l'alcaldia de data 30/05/2006 

c) Notificació de la provisió a l'instructor i secretari de l'expedient sancionador 

d) Acceptació dels nomenaments per part de l'instructor i secretari de l'expedient sancionador 

e) Notificació de la provisió a l'interessat de data 30/05/2006 mitjançant carta certificada que 

rebutja a les 13:45 del dia 08/06/2006. 

En base al que disposa l’article 20. del Reglament del Procediment per a l’exercici de la 

potestat sancionadora, aprovat per Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost; i l' Article 7.3.b de  

LLEI 10/1999, de 30 de juliol, SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS.; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Considerar, en base a l’exposat en els punts anteriors, suficientment provada la 

realització per part de la Sr./a. MARIA ANGELES FERNANDEZ BURILLO, propietària del 

gos anomenat DESCONEGUT, de raça ROTTWEILER, i amb núm. de xip. NO EN TE dels 

següents fets: No contractar l'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers (amb 

cobertura mínima de 150.253 €). , concretament a PLATJA DE L'ALGUER, del terme 

municipal, a les 11:50 hores del dia 25/05/2006.  

 

SEGON.- Imposar, tenint en compte que no hi conflueix cap dels criteris agreujants en la 

graduació de la quantia de la sanció, al Sr./a. MARIA ANGELES FERNANDEZ BURILLO, 

com a propietària del gos anomenat DESCONEGUT, de raça ROTTWEILER, i amb núm. de 

xip. NO EN TE, la sanció de 150,25 € prevista i sancionada per l' Article 7.3.b de LLEI 

10/1999, de 30 de juliol, SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS, amb una multa de 150,25 € fins a 1502,53 €. 
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TERCER.- Notificar el present acord als interessats. 

 

 

11- RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR EN MATÈRIA D’ANIMALS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS NÚMERO 0671/06D. 

 

 

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: 

 

 

La Policia Local va informar a l'alcaldia del següent fet : Trobar-se el gos potencialment 

perillós en llocs públics no subjecte amb cadena a la PLATJA DE L'ALGUER del terme 

municipal, el dia 25/05/2006, a les 11:50 hores, la qual cosa presumptament podria constituir 

una infracció prevista i sancionada per l' Article 13.2.d de  LLEI 50/1999, de 23 de desembre, 

SOBRE REGIM JURIDIC DE TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

amb una multa de 300,5 € fins a 2404,05 €. 

Per provisió de l'alcaldia de data 30/05/2006 es va disposar l’incoació d’expedient 

sancionador a MARIA ANGELES FERNANDEZ BURILLO per la realització dels fets 

expressats al paràgraf anterior, als efectes de determinar la responsabilitat i, en el seu cas, la 

sanció que correspongui, i es disposava el nomenament d’Instructor i de Secretari. 

L'interessat no ha comparegut ni ha presentat cap tipus d'al·legació en termini, i en 

conseqüència l’iniciació es considera Proposta de resolució, amb els efectes previstos als 

articles 18 i 19 del Reglament. 

A l’expedient consta la següent documentació: 

a) Informe de la Policia Local de data 25/05/2006, efectuat per l'agent núm. 1091 i 3203 
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b) Provisió de l'alcaldia de data 30/05/2006 

c) Notificació de la provisió a l'instructor i secretari de l'expedient sancionador 

d) Acceptació dels nomenaments per part de l'instructor i secretari de l'expedient sancionador 

e) Notificació de la provisió a l'interessat de data 30/05/2006 mitjançant carta certificada que 

rebutja a les 13:45 del dia 08/06/2006. 

En base al que disposa l’article 20. del Reglament del Procediment per a l’exercici de la 

potestat sancionadora, aprovat per Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost; i l' Article 13.2.d de  

LLEI 50/1999, de 23 de desembre, SOBRE REGIM JURIDIC DE TINENÇA D'ANIMALS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Considerar, en base a l’exposat en els punts anteriors, suficientment provada la 

realització per part del gos propietat de la Sr./a. MARIA ANGELES FERNANDEZ 

BURILLO, anomenat DESCONEGUT, de raça ROTTWEILER, i amb núm. de xip. NO EN 

TE dels següents fets: Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics no subjecte 

amb cadena. , concretament a PLATJA DE L'ALGUER, del terme municipal, a les 11:50 

hores del dia 25/05/2006.  

 

SEGON.- Imposar, tenint en compte que no hi conflueix cap dels criteris agreujants en la 

graduació de la quantia de la sanció, al Sr./a. MARIA ANGELES FERNANDEZ BURILLO, 

com a propietària del gos anomenat DESCONEGUT, de raça ROTTWEILER, i amb núm. de 

xip. NO EN TE, la sanció de 300,5 € prevista i sancionada per l' Article 13.2.d de LLEI 

50/1999, de 23 de desembre, SOBRE REGIM JURIDIC DE TINENÇA D'ANIMALS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS, amb una multa de 300,5 € fins a 2404,05 €. 

 

TERCER.- Notificar el present acord als interessats. 

 

 

12- RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR EN MATÈRIA D’ANIMALS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS NÚMERO 0671/06E. 

 

 

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: 

 

 

La Policia Local va informar a l'alcaldia del següent fet : Trobar-se el gos potencialment 

perillós en llocs públics sense morrió. a la PLATJA DE L'ALGUER del terme municipal, el 

dia 25/05/2006, a les 11:50 hores, la qual cosa presumptament podria constituir una infracció 

prevista i sancionada per l' Article 13.2.d de  LLEI 50/1999, de 23 de desembre, SOBRE 

REGIM JURIDIC DE TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS amb una 

multa de 300,5 € fins a 2404,05 €. 

Per provisió de l'alcaldia de data 30/05/2006 es va disposar l’incoació d’expedient 

sancionador a MARIA ANGELES FERNANDEZ BURILLO per la realització dels fets 

expressats al paràgraf anterior, als efectes de determinar la responsabilitat i, en el seu cas, la 

sanció que correspongui, i es disposava el nomenament d’Instructor i de Secretari. 

L'interessat no ha comparegut ni ha presentat cap tipus d'al·legació en termini, i en 

conseqüència l’iniciació es considera Proposta de resolució, amb els efectes previstos als 

articles 18 i 19 del Reglament. 

A l’expedient consta la següent documentació: 

a) Informe de la Policia Local de data 25/05/2006, efectuat per l'agent núm. 1091 i 3203 

b) Provisió de l'alcaldia de data 30/05/2006 

c) Notificació de la provisió a l'instructor i secretari de l'expedient sancionador 

d) Acceptació dels nomenaments per part de l'instructor i secretari de l'expedient sancionador 

e) Notificació de la provisió a l'interessat de data 30/05/2006 mitjançant carta certificada que 

rebutja a les 13:45 del dia 08/06/2006. 

En base al que disposa l’article 20. del Reglament del Procediment per a l’exercici de la 

potestat sancionadora, aprovat per Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost; i l' Article 13.2.d de  

LLEI 50/1999, de 23 de desembre, SOBRE REGIM JURIDIC DE TINENÇA D'ANIMALS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Considerar, en base a l’exposat en els punts anteriors, suficientment provada la 

realització per part del gos propietat de la Sr./a. MARIA ANGELES FERNANDEZ 

BURILLO, anomenat DESCONEGUT, de raça ROTTWEILER, i amb núm. de xip. NO EN 

TE dels següents fets: Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió. , 

concretament a PLATJA DE L'ALGUER, del terme municipal, a les 11:50 hores del dia 

25/05/2006.  

 

SEGON.- Imposar, tenint en compte que no hi conflueix cap dels criteris agreujants en la 

graduació de la quantia de la sanció, al Sr./a. MARIA ANGELES FERNANDEZ BURILLO, 

com a propietària del gos anomenat DESCONEGUT, de raça ROTTWEILER, i amb núm. de 

xip. NO EN TE, la sanció de 300,5 € prevista i sancionada per l' Article 13.2.d de LLEI 
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50/1999, de 23 de desembre, SOBRE REGIM JURIDIC DE TINENÇA D'ANIMALS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS, amb una multa de 300,5 € fins a 2404,05 €. 

 

TERCER.- Notificar el present acord als interessats. 

 

 

13- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PLENÀRIES EN L’ALCALDIA. 

 

 

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: 

 

 

L’article 13 de la Llei del Parlament de Catalunya número 10/1999, de 30/7/1999, sobre la 

tinença de gossos considerats potencialment perillosos, disposa en el seu actual redactat, donat 

per la Llei 7/2004, de 16/7/2000, de mesures fiscals i administratives, el següent: 
Article 13. Òrgans competents 

1. La competència per a imposar les sancions establertes per la comissió de les infraccions tipificades 

per aquesta Llei correspon als òrgans següents: 

a) Als alcaldes, per la comissió d'infraccions de caràcter lleu. 

b) Al ple de l'ajuntament, per la comissió d'infraccions de caràcter greu i molt greu. 

2. L'exercici de la potestat sancionadora per la comissió de les infraccions tipificades per la Llei de 

l'Estat 50/1999, del 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment 

perillosos, i el Reial decret 287/2002, del 22 de març, que la desenvolupa, correspon als òrgans 

següents dels ajuntaments: 

a) Als alcaldes, per la comissió d'infraccions de caràcter lleu. 

b) Al ple de l'ajuntament, per la comissió d'infraccions de caràcter greu i molt greu. 

L’experiència assolida en la tramitació d’expedients sancionadors per la comissió 
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d’infraccions greus o molt greus aconsella, per motius d’eficàcia i rapidesa en la resolució 

d’aquests expedients, delegar en l’Alcaldia la competència que la normativa esmentada 

atribueix al ple de la corporació en aquesta matèria. 

Per tot això; 

Atès que la competència esmentada s’emmarca dins de les competències plenàries esmentades 

a l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, i que 

és, per tant, susceptible de delegació a l’empara del que es disposa a l’apartat quart del mateix 

article 22; 

Vist el que es disposa als articles 51, i 114 a 118 del Reglament d'organització funcionament i 

règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, i a l’article 13 

de la Llei 30/1992, de 26/11/1992, reguladora del règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú, respecte del règim de les delegacions; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Delegar en l’Alcaldia la competència per imposar sancions que la normativa 

sectorial en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos atorga al ple de 

l’ajuntament. 

 

SEGON.- La delegació serà efectiva des de l’endemà de la data d’adopció del present acord, 

de conformitat amb el que disposa l’article 51.2 del Reglament d'organització funcionament i 

règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986. 

 

TERCER.- Disposar que, sens perjudici del que es disposa al punt anterior, es doni publicitat 

a aquesta resolució mitjançant la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la 

Província. 

 

 

14- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA SENTÈNCIA DICTADA EN DATA 12/6/2006 PEL 

JUTJAT CONTENCIOSOADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE TARRAGONA EN 

PROCEDIMENT ORDINARI 74/2005. 

 

 

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. 
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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: 

 

 

En data 20/6/2006, RE 1959, ha tingut entrada al Registre General la comunicació de la 

sentència dictada en data 12/6/2006 pel Jutjat contenciosoadministratiu número 1 de 

Tarragona en Procediment ordinari 74/2005, interposat per Telefónica Móviles España SA 

contra el decret de l'Alcaldia núm. 453/2004, de 23/12/2004, pel qual es desestimà el recurs de 

reposició interposat contra el decret 355/2004, de 14/10/2004, que ordenà el desmantellament 

de l'estació base ubicada al camp d'esports municipal Ribes Altes del terme municipal. 

Vist que la sentència estima el recurs contenciosoadministratiu interposat; 

Atès que la sentència és ferma; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Prendre coneixement de la sentència esmentada i disposar el seu compliment en 

els seus estrictes termes. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord al Jutjat 

contenciosoadministratiu número 1 de Tarragona. 

 

 

15- PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL VOT ACCESSIBLE. 

 

 

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: 

 

 

Atès que en el passat referèndum de l’Estatut de Catalunya els invidents no van poder votar 

amb igualtat de condicions. La Generalitat havia previst una prova pilot per imprimir les 

paperetes en Braille, però la Junta Electoral Central, la va desestimar. Els invidents, un cop 

més, no van tenir dret al vot lliure i secret tal i com contempla la Constitució Espanyola als 

seus articles 23, 68 i 69. 

Article 23 

1. Els ciutadans tenen el dret a participar en els afers públics, directament per mitjà de 

representants lliurement elegits en eleccions periòdiques per sufragi universal. 

2. Tenen també el dret d'accedir en condicions d'igualtat a les funcions i als càrrecs públics, 

amb els requisits que les lleis assenyalin. 

Article 68 

5. Són electors i elegibles tots els espanyols que estiguin en ple ús dels seus drets polítics. La 

llei reconeixerà I'exercici del dret de sufragi als espanyols que es trobin fora del territori 

d'Espanya i I'Estat els el facilitarà. 

Article 69 

2. Els votants de cada província elegiran quatre Senadors per sufragi universal, lliure, igual, 

directe i secret en els termes que assenyali una llei orgànica. 

Atès que la redacció de l’actual Llei Orgànica 5/1985, de 19 de Juny, de Règim Electoral 

General (LOREG) preveu que “les persones que, per defecte físic, estiguin impedides per 

escollir papereta o col·locar-la dins del sobre i  lliurar-la al President de la Mesa, poden servir-

se per aquestes operacions d’una persona de la seva confiança”. En canvi, l’article 86 (punt 

número 1) del mateix text legat estipula que el vot és secret. 

Atès que per les persones invidents ambdós articles són contradictoris, i en conseqüència no 

poden exercir el seu dret al vot secret, ja que cal que “confiïn” en una tercera persona. 

Atès que els invidents, no estan impossibilitats de llegir, ja que tenen el seu propi alfabet (el 

Braille), que els permet llegir i escriure, tenen les mans hàbils per llegir, triar la papereta, 

introduir-la al sobre, i lliurar-la al president de la mesa. El problema doncs, no es de 

d’impossibilitat material, sinó d’inaccessibilitat. 

Atès que el fet d’imprimir paperetes en Braille o fer servir les existents aplicant el mètode 

Suec (veure annex 1), faria possible que aquest col·lectiu pogués disposar del seu dret a vot 

secret i lliure, sense la necessitat de dependre de terceres persones. 

Atès que ha de ser voluntat dels poders públics, propiciar accions positives que trenquin les 

barreres d’accessibilitat. 

Per tot això que hem exposat el Ple de l’Ajuntament acorda: 

 

PRIMER.- Instar al Govern de l’Estat Espanyol, a impulsar mesures que permetin a les 

persones invidents, poder exercir el dret a vot, garantint que aquest pugui ser secret i lliure, 

mitjançant les mesures de caràcter tècnic que siguin factibles i aplicables. 
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SEGON.- Instar al Govern de l’Estat Espanyol a que desbloquegi la reforma de la LOREG 

que està paralitzada des del novembre de l’any 2005, en tràmit d’esmenes.  

 

TERCER.- Comunicar aquest acord als Ajuntaments, a la Federació de Municipis de 

Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la federació Espanyola de Municipis i 

Províncies, a la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, 

i al Govern de l’Estat Espanyol, i als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.  

 

 

16- MOCIÓ PRESENTADA A L'EMPARA DE L'ARTICLE 82.3 DEL REGLAMENT 

D'ORGANITZACIÓ FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCALS, 

APROVAT PER RD 2568/1986, DE 28/11/1986. APROVACIÓ DEL CONVENI 

ADMINISTRATIU DE TERMINACIÓ CONVENCIONAL DEL PROCEDIMENT DE 

LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS ADJUDICAT PER 

ACORD PLENARI DE DATA 19/12/1996 EN FAVOR DE COMPANYIA GENERAL 

D’AIGÜES DE CATALUNYA - AIGÜES DE VALÈNCIA (ACTUALMENT, COMPANYIA 

GENERAL D’AIGÜES DE CATALUNYA SA). 

 

 

Tot seguit es posa de manifest la necessitat d’incloure a l’ordre del dia per urgència la 

proposta d’acord del conveni administratiu de terminació convencional del procediment de 

liquidació del contracte de gestió de serveis públics adjudicat per acord plenari de data 

19/12/1996, en favor de la Companyia General d’Aigües de Catalunya, Aigües de València 

(actualment, Companyia General d’Aigües de Catalunya SA). El Sr. alcalde justifica la 

necessitat d’incloure aquest punt a l’Ordre del dia en la necessitat d’adoptar l’acord. 

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 

de referència a l'ordre del dia. 

 

 

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 19/12/1996, el ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va adjudicar a la Companyia 
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General d’Aigües de Catalunya - Aigües de València (actualment, Companyia General 

d’Aigües de Catalunya SA) la gestió del servei de subministrament d’aigua potable a la 

població. 

Tot i que el contracte es va adjudicar per un termini de dos anys, tal i com es preveia a l’article 

37 del plec de clàusules regulador, el concessionari va continuar la prestació del servei fins el 

31/12/2004, ja que aquest va ser assumit per un nou concessionari des de l’1/1/2005. 

En data 23/3/2005, RE 921, la mercantil Companyia General d’Aigües de Catalunya SA va 

presentar a l’ajuntament un estat final de comptes, amb el prec que fossin aprovats per tal de 

poder donar per liquidat el contracte concessional extingit. D’aquest estat de comptes es 

desprenia un saldo en favor de la mercantil Companyia General d’Aigües de Catalunya SA 

d’import 261.036,79 €. 

Per provisió de l’Alcaldia de data 27/9/2005 es va incoar expedient de liquidació del contracte 

de gestió de serveis públics referenciat, expedient al qual van incorporar-se, entre d’altres, 

informes emesos per l’enginyer municipal i per la Intervenció General de l’ajuntament. 

De l’informe emès per la Intervenció General, i pels motius i els arguments que al propi 

informe s’hi contenen, es desprengué un saldo en favor de l’ajuntament d’import 225.102,27 

€. 

Per aquest motiu, i davant de la incertesa inherent a la previsible litigiositat de la liquidació de 

l’extingit contracte, i de les dificultats de prova afegides per a ambdues parts, derivades dels 

aspectes que hi concorren en el procediment liquidatori –posats de manifest en l’informe 

d’Intervenció abans esmentat–, s’ha considerat adient, en interès mutu, arribar a un acord que 

permeti la ràpida liquidació del contracte, tot eliminant els punts de fricció i els obstacles que 

l’actual situació pot originar. 

Per tot això; 

Atès que s’ha redactat proposta de conveni administratiu a l’efecte, que regula els diferents 

aspectes que hi concorren en la liquidació del contracte esmentat; 

Atès que els pactes i acords que es contenen a l’esmentada proposta de conveni no són 

contraris a l’ordenament jurídic, no versen sobre cap matèria que no pugui ser objecte de 

transacció, i tenen per únic objecte, en canvi, satisfer l’interès públic; 

Vist el que es disposa l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26/11/1992, reguladora del règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, respecte de la 

terminació convencional dels procediments administratius; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la proposta de Conveni administratiu de terminació convencional del 

procediment de liquidació del contracte de gestió de serveis públics adjudicat per acord 

plenari de data 19/12/1996 en favor de Companyia General d’Aigües de Catalunya - Aigües 

de València (actualment, Companyia General d’Aigües de Catalunya SA). 

 

SEGON.- Facultar l’Alcaldia, tan àmpliament com en Dret sigui menester, per subscriure el 

conveni esmentat i executar-lo en els seus estrictes termes. 

 

 

17- 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. 
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Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 

l’Alcaldia números 291/2006, de 5/06/2006 al 350/2006, de 14/07/2006, i de les actes de les 

Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 20/2006, de 2/06/2006, 21/2006, de 

8/06/2006 i 22/2006, de 22/06/2006, 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. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

La Sra. Borràs prega que quan se’ls hi facin arribar invitacions pels diferents actes oficials 

se’ls hi lliurin amb antelació suficient, ja que últimament en va rebre una quan l’acte ja havia 

tingut lloc. 

L’alcalde manifesta que comparteix el prec. 

El Sr. Espuny vol deixar constància del motiu de la seva abstenció en el segon punt de l’ordre 

del dia, relatiu a l’alienació de les dues parcel·les a Port Olivet, que concreta en el fet que 

l’alcalde ha manifestat que els diners que s’obtinguin es destinaran tots a inversió. Prega a 

l’equip de govern que aquest diners vagin efectivament destinats a inversió i no a despesa 

corrent. 

El Sr. Laboria pregunta els horaris en que es pot treballar durant l’estiu a les urbanitzacions, ja 

que a ell personalment el van fer parar sent les 11:30 hores del matí. 

L’alcalde informa que fa unes setmanes es va parlar amb els sectors implicats i que l’any 

passat ja es van aplicar restriccions perquè en l’època de més afluència turística s’evitin els 

sorolls i el trànsit de camions, però que el regidor responsable li contestarà puntualment la 

pregunta. 

El Sr. Gómez afegeix que tothom està informat, i explica que en el permís d’obres s’explica la 

normativa que afecta qualsevol treball que es realitzi en el terme municipal durant l’època 

estiuenca. El que fa l’ajuntament, afegeix, és fer complir les ordenances que regulen el 

funcionament de les diferents obres i circulació de camions. Diu que, a més, s’ha passat per 

cadascuna de les obres del poble una circular informativa on s’explica la restricció d’horaris i 

treballs, que és la següent: de les 10 a 13 i de 16 a 21 hores, així com la circulació de camions 

i maquinària pesant pel casc urbà que es limita del 15 de juny al 15 de setembre de les 9,30 a 

14 i de les 16,30 a 20,00. Així mateix, es prohibeix fer excavacions i perforacions a la via 

pública per interessos particulars. Es tracta en definitiva, diu el Sr. Gómez, d’intentar conjugar 

el dret al treball i el dret al descans, fent complir a la vegada les ordenances municipals. 

El Sr. Laboria pregunta què es contempla com a maquinària pesada, ja que ell l’únic que feia 

era carregar una retro a un camió a les 11,30 hores del matí. 

L’alcalde manifesta que si convé es pot fer una reunió fora del ple, per acabar de clarificar 

algun cas en concret, ja que ara entén que s’ha fet la pregunta i s’ha contestat. 

El Sr. Llaó pregunta si s’ha pres alguna mesura disciplinaria per alguna possible falta de cel en 

la vigilància a la platja de l’Alguer, i si s’ha creat algun mecanisme per part dels responsables 

polítics per evitar casos com el que ha succeït, i prega, per al cas de resposta negativa, que es 

creïn els mecanismes adients per evitar que fets com el que ha ocorregut posin en entredit el 

treball de tantes persones. 

El Sr. Gómez explica que es va trobar en el lloc dels fets i que va avisar personalment a la 
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Creu Roja de que un jove s’havia marejat i que perdia sang pel nas, que en uns instants ja 

tenia a una persona de la Creu Roja fent-li els primers auxilis i que tot seguit es van presentar 

l’ambulància i la Policia Local i es va traslladar al jove amb companyia d’un metge. Com a 

ciutadà pensa que l’actuació dels tres cossos va ser exemplar per la rapidesa i solvència com 

van resoldre aquest cas en concret. 

El Sr. Llaó entén que el govern està satisfet de tal com van anar les actuacions, però pregunta 

si dintre d’aquest engranatge que no dubta funcionés correctament hi va poder haver algun fet 

puntual en que no s’actués correctament. 

La Sra. Borràs pregunta sobre les funcions de les dues ambulàncies, ja que li han arribat 

rumors que en haver la de la Generalitat es deixaria sense servei la municipal. 

El Sr. Espuny pregunta sobre el subministrament d’aigua de l’antic pou, ja que alguns veïns li 

han fet arribar la seva preocupació perquè durant el dia no tenen servei i en canvi estan pagant 

per un servei regular. 

Pregunta al Sr. Gaseni si subscriu les respostes facilitades per escrit per part del regidor 

d’urbanisme en l’anterior ple ordinari. 

Contesta el Sr. Gaseni que ell no coneixia qui havia fet les preguntes, però veu encertades les 

respostes efectuades per escrit per part del regidor. 

El Sr. Montagut, en relació a la pregunta del Sr. Espuny, contesta que els usuaris d’aquest 

servei d’aigua no tenen la consideració de zona urbana ja que estan en disseminats, i que el 

que és cert és que el consum del poble és molt elevat i per tant la prioritat d’aquest consum 

d’aigua de boca és per les zones urbanes. Coneix el Sr. Montagut que els usuaris d’aquest 

sector tenen unes hores de tall d’aigua, encara que sap que per la companyia els ha aconsellat 

la instal·lació d’un dipòsit. 

El Sr. Espuny manifesta entendre de la resposta que a més de l’aigua del CAT s’extrau aigua 

dels antics pous, molt més econòmica, i pregunta si aquest fet es tindrà en compte i es 

rebaixarà el preu de la tarifa, ja que els costos d’extracció i trasllat no són els mateixos. 

L’alcalde demana prudència quan es facin comentaris sobre el preu de l’aigua. 

El Sr. Montagut manifesta que el rerafons de la intervenció del Sr. Espuny no és el defensar 

les persones que van poder anar a queixar-se, creu que si ara s’haguessin de valorar les 

inversions efectuades i si s’haguessin de repercutir doncs evidentment que s’hauria de pujar el 

preu de l’aigua. Pensa que no s’ha de fer demagògia ja que el Sr. Espuny sap perfectament els 

m
3
 d’aigua que es treuen dels pous i per tothom es sabut que durant l’estiu el consum és molt 

elevat. Opina que no s’han de barrejar conceptes. 

La Sra. Samarra contesta la pregunta de la Sra. Borràs i diu que a partir del dia 1 de juliol i 

fins el dia 15 de setembre està donant servei les 24 hores una nova ambulància pagada pel 

Departament de Salut de la Generalitat, que a partir del 15 de setembre van proposar un servei 

de 12 hores i que des d’un primer moment la Regidoria de Sanitat va oferir els serveis del 

personal municipal, ja que són professionals, però que fins el dia d’avui el delegat provincial 

de Salut ha rebutjat l’oferiment. Explica que si es requereix el servei des del 061 aquest fa 

actuar a l’ambulància de la Generalitat i la municipal només actua quan se l’avisa des de la 

Policia Local, Creu Roja o des del propi CAP si algun metge els requereix. Diu la Sra. 

Samarra que s’han tingut diverses reunions, que s’ha exposat el tema al delegat territorial, que 

s’ha demanat un acord però que aquest no acaba d’arribar, i reitera que tan la seva Regidoria 

com el govern municipal no estan disposats a deixar perdre el servei municipal d’ambulància. 

Explica que el proper dijous tenen un altra reunió i que si no s’arriba a un acord s’hauran de 

prendre unes altres determinacions. Pensa que tot l’ajuntament, tant l’equip de govern com 

l’oposició, lluiten per tenir el servei de l’ambulància municipal i tots plegats ho han 
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d’aconseguir. 

L’alcalde ratifica tot l’exposat per la Sra. Samarra. Diu que és un tema delicat i pel que fa al 

tema del servei d’ambulància es plantejarà alguna mesura extraordinària al ple si el servei que 

rep de la Generalitat el ciutadà de l’Ametlla no és l’adequat. 

Per finalitzar, l’alcalde, agraeix públicament, en nom de tot el consistori la col·laboració de tot 

el personal de totes les regidories que va participar i va fer possible la festa del dia del 

pescador. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 20.30 hores del dia més amunt 

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

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 28 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 45 a 72 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 29/09/2006 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 7/2006, D’11/08/2006, 

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. Mari Carme Martí Buenaventura 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sra. Mari 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 11/08/2006, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones més amunt ressenyades, convocades per 

l’Alcaldia, amb la finalitat de celebrar sessió extraordinària i urgent del ple de l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar. 

Es constata l’existència del quòrum necessari perquè el ple sigui vàlidament constituït, segons el 

que exigeix l'article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim 

local. 

El Sr. alcalde procedeix a obrir la sessió i, com a pas previ al tractament de qualsevol altre 

assumpte, a exposar als senyors regidors els motius que justifiquen la urgència de la 

convocatòria, que fonamenta en la necessitat de debatre i aprovar els dos punts inclosos en 

l’ordre del dia de la convocatòria. 

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: dotze 

 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- INICI DE L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DELS BÉNS I DRETS 

AFECTATS PEL PROJECTE D’OBRES “MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’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: 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 a finals de l’any 2005 es va iniciar l’expedient per a la millora dels 

accessos a la platja de l’Estany Tort, amb el consentiment de tots els propietaris; va passar per 

acord plenari durant el mes d’octubre i una vegada modificat el projecte confeccionat 

juntament amb el Servei de Costes s’ha de seguir amb els tràmits pertinents per tal que 

després de l’exposició pública es puguin iniciar les obres amb tota la seguretat jurídica. 

 

 

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: 
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Per acord plenari de data 4/10/2005 es va disposar l’inici d’expedient d’expropiació forçosa 

dels béns i drets compresos al projecte tècnic “Accés i aparcament a la platja de l’Estany 

Tort”, redactat per l’enginyer de CCiP Sr. Jordi Galofré Saumell, es va aprovar inicialment la 

relació de béns i drets afectats, i es va disposar la pertinent publicació i notificació individual 

als interessats. 

Amb posterioritat a la culminació d’aquests tràmits, i amb caràcter previ, però, a la citació 

individual, es va considerar necessari introduir determinats canvis de traçat sobre l’inicialment 

previst al projecte aprovat. 

Aquestes variacions de traçat van ser recollides en un nou projecte tècnic, anomenat 

“Modificació del projecte d’accés i aparcament a la platja de l’Estany Tort”. 

De l’examen d’aquest nou projecte modificat en resulta l’aparició de nous afectats que no ho 

eren al projecte inicial, i als quals, en conseqüència, no se’ls va notificar l’afectació ni se’ls va 

atorgar el preceptiu tràmit per formular al·legacions en relació a la procedència de l’ocupació o 

disposició dels béns o llur situació material o jurídica. 

Esdevé necessari per tant, en benefici de la seguretat jurídica i per tal de no crear indefensió, 

reiniciar l’expedient d’expropiació. 

A aquests efectes, per Decret de l’Alcaldia núm. 98/2006, de 7/3/2006, es va acordar, primer, 

aprovar inicialment el projecte tècnic “Modificació del projecte d’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 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 65/2006, 

de 18/3/2006, 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 “Modificació del projecte d’accés 

i aparcament a la platja de l’Estany Tort” comporta la implícita declaració d’utilitat pública i 
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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. 

 

 

2- APROVACIÓ INICIAL DE L’ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA DE 

L’IMMOBLE UBICAT AL CARRER LLIBERTAT, 72, INSCRIT AL REGISTRE DE LA 

PROPIETAT NÚM. 2 DE TORTOSA AL VOLUM 3746, DEL LLIBRE 180, FOLI 210, 

FINCA NÚM. 14141, 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: 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 manifesta que per tal de poder iniciar les obres d’ampliació del CAP i a requeriment 

del Servei Català de la Salut, és del tot necessari efectuar la cessió de l’immoble, per a la qual 

cosa cal efectuar l’esmentada alteració i per tant el canvi de bé demanial a patrimonial. 

Després d’aquest acord, diu, es procedirà a l’exposició pública de la referida alteració i una 

vegada complerts els tràmits pertinents es podrà efectuar la cessió a la Generalitat. 

El Sr. Llaó diu que el seu vot serà favorable ja que entén que és una pura formalitat, però 

demana un aclariment per part de l’alcalde ja que s’ha lamentat en diverses ocasions per 
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causes de descoordinació i creu que en temes de sanitat sempre s’ha d’anar units per millorar i 

no pas per lamentar. Pensa que han de treballar tots plegats des dels diferents grups municipal, 

i espera una explicació, si no en un ple en un altre àmbit, per donar comptes de les tantes 

lamentacions efectuades per l’alcalde en el tema sanitari a la nostra localitat. 

L’alcalde explica que és tracta d’un tema de pura tramitació i creu que les manifestacions del 

Sr. Llaó no tenen res a veure amb el punt de l’ordre del dia. Afirma que la responsabilitat de 

l’ajuntament és col·laborar i disposar al màxim i fer entendre que amb la salut no s’hi juga i 

creu que així ho entenen tots els regidors. 

Reitera el Sr. Llaó que es vol posar al costat de l’alcalde i de tot el consistori per esbrinar el 

que va voler dir quan va manifestar que lamentava els fets succeïts i que s’haguessin pogut 

evitar si hi hagués hagut més coordinació; diu que en un mes han passat dos fets que 

s’haguessin evitat si hi hagués hagut coordinació. Reitera el seu suport en fets com els 

esdevinguts i pregunta si podia existir alguns tipus de responsabilitat. 

L’alcalde contesta que les responsabilitats en els temes sanitaris són de la pròpia Generalitat, 

creu que s’ha de ser prudent i esperar que tot es solucioni, i explica que tant ell com la 

regidora de Sanitat van tenir diverses reunions per tractar el tema de les ambulàncies. 

 

 

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 Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya té prevista l’ampliació del Centre 

d'Atenció Primària de la vila, per a la qual cosa ha sol·licitat de l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar la cessió gratuïta de terrenys idonis. 

L’ajuntament és titular dominical de la finca contigua a l’actual Centre d'Atenció Primària, 

ubicada al carrer Llibertat, 72, inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa al Volum 

3746, del Llibre 180, Foli 210, Finca núm. 14141. És sobre aquesta finca que s’ha previst 

executar l’ampliació del Centre d'Atenció Primària. 

L’ajuntament va consolidar la plena propietat d’aquesta finca, amb cancel·lació d’un antic dret 

de vol existent, en virtut d’escriptura pública de permuta atorgada en data 9/6/2006 davant del 

notari de l’Ametlla de Mar, número de protocol 907. 

Tal i com es desprèn d’aquest instrument públic, l’ajuntament va adquirir el dret de vol com a 

bé de domini públic per causa de la seva afectació al servei públic. Per això, i com sigui que la 

cessió gratuïta de béns a altres administracions requereix que els béns siguin qualificats com a 

patrimonials, tal i com es desprèn de l’article 211.1 del Text refós de la Llei Municipal i de 

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

necessari procedir a la seva prèvia desafectació. 

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 
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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; 

Vist l’informe preceptiu emès per la Secretaria General de la Corporació; 

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 l’immoble ubicat al 

carrer Llibertat, 72, inscrit al Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa al Volum 3746, del 

Llibre 180, Foli 210, Finca núm. 14141, per tal que l’esmentat immoble, actualment qualificat 

com a demanial, passi a ser qualificat com a bé patrimonial. 

 

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. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 13.50 hores del dia més amunt 

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

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 6 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 73 a 78 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 29/09/2006 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 8/2006, DE 28/09/2006. 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 

 

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 28/09/2006, 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 6/2006, DE 18/7/2006, I 

7/2006, DE 11/8/2006. 

 

 

Un cop llegides les actes de les sessions 6/2006, de 18/07/2006 i 7/2006, d’11/08/2006, 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 6/2006, de 18/07/2006 i 7/2006, 

d’11/08/2006. 

 

 

2- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ TRAMITAT PER A LA 

CONSTITUCIÓ, PELS TRÀMITS DEL CONCURS OBERT, D’UN DRET DE SUPERFÍCIE 

PER A LA CONSTRUCCIÓ I L’EXPLOTACIÓ D’UNA RESIDÈNCIA ASSISTIDA I 

CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN 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: dotze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

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

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

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

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, la Sra. Samarra manifesta que es tracta 

d’aprovar les bases que regiran el concurs per a la construcció de la residència d’avis i centre 

de dia. Afirma que és un projecte que busca i valora, per damunt d’altres qüestions com poden 

ser les tècniques o les econòmiques, el programa social, és a dir, la qualitat de vida que es 

donarà a les persones que hi visquin o ingressin, i que, per això, reflexa unes condicions 

dures, ja que l’empresa que vulgui optar al concurs ha de tenir clar tot una sèrie de 

condicionants que l’ajuntament imposa en benefici del poble en general. Condicions com són 

ara: el tema social, que és al que se li donen més punts (la residència ha de tenir com a mínim 

80 places amb 30 d’elles per a centre de dia, i un 10% han d’estar concertades amb l’ICSS, 

motiu pel qual l’obliga a ser centre col·laborador i tenir que complir les exigències de qualitat 

que marca la Generalitat); el dret de superfície, que és d’un màxim de 75 anys però amb 

possibilitat de puntuar l’empresa que els rebaixi; la reserva de 8 places per als serveis socials 

municipals i de 5 places per urgències socials, etc. Explica també que es preveu que es faciliti 

l’ús gratuït d’espais de la residència sense destorbar el funcionament normal del centre, que la 
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contractació de personal és farà tenint en compte que siguin veïns del poble, i ja per acabar, 

que la gent del poble sempre tindrà preferència a l’hora d’ingressar-hi. Creu que és un projecte 

sòlid des del vessant social i serveis als avis, que crea un potencial enorme per a tot el 

municipi, i que davant d’això, que és un bé pel poble, no s’hauria de mirar si uns són de dretes 

o d’esquerres, sinó treballar tots plegats per fer-lo realitat. 

La Sra. Marsal manifesta que la intervenció de la Sra. Samarra queda molt bé com a discurs, 

però que és una fal·làcia. Opina que l’espai que es pretén regalar a una empresa privada 

s’hauria de reservar per a ús escolar ja que hi farà falta. És un terreny públic, continua, i hauria 

de ser utilitzat com a tal, i no perquè cap empresa privada faci l’agost. Recorda la Sra. Marsal 

que el centre que pretenia construir l’anterior equip de govern era per a 20 places de 

residència permanent i 15 per residència de dia. L’actual proposta, en canvi, no constitueix un 

bon programa social perquè la gent no podrà pagar els diners que es demanaran. Es pregunta 

qui hi podrà accedir. Opina que justament ara que s’està fent el pla parcial de la segona fase de 

Tres Cales l’empresa interessada podria comprar els terrenys, ja que hi haurà una zona 

sanitària, i fer la residència que vulguin, O bé fins i tot l’ajuntament podria arrendar-los-hi els 

terrenys que li pertoquen del 10% de l’aprofitament. En relació als pisos tutelats opina que és 

un negoci immobiliari ja que es llogaran. Creu que s’han elaborat unes bases a mida per a una 

empresa en concret, a l’igual que ha passat en altres ocasions, i reitera que s’estan regalant uns 

terrenys públics a una empresa privada a canvi de 8 places de residència i 3 de centre. 

Conclou tot afirmant que el vot del seu grup serà negatiu. 

El Sr. Llaó explica que aquest tema ja ha estat debatut en altres ocasions i ja arranca d’un 

projecte que l’anterior equip de govern tenia preparat, però que com a vot de confiança a 

l’actual equip de govern es van abstenir quan el van presentar la primera vegada, encara que 

pensaven que el seu era millor. Afirma, però, que avui ja veu perfectament el camí per on vol 

anar l’equip de govern. Expressa que l’empremta d’ERC al govern, especialment en aquestes 

matèries, hauria de ser més important ja que sempre fan bandera de la política social. Demana 

que s’expliqui la duresa de les condicions esmentada per la Sra. Samarra, ja que no s’ha dit en 

que consisteix aquesta duresa. Recorda l’advertiment efectuat en el tema de les deduccions 

sobre la taxa d’escombraries dels pensionistes, assumpte que després l’equip de govern va 

haver de rectificar, donant-li per tant la raó. Pensa que es pot fer una millor política social. 

Troba que la realització de l’obra tindrà un impacte econòmic bo pel poble, i manifesta que 

des d’aquesta perspectiva han d’estar satisfets, però afegeix que la perspectiva social amb què 

es vesteix la proposta és nul·la, perquè es cedeixen uns metres de terrenys per a què una 

empresa desenvolupi una activitat que en absolut no s’adreçarà a les classes més necessitades 

del poble, ja que al 90% de places lliures només tindran accés persones no desfavorides, o 

sigui els qui s’ho podran pagar. Reafirma que fer política social per només vuit places no es 

fer una política social. Pregunta, en relació a les 5 places destinades a urgències socials, qui 

serà qui haurà de decidir si la demanda és o no urgent. En quan als treballadors de la 

residència, diu que al seu entendre la tendència del mercat és exterioritzar serveis, i que per 

això no es pot assegurar que el personal que treballi sigui del poble. 

La Sra. Samarra es pregunta pel sentit del vot negatiu anunciat. Diu que ha sentit en diverses 

ocasions l’expressió “residència privada”, i afirma que serà privada pels avis que se la puguin 

pagar, però que per aquells que no puguin tant el Departament de Benestar i Família com 

l’ajuntament la concertarà. Aventura que potser el vot negatiu es deu al fet que després de 

manar durant quatre anys no van tirar endavant el seu projecte. Explica que no dubta de les 

bones intencions que tenia l’anterior equip de govern, però afirma que aquell projecte no era 

viable ni abans ni ara perquè econòmicament hauria generat un dèficit que segons informes 
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elaborats per tècnics en geriatria hauria estat d’uns dotze mil euros mensuals. A més, 

continua, no es podia ubicar a dalt de l’actual casal perquè no hi ha prou espai per donar 

resposta a les necessitats mínimes, ja que l’equipament ha de constar necessàriament de sala 

de menjador, sala d’estar, sales de físio, banys adaptats, espai exterior per sortir a passejar o a 

prendre el sol, etc. Pregunta on es pensaven ubicar totes aquestes instal·lacions, i afirma que 

encabir-les en un nou pis dalt del casal era insuficient i impossible, ja que no poden compartir 

el mateix menjador ni les mateixes dependències unes persones que utilitzen cadires de rodes 

amb unes altres que van a menjar i ballar un diumenge qualsevol. Reitera que des d’un punt 

de vista social la residència que es pretén construir cobreix les demandes que el poble té, que 

són d’un 10% de les places a construir, i explica que els casos d’urgència social es refereixen 

a habilitar en unes hores el lloc adequat per poder instal·lar la persona afectada per la 

urgència. Finalitza tot reiterant que és un bon programa social i aclareix que no es regalen els 

terrenys, sinó que es cedeixen per un termini de 75 anys, i que si bé és cert que poden venir 

residents d’altres pobles, en cas de llistat d’espera es primarà la gent del municipi. Per tot 

plegat, conclou, val la pena tirar el projecte endavant. 

La Sra. Marsal expressa la seva tristor, més encara quan aquest projecte ve d’un partit 

d’esquerres com és ERC. Insisteix en la demanda efectuada anteriorment que aquests terrenys 

siguin per a ús escolar, i que si es volen arrendar terrenys l’ajuntament en tindrà per a aquesta 

finalitat a la segona fase de Tres Cales. En relació a les places reservades per la gent del poble 

diu que és molt fàcil ser del poble, ja que una persona que hi vulgui accedir només cal que 

s’empadroni i automàticament tindrà plaça. Conclou tot afirmant que les bases estan fetes a 

mida per a alguna empresa i ho qualifica tot plegat com a lamentable. 

El Sr. Llaó explica que no se li ha convençut respecte del canvi de sentit del vot, ja que s’ha 

reconegut que el 90% de les places serà per la gent que s’ho podrà pagar, i això, al seu 

entendre, no és política social, sinó mercat. Posa de manifest que s’hagi dit que la resta de 

places, unes onze, cobriran la demanda, i que en canvi s’hagi manifestat també que les 

quaranta projectades en l’anterior mandat no les cobrien. Dedueix d’això que els arguments 

emprats per ERC són febles. Explica finalment que si el seu vot en contra comportés que no 

s’hagués de fer la residència votaria a favor, però que no essent així, el seu vot serà negatiu 

perquè pensa que hi han formes millors de fer les coses. Opina que s’hagués aconseguit més 

consens si s’hagués escollit una altra zona de les moltes que l’ajuntament té a la seva 

disposició. 

El Sr. Gaseni manifesta que no li sorprèn el posicionament dels grups de l’oposició. Recorda 

que fa més de dos anys ja preguntaven quan es faria aquesta residència, i atribueix el 

posicionament al fet que ara que es comença és l’hora de pressionar. Pensa que el poble té 

moltes mancances, i que si l’anterior equip de govern que va estar al cap de l’ajuntament 

durant quatre anys n’hagués solucionat alguna ara no estarien discutint el tema, ja que ells no 

la van saber tirar endavant. Es troba convençut que l’actual equip de govern fa més polítiques 

d’esquerres que mai, i que a més a més les exporten, com en el cas de la gratuïtat dels llibres 

de text, que ara, cara a les eleccions al Parlament de Catalunya, sigui quelcom que els partits 

hagin incorporat als seus programes. El mateix, diu, ha passat amb la sisena hora. Manifesta 

que la zona esportiva, gestionada amb diners públics, és igual o millor que moltes de privades. 

Anuncia que també molt aviat es farà la piscina, que espera i desitja quan es tracti la seva 

gestió es porti a terme amb el recolzament de tots els grups municipals. Creu que d’acord amb 

la demanda possible al poble de places per a la residència d’avis la proposta presentada és 

suficient, que serà una garantia i que aportarà molts de beneficis a la població ja que no només 

es compta amb els possibles residents sinó també amb els seus visitants. Lamenta novament el 
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posicionament dels grups de l’oposició, i felicita públicament a la regidora Sra. Samarra per 

ser valenta i tirar endavant un projecte com aquest. 

El Sr. Gómez dóna el seu suport a la regidora Sra. Samarra, i manifesta que durant els quatre 

anys que van estar al govern els actuals membres de l’oposició van tenir l’opció de fer-la i no 

la van fer, com el camp de futbol i la piscina. Manifesta entendre la crítica del grup del Partit 

Popular, però discrepa de la del PSC, ja que, diu, fa tres anys que sempre fan el mateix 

discurs. Afirma que no es regala cap terreny i que aquesta residència donarà cobertura a les 

necessitats de la gent del poble ja que s’han deixat assessorar pels professionals de l’ICSS. 

Ningú es pot creure, continua, que dalt de l’actual casal d’avis es pugui instal·lar una 

residència amb uns serveis com els que es volen crear i amb tot el personal professional que 

això comporta. Reitera que el que s’està fent és licitar un dret de superfície, i que el terreny 

del qual es parla no pot anar destinat a ensenyament ja que el mateix Departament ha informat 

que l’actual col·legi no es pot ampliar més. Informa, respecte d’això, que l’actual equip de 

govern ja té previst en el nou sector 22b els terrenys on ha d’anar ubicat un nou complex 

educatiu. Ratifica les paraules de la Sra. Samarra en relació a la reserva de cinc places per 

casos urgents. Per finalitzar afirma que serà l’actual equip de govern qui tirarà endavant 

aquest projecte amb tota tranquil·litat i transparència, i sabent que es donarà solució a les 

necessitats de la gent gran del poble, tant si és del poble com si està empadronada. 

L’alcalde manifesta que ha quedat prou clar l’objectiu d’aquesta futura residència d’avis i 

centre de dia, que serà, diu, una realitat, i que efectivament hi haurà un gran impacte tant 

econòmic com social. Afirma que això és una realitat, creu que els arguments de la senyora 

Samarra i dels senyors Gómez i Gaseni han estat contundents, i que l’equip de govern tirarà 

endavant aquesta residència. 

 

 

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

 Vots a favor: set. 

 Vots en contra: els dels Sr. Antonio Espuny Gaseni, Sra. Maria Marsal Subirats, Sr. 

Ricardo Llaó Llaó, Sra. Mari Carme Borràs Llambrich i Sr. Joaquin Laboria Mayoral. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

Per provisió de data 26/1/2006 es va incoar expedient de contractació per a la pública licitació 

i adjudicació d’un dret de superfície sobre les parcel·les 45 i 46 del sector E (Ribes Altes 

segona fase), expressament qualificades com a béns patrimonials. 

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

corresponent peritatge, es van incorporar a l’expedient el corresponent projecte de plec de 

clàusules i l’informe preceptiu del secretari general, que comprèn el propi de Secretaria i el 

d’Intervenció en ésser les tasques d’aquesta acumulades a les d’aquella. Del contingut 

d’aquest informe es dedueix la innecessarietat de recabar l’informe previ de l’administració 

autonòmica, sens perjudici del deure de donar-ne compte abans de la resolució definitiva als 

efectes de control de legalitat. Per aquest motiu, en data 21/9/2006 es va remetre al 

Departament de Governació còpia autèntica de l’expedient. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa, en relació a la constitució de gravàmens sobre béns immobles 

patrimonials, als articles 209 i 214 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
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Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, 160.1 del Decret Legislatiu 

1/2005, de 26/7/2005, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i 40 a 42 del Decret 

336/1988, de 17/10/1988, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de 

Catalunya; 

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

decret legislatiu 2/2000, de 16/6/2000, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes 

de les administracions públiques; 

Atès que l’òrgan de contractació competent és el ple de la corporació, per aplicació de l’article 

41.1 del Decret 336/1988, de 17/10/1988, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels 

ens locals de Catalunya; 

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

refereix a l’expedient de licitació i adjudicació; 

Atès que s’ha acreditat la conveniència i oportunitat de l’alienació, en els termes expressats a 

la Provisió de l’Alcaldia d’incoació de l’expedient; 

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; 

Vist el que es disposa a l’article 69 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16/6/2000, pel qual 

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

El ple acorda: 

 

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

la data. 

 

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

contractació. 

 

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

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

termini de vint dies. 

 

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

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

verificar-se pel procediment del concurs obert. 

 

 

3- SUSPENSIÓ DE TRAMITACIONS I LLICÈNCIES AL POLÍGON D’ACTUACIÓ 3 

DEFINIT PEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA 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. 
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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 la seva 

satisfacció pel fet que es proposi esmenar aquest dèficit, ja que tal i com va exposar en el ple 

corresponent no entenia com havent suspès aquest sector i pràcticament tota la urbanització de 

Roques Daurades no es feia en aquests trenta mil metres quadrats restants. Creu que l’equip 

redactor del pla general ara se n’ha adonat i corregeix aquell error. Per això, manifesta que el 

seu vot serà favorable. 

El Sr. Llaó expressa que el seu vot serà d’abstenció ja que al igual que en el primer acord de 

suspensió no s’expliquen els criteris en base a què l’equip redactor fa la proposta. Diu que 

desconeix aquests criteris, i que hagués trobat encertada una explicació sobre el que es pretén 

fer. Espera poder participar en la fixació d’aquests criteris d’ordenació urbanística, però 

mentrestant el seu vot serà d’abstenció. Manifesta que els treballs van començar prou 

malament, però que ara li sembla que es van arreglant i que es va per la direcció correcta. 

Reitera, però, el seu vot d’abstenció. 

El Sr. Gaseni manifesta que tal i com ja va explicar en el seu dia l’equip de govern, dins de la 

revisió del pla general es pot anar afegint a la suspensió alguna zona objecte d’estudi especial, 

i que això és precisament l’objecte 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: nou. 

 Vots en contra: cap. 

 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: 

 

 

Aquest acord s’adopta a l’empara dels articles 59.3.a, 71.1, 74.2, 93 i concordants 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. 

De l’evolució dels treballs de revisió del planejament general en curs, s’ha constatat la 

conveniència d’estudiar una nova ordenació per al polígon d’actuació 3, en aquella part que 

no es troba afectada per la suspensió vigent, adoptada pel ple municipal per acord del dia 16 

de març de 2006. Aquest acord determinava que se suspenien la totalitat de tramitacions i 

llicències previstes a l’article 71.1 de la Llei d’urbanisme dins d’aquest polígon, en els àmbits 

delimitats per 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. 

Per tot això; 

El ple acorda: 
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PRIMER.- Suspendre potestativament totes les tramitacions i llicències citades a l’article 71.1 

de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol) per al polígon d’actuació 3, 

en aquella part que no es troba afectada per la suspensió vigent, adoptada pel ple municipal 

per acord del dia 16 de març de 2006, és a dir, en tot l’àmbit delimitat per aquest polígon, 

llevat dels àmbits delimitats per 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, els quals 

seguiran afectats per la suspensió acordada el dia 16 de març de 2006. 

La suspensió acordada en aquest acte durarà com a màxim un any i quedarà sense efecte amb 

l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

 

SEGON. Incorporar com a expressió gràfica de la suspensió acordada a l’apartat anterior els 

plànols units a aquest acte. 

 

TERCER. Publicar aquest acord en la forma establerta normativament. 

 

 

4- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA AL SERVEI DE TRANSPORT SANITARI 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: dotze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

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

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

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

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, la Sra. Samarra manifesta que és un 

problema que es ve patint des de fa mesos i més concretament des del passat mes de juliol, 

moment en què sembla que els serveis municipals han quedat apartats de la coordinació dels 

serveis d’emergència, i el que realment es vol i així reiteradament s’ha demanat és un conveni 

de col·laboració i formar part del sistema d’urgències mèdiques tal com s’havia vingut fent 

fins ara. Afirma que hi han set persones que han demostrat la seva vàlua durant molt anys i 

pensa que és del tot inacceptable no voler comptar amb els serveis de les dues ambulàncies, ja 

que tot va en benefici del poble. 

El Sr. Espuny diu que el seu vot serà favorable, que el seu grup està totalment d’acord en que 

el personal municipal està preparat i els mitjans tècnics són suficients. 

El Sr. Llaó manifesta que el poble, en matèria de Sanitat, ha anat a menys, i que això ha estat 
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reconegut en diverses ocasions per l’alcalde. Fa menció als greus fets esdevinguts aquest 

passat estiu, que van provocar la indignació de tot el poble i que van posar de manifest la mala 

coordinació en el transport sanitari. I, continua, ha estat després d’una mort, que l’alcalde va 

declarar que s’hauria pogut evitar, quan tothom es posa a debatre i treballar per evitar anar 

més endarrere. Creu que era just després dels fets que s’hauria d’haver agafat el tema amb més 

energia i fermesa. Valora però com a fet positiu que s’hagi consensuat aquesta proposta 

d’acord, encara que es queixa pel fet que se li hagi fet arribar a última hora. Pensa que tot i el 

consens l’equip de govern es queda molt curt. Reitera el seu vot favorable. 

L’alcalde creu que no s’haurien de barrejar conceptes, i en resposta al Sr. Llaó afirma que ell 

mateix, com a alcalde té les suficients energies i ganes. Assegura que quan fa setmanes va 

parlar amb els responsables de la Conselleria de Sanitat els va manifestar tot el que pensava 

del serveis sanitaris a les Terres de l’Ebre, però que com a resposta el van rebre encara no fa 

ara dos dies. Afirma que les ambulàncies municipals han fet, fan i faran una gran tasca, però 

que ara el que interessa és tancar un únic tema: que es signi el conveni, que hi hagin les dues 

ambulàncies operatives i que en altres temes de Sanitat que no estan a l’alçada respongui el 

Departament. Ara del que es tracta, diu, és d’aprovar aquest conveni, i que qüestió diferent és 

el que cadascú pugui pensar dels responsables d’altres administracions. 

El Sr. Gómez agraeix públicament tant al PSC com al PP els vots afirmatius tant en l’anterior 

punt de l’ordre del dia com en aquest. Manifesta entendre tots els posicionaments i fa vots 

perquè la unanimitat mostrada en aquest acord serveixi per fer arribar al diferents 

departaments i autoritats el malestar existent, per signar el conveni i per estalviar un altra 

desgràcia. Qualifica de professionals i de molt humans a tota la plantilla que presta servei a les 

ambulàncies municipals, i que és per aquest motiu que tots tenen molt clar que aquest servei 

no es pot perdre ja que és sabut que la gent del poble prefereix el tracte del personal municipal 

que no el del 061. Es mostra convençut que tots els partits polítics lluitaran per aconseguir 

aquesta finalitat. 

El Sr. Llaó agraeix el reconeixement manifestat pel Sr. Gómez a les paraules que ell sempre 

ha vingut defensant en relació a que per damunt de les polítiques partidistes està el poble. Diu 

que està d’acord amb la proposta i que el PP la fa seva, però afegeix que l’equip de govern ha 

de reconèixer que s’ha hagut de retocar. Vol deixar constància que en aquest tema el govern 

compta amb el suport del seu partit, però alerta que si no surt bé és l’hora que l’alcalde doni 

un bon cop de puny damunt la taula. 

 

 

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 passat mes de juliol, la Conselleria de salut de la Generalitat de Catalunya va aprovar 

mitjançant una concessió administrativa la creació d’un nou Programa de Transport Sanitari 

Urgent. A partir d’aquesta data a la nostra població s’ha ubicat una ambulància del SEM 

(Servei d’emergències mèdiques de la Generalitat de Catalunya) durant les 24 hores del dia. 

Aquesta ambulància no cobreix només les urgències que es produeixen al terme municipal de 

l’Ametlla de Mar, sinó que també pot assistir a qualsevol urgència que se li requereixi en un 
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radi d’acció de més de 40 km. 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar disposa de dues ambulàncies (una recentment adquirida) 

totalment equipades i amb una plantilla de 5 tècnics en transport sanitari i 2 infermers (cap 

altre dispositiu de suport vital bàsic de les nostres terres compta amb infermers titulats). Tots 

ells s’han anat reciclant en cursos especialitzats en urgències medico-sanitàries. 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar fa mesos que ha alertat al Departament de Salut dels 

serveis territorials de les Terres de l’Ebre dels greus problemes que es podrien produir en 

entrar en funcionament aquest nou Programa de Transport Sanitari Urgent, ja que disposar 

d’una sola ambulància i tenir que compartir-la amb diversos municipis és totalment insuficient 

per un poble amb una població empadronada de 7.023 habitants en data 22/09/06 i una 

població flotant d’uns 10.000 habitants a l’hivern i puntes de fins als 40.000 habitants a 

l’estiu. 

Durant aquestes reunions, l’equip de govern de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha reiterat 

la seva predisposició a signar un conveni que permeti millorar la coordinació entre les 

ambulàncies del SEM (Servei d’emergències mèdiques de la Generalitat de Catalunya) i les 

del SUM (Servei d’emergències Municipals) a través del 061. L’Ajuntament continuaria fent-

se càrrec de les despeses de l’ambulància i dels seus tècnics i oferia al Departament de Salut 

una de les seves dues ambulàncies perquè pogués estar operativa mitjançant el 061, i 

d’aquesta manera mantenir coberta la població de l’Ametlla de Mar. 

És per això que el ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ACORDA: 

 

PRIMER.- Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya la signatura d’un conveni on es 

reculli la col·laboració entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i la Generalitat de Catalunya a 

efectes de coordinació entre el SUM ( Servei d’Urgències Municipal) i el 061.( Servei 

d’Emergències Mèdiques). 

 

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre, Director de 

Sanitat del Servei Territorial a les Terres de l’Ebre, Delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, 

a la Consellera de Sanitat i al Govern de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

5- FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS AL MUNICIPI DE L’AMETLLA DE MAR 

PER AL 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: 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, cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

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

 Vots a favor: dotze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

En data 14/9/2006, RE 2968, 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 2007 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 2007; 

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 2007, les que s’esmenten: 

 2 de febrer. 

 29 de juny. 

 

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya. 

 

 

6- 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: 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 
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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: 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 

7.000 € 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 7.000 € 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- 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 351/2006, de 14/07/2006 al 444/2006, de 25/09/2006, i de les actes de les 

Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 23/2006, de 6/07/2006, 24/2006, de 

14/07/2006, 25/2006, de 21/07/2006, 26/2006, de 18/08/2006 i 27/2006, de 23/08/2006, 

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. 

 

 

8- Control i fiscalització de la resta d’òrgans de govern, II: Informacions de l’Alcaldia. Precs i 

preguntes. 
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La Sra. Borràs manifesta el seu desencís a la Sra. Samarra en relació a la residència d’avis, ja 

que al seu entendre la residència que es pretén construir és massa gran per només haver-hi vuit 

places disponibles per gent del poble. Posa com exemple el seu propi cas personal com a 

pensionista, ja que, afirma, no podria pagar-la, en canvi sí que podran fer-ho tots els 

estrangers que estan empadronats aquí, ja que les seves pensions són més elevades i seran ells 

qui la gaudiran. Afirma que durant la legislatura que ella va formar part de l’equip de govern 

es va lluitar per poder construir una residència però que van venir les eleccions i es va canviar 

l’equip de govern. Demana que s’ho replantegin bé abans de construir-la ja que no serà per la 

gent del poble sinó per a gent rica, i haver d’anar a Jesús és un fet molt lamentable que ella 

coneix de primera mà. 

Prega també la Sra. Borràs lluitar tots plegats pel tema de les ambulàncies, ja que va patir un 

fet amb un familiar seu en què l’ambulància de la Generalitat no el va voler traslladar a 

Tarragona de cap manera i van haver d’esperar la municipal per poder fer-ho. Sap i li consta 

que l’equip de govern està mantenint aquesta lluita i manifesta tot el recolzament del seu grup 

per aconseguir aquest conveni. 

El Sr. Llaó pregunta, en relació al tancament de la biblioteca municipal, el motiu i la situació 

actual. 

Contesta l’alcalde que degut als últims aiguats va haver-hi unes fuites d’aigua de la canonada 

de la comunitat i que s’estan fent les gestions amb l’asseguradora per reparar els desperfectes 

el més aviat possible. 

El Sr. Boquera manifesta que es treballa a marxes forçades per poder tornar a obrir el servei 

amb normalitat, però que van caure algunes plaques del sostre i es temia que no fessin l’efecte 

domino i comencessin a caure totes, i que per evitar possibles danys a algun usuari derivats 

d’això es va optar per tancar-la i efectuar les reparacions convenients el més aviat possible. 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 21.10 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 13 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 79 a 91 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 28/11/2006 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 9/2006, DE 5/10/2006. 

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. 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 5/106/2006, 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 

extraordinària en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

1- APROVACIÓ DE L’AVANÇ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 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 
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procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

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

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

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

l’assumpte. 

 

 

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

avanç és el document immediatament previ a aquell que es portarà per a l’aprovació inicial. 

Pel que fa al seu contingut explica que està format principalment per l’enumeració dels 

objectius i criteris generals del futur POUM, que ja foren aprovats pel Ple de data 3 de març 

de 2006 i que són adequar el futur creixement del municipi d’acord a les seves actuals 

necessitats i adaptar el planejament general a la vigent legislació urbanística, i per la definició 

i característiques bàsiques de 3 possibles alternatives diferents de creixement i 

desenvolupament del municipi, així com l’elecció justificada d’una d’elles. 

És també, afirma el Sr. Gómez, un informe ambiental previ que ha de servir al Departament 

de Medi Ambient i Habitatge per determinar uns paràmetres que l’equip redactor haurà 

incorporar a un posterior document definit a l’article 70 del Reglament d’urbanisme (l’ISA o 

Informe de Sostenibilitat Ambiental) que formarà part integrant del POUM. Especifica que les 

finalitats més importants d’aquest avanç són facilitar la participació dels ciutadans en l’actual 

procés de redacció del POUM abans de la seva aprovació inicial (posteriorment ho podran fer 

durant el termini d’al·legacions), i facilitar a l’administració autonòmica ambiental una 

informació preliminar sobre el municipi així com sobre la repercussió ambiental de 

l’alternativa més sostenible de les tres que es tria. Afirma que el document que se sotmet a 

votació és una autèntica novetat, no tant pel seu nom com pel seu contingut i finalitats que 

persegueix, introduïda pel recent Reglament de la Llei d’urbanisme, d’aplicació des del passat 

1 de setembre d’enguany, i que és conseqüència de la introducció per una Llei estatal també 

del 2006, de l’anomenat procés d’avaluació ambiental estratègica o avaluació ambiental de 

plans i programes, que consisteix bàsicament en no només tenir en consideració el medi 

ambient de forma residual i solament en el moment final de redacció del pla, sinó incorporant-

lo des de bon principi per tal que hi sigui present durant tot el cicle de vida del POUM (fase 

de redacció, desenvolupament, modificacions i actualitzacions). 

El Sr. Espuny manifesta que fa un parell de dies que se’ls va lliurar aquest document. Agraeix 

a l’equip redactor les explicacions facilitades, però manifesta haver detectat una sèrie de 

mancances i contradiccions, motiu pel qual anuncia que el seu vot serà d’abstenció. Reitera 

allò manifestat en altres ocasions relatiu al fet que el preu que s’està pagant per aquests 

treballs és al seu entendre excessiu. Explica que en l’inici del programa de participació es van 

fer set o vuit reunions, que després es va arribar a la fase de suspensió, que es va passar pel 

ple, on la documentació lliurada per l’equip redactor va ser una fulla i quatre plànols mals fets 

que es van haver de rectificar i pels quals es van pagar vint milions de les antigues pessetes. 

Ara, diu, es va cap a la segona etapa, el contingut del qual creu que està tret d’Internet ja que 

només són criteris generals, i que per aquestes quatre fulles es pagaran tirant per baix quinze 
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milions de les antigues pessetes. Tot per dir, manifesta, quatre coses que cauen pel seu propi 

pes ja que ja hi han uns criteris establerts i una situació concreta en el municipi. Sol·licita 

saber quan ha cobrat l’empresa per realitzar aquests documents. Continuant amb la seva 

exposició, i en relació amb la previsió d’un camp de golf de 18 forats i amb la utilització 

d’aigües depurades, diu que quan s’obrirà el període d’al·legacions en presentarà una 

relacionada amb això, ja que les aigües que es volen aprofitar per l’esmentat camp de golf es 

podrien aprofitar per regar els camps d’oliveres i garrofers. En relació al sector 22 recorda que 

ara s’estan realitzant unes obres d’arranjament de les voreres, i que no passaran ni dos anys 

que s’urbanitzarà tot el sector i potser aquestes obres no quedaran al mateix nivell i no 

serviran per a res. Manifesta també que li ha sorprès el punt que diu “que es preveu negociar 

la reubicació d’una part de sostre edificable no executat de certes peces de sòl urbà consolidat 

o no de primera línia de mar o molt properes vigent segons el PGOU, per exemple algunes 

illes de la clau 14 o la punta de Bon Capó a Roques Daurades per intentar reduir el grau 

d’humanització de la façana literal”. Diu en relació a això que està d’acord, però que aquestes 

coses no només s’han d’escriure, sinó que s’han de fer de veritat. Recorda a l’efecte que en el 

pla parcial de la segona fase de 3 Cales, recentment aprovat, des de la via fèrria a la costa hi 

van 144 cases, i des de l’autopista A-7 a la N-340, 120, amb què succeeix que per una part es 

vol reduir densitat però a l’hora de la veritat es tira en direcció contraria, i per això, es 

pregunta que és el que s’ha de creure realment, si el que es desprèn d’aquest avanç o el que es 

va aprovar a 3 Cales. Per aquest motiu pregunta a l’equip de govern si tenen clar el que estant 

fent. Remarca també que en el dossier presentat com a avanç no ha vist res que faci referència 

al casc urbà, i que li agradaria veure desqualificades una sèrie de zones de la costa, no perquè 

així ho digui la Generalitat ni el pla costaner, sinó per fer una política respectuosa, digui el 

que digui la Generalitat, ja que es donaria un valor afegit a tot l’existent. Per tot l’exposat 

anuncia que el seu vot serà abstenció. 

El Sr. Llaó manifesta que al seu entendre el contingut de la proposta d’acord respon a una 

exigència formal tècnica. Creu que és un document que recull criteris ambigus i que de 

vegades es confon el terme objectiu amb el terme criteri. Pensa que tothom ha de ser escoltat i 

que s’ha de plasmar la participació de tots, i voldria que en aquesta revisió del Pla General no 

se’ls utilitzés com a simple participació formal, sinó de manera efectiva i real. Diu el Sr. Llaó 

que el començament d’aquests treballs de revisió no havien estat del tot satisfactoris, però que 

el tema s’havia anat arreglant i que era possible arribar a punts de trobada. El satisfà pensar 

que tal i com va manifestar l’equip redactor aquest avanç s’ha d’aprovar ja que això permetrà 

aprovar la veritable aprovació inicial, i que fins i tot serà un referent ja que és el segon 

municipi que el realitza. Afirma el Sr. Llaó que ja va manifestar a l’equip redactor que això 

pot comportar un risc i un avantatge. L’avantatge, que podien estar acompanyats per la pròpia 

administració superior a la municipal en la voluntat que sigui una experiència positiva; el risc, 

que els toqui a pagar totes les novatades, posició aquesta compartida per l’equip redactor ja 

que així ho va manifestar en l’última reunió mantinguda. Manifesta també que el seu vot 

d’abstenció voldria que s’entengués com una voluntat constructiva, ja que si abans va votar en 

contra ara donarà un vot de confiança a aquests criteris, encara que li sembla que tots aquests 

moviments estan dotats de certa celeritat i/o urgència ja que al seu entendre algú deu tenir 

certa pressa per cobrar. Compren que es va pel bon camí i se sent identificat en algun dels 

punts que marca l’alternativa escollida, i posa com exemple el camp de golf. Pensa que el 

desenvolupament econòmic, més que un criteri, ha de ser un objectiu, i que per tant cal 

començar a concretar. Això vol dir, especifica, que l’equip redactor s’ompli de coratge, com 

per exemple en el tema del Bon Repòs, a on el seu equip els donarà tot el recolzament. 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 95 

 

Afegeix però que el preocupen molt els terminis, ja que pensa que no es compleixen: s’està ja 

en el segon any de contracte i resten només vuit mesos per finalitzar el termini, i encara els 

treballs s’han d’aprovar inicialment. Per aquest motiu demana informació a l’equip de govern 

en un seguit de sectors que estan per enllestir. Reitera que els terminis a què es va 

comprometre l’equip redactor, i donada la quantitat de diners que arribaran a costar els 

treballs, s’haurien de complir, per això pregunta si l’empresa els complirà i presentarà els 

treballs en aquests vuit mesos restants. Adverteix que l’equip de govern hauria d’admetre que 

els treballs no van com haurien d’anar. Reitera però el seu vot d’abstenció, encara que diu que 

s’ha agafat un bon camí i per tant al final el vot potser positiu ja que es contemplen algunes de 

les demandes efectuades. Demana que aquest vot d’abstenció s’entengui com un vot 

constructiu i de confiança. 

El Sr. Gaseni agraeix els vots d’abstenció dels membres de l’oposició, ja que encara no és 

l’aprovació inicial de la revisió. Afirma que li agradaria que aquesta revisió, al cap dels anys, 

fos recordada com una revisió feta per al poble i per a tots els ciutadans, i no només com uns 

treballs que es van realitzar durant la legislatura de CiU i ERC. Explica que s’estan preparant 

una sèrie de propostes que en el seu dia ja es discutiran, tal com es ve fent en les jornades de 

participació, en les quals tothom pot expressar el seu punt de vista. En relació a la segona fase 

de Tres Cales diu que el seu grup està molt satisfet ja que s’ha millorat molt, sobre tot la 

primera línia de mar, i que ERC ha aplicat les seves conviccions. Creu que aquest pla general 

posarà la solució a antigues crispacions d’anteriors governs, com el sector Platé. Reitera les 

declaracions del regidor d’urbanisme i afirma que els diferents departaments de la Generalitat 

estan utilitzant la revisió de l’Ametlla de Mar com a model innovador per la manera com 

s’està portant, per tant creu que han d’estar tranquils ja que es trobaran un pla general que serà 

una molt bona solució per al futur econòmic i social del poble. 

El Sr. Gómez dóna les gràcies al Sr. Gaseni pel seu recolzament i als membres de l’oposició 

pels seus vots d’abstenció. Explica que de vegades té la sensació que les comissions 

informatives, les jornades de participació i la informació que es dóna no s’utilitza per intentar 

buscar solucions positives, si no per fer demagògia, com ara el Sr. Espuny, el qual, diu, 

sempre acaba parlant de Tres Cales segona fase i mai de Marina Sant Jordi. Afirma, tot i això, 

que no és la seva intenció eludir cap debat al respecte, i que el que es farà a Tres Cales serà 

mediambientalment sostenible, però que avui el tema no és aquest. Explica que s’han fet 

moltes més reunions de les que ha enumerat el Sr. Espuny: dos assemblees generals a tot el 

poble, tres amb el grup del PSC, s’ha convocat a totes les entitats culturals, socials i 

econòmiques del poble, a tots els sectors de les urbanitzacions, promotors, industrials, 

constructors, etc, s’ha parlat amb l’oposició, i s’ha fet un consell assessor i reunions 

periòdiques. Creu que tots els polítics haurien de fer consens, treballar plegats pel poble, 

deixar de fer política demagògica i buscar solucions. Manifesta la seva satisfacció per tal com 

es porten les converses en les diferents reunions efectuades, i recorda que s’han tingut en 

compte les aportacions i solucions constructives efectuades tant pel grup del PSC com pel del 

PP. En relació a les intervencions sobre els plànols aportats, diu que ja es va explicar que el 

govern de la Generalitat de Catalunya diu que només es pot utilitzar la cartografia oficial, 

afirma que l’equip redactor va utilitzar per tant uns mapes d’obligat compliment, i lliurament 

a cadascun dels portaveus dels diferents grups polítics d’una còpia dels esmentats plànols, a 

on es veu, manifesta, l’origen de l’error denunciat en el seu dia. Pel que fa al contracte amb 

l’equip redactor, assevera que l’equip redactor només cobra per la feina feta. Puntualitza que 

el nou Reglament d’Urbanisme és el que obliga a fer aquest avanç del pla general, i com que 

aquest avanç no estava reflectit en el programa inicial del contracte, l’equip redactor no el 
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cobrarà. Opina que s’hauria de continuar amb la línia de diàleg de les comissions, en les quals 

els grups de l’oposició fan aportacions que agraeix públicament. Explica que aquest avanç del 

POUM no s’ha de remetre a la Comissió d’Urbanisme sinó al Departament de Medi Ambient, 

que és qui dictamina i aconsella sobre els criteris mediambientals que s’han de seguir en la 

revisió del pla general per acatar les normes bàsiques fonamentals d’obligat compliment, i que 

l’equip de govern tindrà molta cura en fer-les complir. Explica també que es desqualificaran 

unes 400 Ha, que són les zones compreses en Mas Platé i a dalt de les urbanitzacions de Sant 

Jordi i Calafat, on es podien construir dos mil habitatges, i que se seguiran els criteris del 

govern autonòmic relatius a la densificació. Per tant, diu, s’afegirà més sostre a aquelles zones 

ja consolidades. Manifesta també que s’aposta per la primera residència i l’habitatge social, i 

que al final s’aconseguirà un nou eixample del poble dalt de l’autopista, amb unes bones 

connexions amb dos carrils bici i de vianants i al costat del nou complex esportiu la 

construcció de més de tres-cents habitatges socials. Planteja que l’opció de preveure un camp 

de golf respon a la necessitat d’aportar al poble un valor afegit de qualitat sempre i quan es 

construeixi la nova depuradora perquè aquest camp es pugui regar amb l’aigua sobrant que 

altrament s’hauria de llençar al mar. Assegura que si no és així no es farà el camp de golf. En 

relació a la N-340, manifesta que és intenció de l’equip de govern, i així s’està negociant amb 

Foment, traslladar el seu traçat a l’antiga carretera del Platé per tal que l’actual N-340 sigui el 

vial de connexió entre el casc urbà i les urbanitzacions. S’intentarà també, diu, crear una àrea 

lúdica i obtenir la titularitat del parc del Bon Repòs per fer-hi un gran parc públic, un pulmó 

verd pel poble i un gran pàrquing soterrat. Afirma, finalment, que és un pla general que 

s’intenta realitzar escoltant totes les inquietuds expressades pels agents del poble, 

manifestades en les diverses reunions, però que encara s’ha d’acabar d’ajustar en funció del 

procés de participació ciutadana i de les directius polítiques que puguin indicar tant l’equip de 

govern com l’oposició. És a dir, reitera, que són uns criteris bàsics que si tots estan d’acord 

permetrà començar a treballar. 

En una segona intervenció el Sr. Espuny, en relació a les manifestacions del Sr. Gaseni, diu 

que si es vol protegir la zona de la costa només cal fer cas a la nova normativa de la 

Generalitat que diu que les construccions s’han d’allunyar cinc-cents metres de la costa, i que 

el seu partit el recolzarà. Demana al Sr. Gaseni que es miri bé el pla parcial de Tres Cales 

segona fase i veurà com es contradiu amb el que ara es pretén fer. Afirma que el seu grup 

manté un acord general amb l’avanç i que per això dóna un vot de confiança, però espera la 

reacció de l’equip de govern i que el criteri que es proposa s’apliqui també a Tres Cales. 

L’alcalde demana al Sr. Espuny que centri la seva intervenció en el present punt de l’ordre del 

dia, que és l’avanç del POUM. 

El Sr. Espuny contesta que únicament tractava de contestar les afirmacions del Sr. Gaseni en 

la seva intervenció, i recorda a l’alcalde que és funció de l’oposició controlar i fiscalitzar els 

òrgans de govern, i que és normal, per tant, que demani explicacions i aclariments, que és 

justament el que està fent. Reitera que els criteris de l’avanç els troba correctes, i que per això 

demana que aquests mateixos criteris s’apliquin a la realitat actual, que és el pla parcial de 

Tres Cales segona fase. Creu que si és així tot el poble en sortirà guanyant. 

El Sr. Llaó, en relació al pla parcial Tres Cales segona fase, diu que sempre ha estat d’acord i 

ha donat el seu recolzament, ja que li sembla que és un bon projecte pel poble. Opina que 

aquest pla general no és innovador perquè el faci ara l’ajuntament sinó perquè la pròpia llei és 

nova. Sobre el tema de la cartografia manifesta que va ser el PP qui va donar l’avís que els 

plànols estaven equivocats, i així devia ser quan l’equip de govern va demanar disculpes. 

Recorda que el tema del traçat de la CN-340 ha estat una aposta de tots els partits i forces 
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polítiques, i reconeix que el pla general és l’eina que més incideix en el desenvolupament del 

poble. Reitera, finalment, que el seu vot d’abstenció és un vot de confiança a tot aquest procés 

per mirar de treure el màxim potencial possible al fet de ser els primers en aquesta 

experiència. 

El Sr. Gaseni reitera que el seu grup ha fet molt per aconseguir un bon pla parcial en Tres 

Cales segona fase. Afirma que la revisió del POUM és innovadora ja que serà la primera 

vegada que es desqualificaran quatre-centes hectàrees. Pensa que l’avanç que avui s’ha 

d’aprovar acabarà en un bon pla general, consensuat per tots. Explica que l’avanç recull 

aquesta desqualificació així com la redistribució de sostre equivalent a dos mil habitatges a 

altres zones amb menor densitat i amb dificultat d’automantenir-se, i per tant creu que això, 

així com l’habitatge social, és fer una bona política. Pensa també que hi ha molta manca de sòl 

hoteler, que turísticament serà molt important, i que s’ha d’aconseguir una zona per acollir la 

nova depuradora que ha de donar servei a totes les urbanitzacions de la zona nord del terme. 

Fa referència també a altres assumptes, com el traçat de la nova CN-340 que tots estan 

d’acord que l’autovia transcorri per l’antiga nacional, el problema de la manca d’aparcaments 

que l’avanç proposa solucionar a l’illa del parc del Bon Repòs, o la necessitat d’assegurar el 

deixar fora de tota construcció la zona de Bon Capó. Creu que també s’ha de dotar el port de 

totes les superfícies necessàries ja que el poble viu de cara al mar, que també és l’hora 

d’incloure-hi una zona de lleure nocturn amb discoteca i bars en un lloc proper al poble però 

que no molesti al veïnat, i que s’ha de buscar la manera de trobar una bona sortida al circuit de 

Calafat. Com a futur turístic creu molt important la construcció del camp de golf, sense 

oblidar intentar buscar la millor forma per al seu manteniment. Per finalitzar diu que espera 

arribar tots plegats a grans acords i poder fer una bona feina per al futur proper del poble. 

El Sr. Gómez reitera l’agraïment a tots els grups ja que pensa que tots estan d’acord amb els 

criteris bàsics d’aquest POUM, i per tant creu que es va per bon camí. Pensa que en temes 

municipals s’han de deixar de banda les polítiques de partit i vetllar tots pels interessos del 

poble. En relació al traçat de la CN-340 manifesta que és una proposta fruit de la participació 

ciutadana i de les aportacions de tothom, i que per tant no és d’un sol partit polític sinó de 

tots. Diu que el que avui s’ha d’aprovar és un document mediambiental que anirà sempre en 

paral·lel amb tots els criteris urbanístics, ja que s’aposta per un turisme de qualitat i que per 

això s’aposta pel camp de golf, per més amarratges al club nàutic i per una concentració de sòl 

hoteler. Reitera que l’eixample del casc urbà es farà amb unes bones vies de comunicació, i 

que amb el consens de tots es desqualificaran 400 Ha de sòl on podien anar dos mil 

habitatges. Diu que també es mirarà d’aconseguir la titularitat del parc del Bon Repòs per fer-

hi un pàrquing soterrat amb dues mil places d’aparcaments per donar solució al problema de 

l’aparcament i promocionar així el comerç local. Fa esment també de les negociacions amb 

Fomento de Madrid per aconseguir desdoblar l’actual CN-340 per la carretera vella i així 

convertir la N-340 actual en una gran avinguda que connecti les urbanitzacions i el poble. 

Pensa que si entre tots ho aconsegueixen pot ser un bon projecte de futur. Explica que es 

mirarà de fer un zona lúdica apartada del casc urbà i que alhora eviti que el jovent surti del 

poble per divertir-se. Per acabar, diu que el document que es porta a aprovació és un 

document madurat i treballat que no es limita a recollir un imperatiu de la nova llei 

d’urbanisme com és el desenvolupament urbanístic sostenible, sinó que també ha buscat i creu 

que ha trobat la complicitat i participació activa de la resta d’administracions sectorials 

competents, la qual cosa l’ha enriquit juntament amb les aportacions efectuades pels veïns i 

per tots els regidors, però afegeix que la sostenibilitat necessita de tres complements com són 

ara el consens, la capacitat de gestió i la viabilitat econòmica. L’ajuntament, diu, buscarà 
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sempre el màxim consens possible i en aquest sentit agraeix a tots els ciutadans del poble que 

hagin fet arribar el seus suggeriments i propostes, i a tots els regidors tant de l’equip de govern 

com de l’oposició per la seva implicació i participació en les reunions de treball. 

 

 

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. Antonio Espuny Gaseni, Sra. Maria Marsal Subirats, Sr. 

Antonio Iruela Subirats, Sr. Ricardo Llaó Llaó, Sra. Mari Carmen Borràs Llambrich i Sr. 

Joaquin Laboria Mayoral. 

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

 

 

En relació amb el document avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’Ametlla de 

Mar, presentat per l’equip redactor acompanyat d’un breu dictamen en data 29/9/2006, amb 

registre d’entrada núm. 3111, i que consta del següent contingut: 

 Objectius i criteris generals de l’alternativa de POUM escollida 

 Síntesi de les alternatives considerades desestimades 

 Descripció de les característiques bàsiques de l’alternativa escollida 

 Informe ambiental preliminar 

 Proposta d’administracions i públic interessat a consultar 

 Proposta de determinació de l’abast i grau d’especificació de l’informe de sostenibilitat 

ambiental (ISA) 

 Proposta de modalitats d’informació i consulta escollides 

 Plànols 

De conformitat amb allò que disposa l’article 106 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 

qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, el Ple, acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística de l’Ametlla de Mar. 

 

SEGON.- Publicar-lo i exposar-lo al públic durant el termini de trenta dies hàbils, amb la 

finalitat que els ciutadans puguin presentar suggeriments, alternatives o al·legacions,i als 

efectes de confirmar o rectificar els criteris i solucions generals de la proposta de planejament, 

tenint en compte que aquesta valoració s’expressarà mitjançant l’acord d’aprovació inicial. 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 21:30 hores del dia més amunt 

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

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 7 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 92 a 98 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 28/11/2006 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT NÚM. 10/2006, DE 5/10/2006, 

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. 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 21:30 hores del dia 6/10/2006, 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’adoptar proposta d’acord relativa a les 

declaracions efectuades pel Sr. Ismael Roldán a un mitjà de comunicació. 

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: deu. 
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 Vots en contra: els del Sr. Antonio Espuny Gaseni, Sra. Marsal Subirats i Sr. Antoni 

Iruela Subirats. 

 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- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LES DECLARACIONS EFECTUADES PEL SR. 

ISMAEL ROLDÁN A UN MITJÀ DE COMUNICACIÓ. 

 

 

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: els del Sr. Antonio Espuny Gaseni, Sra. Marsal Subirats i Sr. Antoni 

Iruela Subirats. 

 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. Samarra manifesta que com tots 

ja saben fa mes de tres mesos que s’arrossega la descoordinació entre els dos mitjans de 

transport sanitari, el del Departament de Salut i el municipal. Explica que en totes les reunions 

mantingudes amb el Sr. Roldán, i com a representant institucional que és, sempre s’ha dirigit a 

ell amb molta cura i educació, i per aquest motiu pensa que es mereix un respecte. Diu que el 

passat mes de juliol, en la primera entrevista mantinguda, va semblar que hi posava bona 

voluntat i que es podria arribar a un acord; el Sr. Roldán va sol·licitar temps i per tant van 

estar unes setmanes a l’espera de la seva resposta. Malauradament, continua, quan a primers 

del mes d’agost va succeir la desgràcia per tots coneguda, el Departament de Salut va trucar a 

les oficines de l’Ajuntament per concretar dia i hora per signar el conveni de coordinació entre 

les dues ambulàncies i efectivament es va posar dia i hora, però l’endemà, i al·legant 

problemes d’agenda, van trucar a l’Ajuntament tot anul·lant la cita i deixant-la per més 

endavant, en data a concretar. Diu que el delegat els va manifestar que estaven treballant en el 

tema i que no s’havien d’amoïnar, així fins el dia d’avui en què han aparegut les declaracions 
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del Sr. Roldán en un mitjà de comunicació, declaracions que qualifica de molt greus i 

impròpies del càrrec que ocupa. Pensa que al seu entendre prima la política, que l’esmentat 

senyor actua d’aquesta manera i no vol signar el conveni senzillament perquè no es coincideix 

a l’hora de posar un vot a l’urna, i afegeix que això sí que és trist, que un delegat de Salut no 

vulgui asseure’s en una taula per coordinar el servei autonòmic amb un servei municipal, dotat 

amb mitjans tant tècnics com humans, que l’ajuntament ofereix en benefici de tots els usuaris. 

Reitera la Sra. Samarra que és impropi d’un delegat territorial fer aquestes declaracions tant 

greus i a més finalitzar-les tot dient que no signarà el conveni i que ja ho miraria i valoraria a 

finals d’any. Afirma que l’Ajuntament continuarà lluitant, que vetllarà perquè es signi el 

conveni, i per això demana el recolzament de tots els partits polítics per aconseguir donar un 

bon servei al poble. 

El Sr. Espuny manifesta que ha votat negativament la urgència de la convocatòria per la 

senzilla raó que en fets d’aquestes característiques ha de primar la reflexió i no pas el cop 

calent. No troba correcte parlar d’una persona que no està present i que no es pot defensar. 

Diu que ell no sap com han anat les converses, si el que es diu i afirma és o no veritat; afirma 

que ni tan sols no ha pogut llegir la notícia i que desconeix per tant el text i el context en que 

han estat dites les paraules que s’imputen al Sr. Roldán, i de vegades, diu, un text sense un 

context és un pretext. Pensa que és un tema que s’hauria d’aclarir amb el Sr. Roldán al davant 

i així es podrien contrastar els dos punts de vista i la gent es podria fer una idea del que 

realment ha passat. Reitera que com que el seu grup no era present i desconeix per tant el que 

ha passat no pot recolzar la proposta. Es pregunta tot seguit si en l’actuació de l’alcalde no va 

primar també la política, i si en aquest precís moment, davant d’unes eleccions al Parlament, 

no prima també la política ja que interessa enfrontar al poble amb un determinat partit que 

governa a la Generalitat. Pregunta si això no és fer política. Creu que la moció aprovada no fa 

una setmana, concretament el passat 28 de setembre, consensuada per tots, és el bon camí per 

solucionar el problema de la coordinació del transport sanitari. Explica que el dimarts dia 3 

d’octubre havia de parlar amb el Sr. Roldán, suposant que ja tindria a les mans l’acord 

anterior, per d’alguna manera incidir en la mateixa direcció en què es va manifestar en el ple 

per tal que el problema es solucionés de la millor manera possible, però que per motius 

personals no els va poder rebre. Manifesta que el seu grup, durant els cinc dies transcorreguts, 

ha estat fent les gestions necessàries per solucionar el problema de l’ambulància dins de les 

seves possibilitats, i afirma que la proposta que es porta al ple és en canvi una proposta 

d’enfrontament institucional per fer política i no pas per solucionar el problema, una proposta 

que és el reflex de dir unes coses i fer unes altres. Creu que així no s’aconseguirà la solució 

més adient al problema i reitera el vot en contra del seu grup. 

El Sr. Llaó recorda que fa una setmana el ple municipal, per unanimitat de tots els regidors, va 

aprovar una moció que tot i no ser del seu grat va votar favorablement perquè va ser 

consensuada per tots els grups abans de presentar-la. Recorda també que, com ha manifestat la 

regidora de Sanitat, tothom és conscient que s’arrossegava des de fa temps una descoordinació 

que se sumava a un malestar creixent en tota la població, reconegut també per l’alcalde. Diu 

que aquest malestar ha fet que tots volguessin actuar junts políticament donat que tots 

desitgen que se signi el conveni per millorar la coordinació del transport sanitari en favor del 

ciutadà del poble, i fa referència, finalment, a les declaracions efectuades a la premsa en el dia 

d’avui pel Sr. Roldán, qui ha dit que no signarà el conveni perquè l’alcalde de l’Ametlla va dir 

que hi ha descoordinació en el transport sanitari. Pensa que si això, si aquesta situació de 

descoordinació és certa, bé s’havia de dir. Afirma que tothom sap que en sanitat, així com en 

el transport sanitari, el poble ha anat a menys, i que això pot ser degut a moltes raons 
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objectives, però alhora expressa que si finalment no s’arriba a signar el conveni per causa de 

les declaracions que hagi pogut efectuar un alcalde és que es troben davant d’una forma de 

governar indigna o inapropiada d’un càrrec polític que hauria de tenir molta més prudència 

que qualsevol altra persona, ja que en la moció aprovada en el ple de la setmana passada se’n 

va tenir molta, de prudència, i un càrrec d’aquestes característiques encara n’hauria de tenir 

més. El Sr. Roldán, continua, no té perquè fer pagar a tots els ciutadans d’un poble una 

enrabiada agafada per les declaracions d’un alcalde. Pensa que una postura com aquesta no és 

més que un caprici, que ningú pot entendre que la Conselleria canviï d’opinió i no vulgui 

signar un conveni per unes declaracions. Comprèn que els càrrecs polítics es puguin sentir 

ofesos per unes o altres declaracions, però no pot entendre en canvi que com a conseqüència 

d’això es prengui una decisió d’aquesta magnitud, ja que aquesta signatura afavoriria la 

qualitat de vida dels ciutadans. Creu que al final la signatura d’aquest conveni s’acabarà 

aconseguint, perquè es necessita i perquè és de justícia, perquè les ambulàncies municipals, 

amb els seus recursos humans i materials, que són l’enveja de molts pobles, puguin 

desenvolupar la feina amb tota la seva potencialitat, i que no és admissible que això es frustri 

pel caprici d’una persona a qui no agraden segons quines declaracions. Afirma que la política 

és un instrument al servei del ciutadà, demana a l’equip de govern que els serveis jurídics 

estudiïn si les declaracions del Sr. Roldán constitueixen arbitrarietat, i que s’utilitzin totes les 

energies i mecanismes polítiques legítims que calguin per aconseguir la signatura d’aquest 

conveni. Opina que aquestes declaracions són inacceptables i no es poden tornar a repetir, 

encara que entén que al PSC li preocupin ja que s’està a la vora d’unes eleccions, però diu que 

al seu entendre això no hauria de ser prioritari. Creu que si tots estan d’acord en signar aquest 

conveni, si tots tenen el convenciment que han posat tots els mitjans al seu abast, si tots són 

convençuts que l’ajuntament fa tot el que està a les seves mans i el delegat de la Generalitat de 

Catalunya els priva d’un instrument que pot evitar trobar-se en tragèdies com la patida, les 

declaracions del Sr. Roldán justifiquen efectivament que es demani la seva dimissió, i per això 

anuncia el seu vot favorable. 

L’alcalde manifesta que un tema com aquest els hauria de preocupar primer com a caleros i 

després com a representants dels diferents partits polítics que són, i per això, afirma que si el 

delegat territorial de Salut fos del seu propi partit, encara ho faria més dur. Però ara sembla 

ser, continua, i segons interpreta de la intervenció del Sr. Espuny, que preocupen les eleccions. 

Diu que si alguna cosa ha tingut l’equip de govern en el tema de les ambulàncies ha estat 

constància, prudència i molta paciència, buscant en tot moment el diàleg, sense entrar a tractar 

el tema sanitari del CAP ni dels metges. Opina que els fets són tant greus que el Sr. Espuny 

hauria d’estar al costat de la resta de membres del consistori per diversos motius, i un d’ells, 

perquè també va ser alcalde. Expressa que ningú dubta de la professionalitat dels tècnics i del 

fet que el servei beneficia tota la població. Explica que el seu secretari va haver de trucar a la 

consellera de Sanitat de la Generalitat ja que des del Departament no l’havien trucat per 

donar-li cap tipus d’explicació després d’haver estat dos mesos insistint, i que va ser gràcies a 

la consellera que al dia següent el va rebre el director dels Serveis Territorials per manifestar-

li que ja s’analitzaria. Mentrestant, continua, l’ajuntament en ple aprovà una proposta en una 

direcció molt clara que era que l’ajuntament de l’Ametlla de Mar utilitza uns recursos propis 

en benefici de la salut i que han d’estar orgullosos perquè això es va fer, s’està fent i es farà, 

tot en benefici de la salut i dels usuaris de les ambulàncies, però ara resulta, diu, que se’ls diu 

que han de ser pacients i més prudents. Afirma que és evident que el nivell de la sanitat, en el 

darrer any, ha baixat a l’Ametlla, i posa com a exemple que tot i haver-hi cinc equips mèdics 

assignats al CAP en l’actualitat només en funcionen quatre, i a més sense pediatra, però 
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afegeix que és evident també que hi han uns responsables d’aquesta situació. Demana al grup 

del PSC, en benefici de la seva credibilitat, que s’uneixi a la resta de regidors per defensar al 

ciutadà en el tema del transport sanitari de l’Ametlla de Mar. Pensa que davant d’unes 

declaracions com les efectuades han de respondre tots junts i demanar la dimissió del delegat, 

i per això confia en el canvi del sentit del vot anunciat pel PSC. 

El Sr. Espuny manifesta que acaba de llegir la noticia en aquest moment ja que encara no 

l’havia llegit. Opina que el camí que s’ofereix amb la proposta no és bo ja que fa només cinc 

dies es va adoptar un acord que obria les portes a una possibilitat de diàleg, i que ara en canvi 

es proposa el camí oposat. Creu que en el tema sanitari, com en d’altres, l’alcalde ha perdut la 

credibilitat, i posa com a exemple el fet que fa uns quatre anys la Generalitat, governada per 

Convergència, va assignar un servei d’ambulàncies, un servei d’urgències, no al poble, que li 

pertocava, sinó a l’Ampolla, i que l’ aleshores equip de govern de l’ajuntament, que ell mateix 

presidia i del qual formava part la senyora Mari Carme Borràs, va fer moltes gestions per 

solucionar el problema i ho va aconseguir, però mai sense sortir a la premsa. En canvi el Sr. 

Martí, aleshores regidor a l’oposició i portaveu de CiU, no es va interessar mai pel tema. I ara 

per contra, continua, s’omple la boca dient que ha passat això, que demana responsabilitats, i 

que si fossin els seus encara pendria més mesures. Tot plegat quan és palès, continua, que sí 

que fou que en aquell moment es va escollir l’Ampolla per motius polítics; en aquell moment 

el delegat del Govern de la Generalitat era, recorda, l’alcalde de l’Ampolla. El servei 

pertocava ubicar-ho a l’Ametlla, i ni Convergència al Ple, ni de paraula l’actual alcalde el 

senyor Martí es va interessar ni va preguntar mai com anaven aquelles gestions. I ara vol 

donar lliçons i vol fer creure al poble el que no és veritat. Recorda que els temes sanitaris són 

responsabilitat exclussiva de la Generalitat, i que en aquests assumptes l’Ajuntament, respecte 

de temes com són ara si els equips hi són o no, o si hi ha o no coordinació, només pot fer de 

mitjancer i traslladar les inquietuds ciutadanes als responsables, però que l’ajuntament sí que 

té, en canvi, responsabilitats directes, com la de posar a disposició de la Generalitat els 

terrenys per a l’amplicació del CAP. Per aquest motiu, i respecte d’això, es pregunta si 

l’actual equip de govern, en tres anys, no hagués hagut d’agilitar les obres de construcció de la 

nau municipal al polígon per poder així traslladar la brigada i deixar d’aquesta manera lliure el 

solar previst per a l’ampliació del CAP, amb la finalitat de facilitar així el començament de les 

tant urgents obres d’ampliació. 

En aquest moment l’alcalde interromp al Sr. Espuny per sol·licitar-li que deixi de banda temes 

com són ara l’ampliació del CAP o els metges, que serien tema per un altre debat, i se centri 

en el punt de l’ordre del dia. 

El Sr. Espuny expressa la seva queixa perquè, segons manifesta, ha sigut l’alcalde el que en la 

seva intervenció primer ha parlat del CAP, dels metges i dels seus equips, i ara per contra se’l 

priva a ell del dret a parlar del que sí és una responsabilitat directa de l’equip de govern. 

El Sr. Martí lleva l’ús de la paraula al Sr. Espuny i li commina a acostumar-se al fet que la 

moderació del debat correspon a la Presidència, li demana que sigui responsable i parli només 

del tema relatiu a les ambulàncies que constitueix el punt de l’ordre del dia, i li emplaça a 

parlar davant de tot el poble, si així ho vol, de l’ampliació del CAP o qualsevol altre tema. 

El Sr. Espuny torna a expressar la seva queixa per aquesta segona interrupció i manifesta que 

l’alcalde no té per què dir-li el que ell ha de dir o el que no, i sol·licita que se li respecti la 

seva llibertat de dir el que li sembli adient, ja que per això és, com ho és l’alcalde dels seus, 

representant d’uns electors, d’una part de poble a la qual l’alcalde, amb la seva actitud, coarta 

el seu dret d’expressió. 

El Sr. Martí puntualitza que té en efecte dret a manifestar la seva opinió, però cenyint-se a 
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l’ordre del dia. 

El Sr. Espuny defensa que la seva intervenció, referida justament a la salut, se cenyeix 

estrictament a l’ordre del dia. 

El Sr. Martí exposa que el punt se refereix a reprobar i demanar la dimissió del senyor delegat 

dels serveis territorials. 

El Sr. Espuny, per la seva banda, exposa que la seva intervenció respon a la finalitat de 

demostrar que el que l’equip de govern diu no es correspon amb el que després fa, i que el que 

ara fan es només política, ja que l’equip de govern, quan ha pogut actuar en temes com és el 

de l’ampliació del CAP, no ho ha fet de manera prioritària, i en canvi ara s’estima més fer 

política i anar amb els seus actes en direcció contraria del que volen fer creure que són les 

seves preocupacions. Manifesta que quan han pogut, o no han fet res o han pres decisions 

contràries a la millora del servei de salut, com és ara no haver solucionat encara en tres anys i 

mig el tema de la cessió de terrenys al Departament de Salut per a les obres d’ampliació del 

CAP, tema aquest, explicita, que sí és responsabilitat municipal. 

L’alcalde retira la paraula al Sr. Espuny adduint que està falsejant la realitat i que no se centra 

en el punt de l’ordre del dia. Manifesta que en un passat ple, per unanimitat de tots els 

regidors, i a sol·licitud del propi delegat territorial, es va aprovar la cessió al Departament de 

Salut d’uns 500 m
2
 de terrenys per ubicar unes naus prefabricades per poder prestar el servei 

del CAP mentre s’executen les obres d’ampliació, però que des d’aleshores Sanitat no ha fet 

res tot i estar ja autoritzada l’esmentada cessió d’ús, i que això sí que és fer política. 

El Sr. Llaó afirma que el seu grup ha estat cabdal a l’hora d’establir, muntar, potenciar i donar 

suport des del seu naixement al que ha estat el transport sanitari municipal, i que en el present 

punt de l’ordre del dia coincideix totalment amb l’equip de govern. Recorda que quan ell 

estava governant van haver-hi moments que es va voler desmuntar el servei de l’ambulància, 

però que la regidora va poder solucionar el problema i va aconseguir que al menys en el model 

de transport sanitari no hi haguessin canvis. Però el cert és, afirma, que cada cert temps hi ha 

un grup que pretén fer canviar el model de transport sanitari, i que això espanta els 

professionals municipals que hi presten servei. Ara veu amb incredulitat que depengui de la 

voluntat d’un senyor el voler signar o no un conveni que dotaria el transport sanitari de més 

eficàcia i ompliria el poble de tranquil·litat. Creu que ningú no pot negar-se a signar un 

conveni, no per motius legals sinó només perquè no li agraden les declaracions d’un alcalde, i 

descarregar la seva impotència contra un poble i perjudicar-lo d’aquesta manera, i que si hi ha 

algú que ho fa, i es palesa que amb aquesta arbitrarietat perjudica efectivament al poble, és 

obligació dels responsables polítics demanar el seu relleu tal i com es proposa, ja que 

segurament hi han altres persones del mateix partit amb més sensibilitat que la demostrada pel 

senyor Roldán, que ha demostrat que pel poble no és la persona més adequada. 

El Sr. Martí dóna la paraula a la senyora Borràs per les al·lusions del Sr. Espuny, i la senyora 

Borràs intervé per dir que si bé el Senyor Espuny tenia raó en el que ha dit, ara en canvi, al seu 

entendre, no la té. 

El Sr. Espuny vol intervenir i la Presidència li lleva la paraula i li crida a l’ordre, i li recorda 

que és la senyora Borràs la que té l’ús de la paraula. 

La Sra. Borràs demana per favor als representants del grup del PSC que votin afirmativament 

la moció presentada, ja que el poble els ho agrairà. Creu que la política, en casos com aquest, 

s’ha de deixar de banda per mirar només pels interessos del poble. La sanitat, diu, és el tema 

prioritari, i han de lluitar tots plegats. Per acabar s’adreça personalment al senyor Espuny per 

reiterar-li la conveniència d’un canvi del sentit del vot, ja que si no tindrà el poble en contra. 

L’alcalde agraeix a la senyora Borràs la seva al·lusió personal al senyor Espuny. 
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La Sra. Samarra agraeix el recolzament del grup de PP, i diu al Sr. Espuny que si realment el 

preocupen les eleccions que voti afirmativament la moció i el poble li agrairà quan ho hagi de 

fer. 

El Sr. Gómez agraeix la intervenció de la Sra. Borràs, i ratifica que en casos com aquest la 

política s’ha deixar de banda. Afirma que la raó la té tota l’alcalde, i es lamenta que el Sr. 

Roldán, delegat de Salut a les Terres de l’Ebre, que representa tant als que el voten com als 

que no, es negui a signar el conveni. Explica que fins i tot es va trucar a la periodista font de la 

informació, la qual va ratificar la veracitat de les declaracions del Sr. Roldán, contràries a la 

signatura del conveni tot i que els periodistes presents quan les feia li van recordar que feia 

poc havia dit que sí que el signaria. Diu que l’alcalde, en totes les rodes de premsa, sempre ha 

estat molt respectuós vers la figura del delegat, i fa vots perquè que no torni a succeir cap altre 

desgràcia al poble per causa d’aquesta manca de coordinació entre els dos serveis. Reconeix el 

consens assolit en la proposta aprovada en l’anterior ple, en què, com a condició proposada 

pel Sr. Espuny per sumar-se al consens, es van canviar determinades expressions per unes 

altres, però palesa que tot i amb això tampoc no se’ls ha escoltat. Reitera el Sr. Gómez la 

urgència i la necessitat de què es coordinen les dues ambulàncies, i demana al PSC que deixi 

de banda els posicionaments de partit i se sumi al consens de la resta de grups. 

El Sr. Espuny demana la paraula per les al·lusions de la senyora Borràs, i l’alcalde li denega 

al·legant que ja no li toca parlar i que ha esgotat els seus torns. Davant de la insistència del Sr. 

Espuny en la seva sol·licitud l’alcalde qualifica els fets de lamentables i manifesta ésser molt 

trist per haver de dir al senyor Espuny que és un maleducat. El crida a l’ordre per segona 

vegada i anuncia la intenció de sotmetre la proposta a votació. 

 

 

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. Marsal Subirats i Sr. Antoni 

Iruela Subirats. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

El Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar reprova les declaracions a un mitjà de 

comunicació del Sr. Ismael Roldán, Director dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de 

l’Ebre i li exigeix una rectificació publica. 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar considera que amb aquestes declaracions ha faltat al 

respecte a la institució municipal i a tot els seus ciutadans en afirmar que “no respecta la mort 

d’un nen” en referència a la mort d’un noi de 15 anys el passat 3 d’agost i la denuncia de 

l’Ajuntament per la descoordinació de les ambulàncies del 061 amb les del Servei 

d’Urgències Municipals (SUM). 

Aquest ajuntament es considera maltractat per part del responsable de salut del territori, 

davant del menysteniment de l’acord aprovat en Sessió Plenària de data 28/9/2006 per 

unanimitat de tots els partits polítics amb representació municipal (CiU, PP, PSC i ERC), pel 

qual se sol·licita al Govern de la Generalitat la signatura d’un conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament i la Generalitat a efectes de coordinar el Servei d’Urgències Municipal (SUM) i 

el Servei d’Emergències Mèdiques(061). 

Sorprèn que després de moltes converses entre ajuntament i Serveis Territorials, i fins i tot de 
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posar data en diverses ocasions per a la signatura del conveni, sempre s’hagi ajornat la 

mateixa per problemes d’agenda dels responsables de Salut. Encara és més estrany que el dia 

4 d’agost a les 9 del matí, just al dia següent del fatídic succés que va acabar amb la mort d’un 

noi de 15 anys, els propis Serveis Territorials de Salut es posessin en contacte amb aquest 

ajuntament per concretar la signatura del conveni, i que ara, el seu responsable, el Sr. Ismael 

Roldán digui públicament que no està disposat a signar-lo. 

Per tot això, i davant d’aquesta situació; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Exigir una rectificació pública i la dimissió del Sr. Ismael Roldán dels seus càrrecs 

públics. 

 

SEGON.- Traslladar aquest acord al Sr. Ismael Roldán i a la Conselleria de Sanitat. 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 22:40 hores del dia més amunt 

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

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 8 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 99 a 106 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 28/11/2006 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 11/2006, DE 16/10/2006. 

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 

Sra. Mari Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquin Laboria Mayoral 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

Sr. Antonio Iruela Subirats 

 

Excusa la seva absència la Sra. Mari Carme Martí Buenaventura 

 

Secretari accidental 

 

Sr. Víctor Borràs i Aixart 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 19:40 hores del dia 16/10/2006, 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 

extraordinària en primera convocatòria. 

 

 

Oberta la sessió el president de la corporació manifesta que, conegut el lamentable traspàs de 

la senyora Dolores Deó Ridruejo, mare del secretari de la Corporació, senyor Jacobo Martínez 

Deó, demana es guardi un minut de silenci a la vegada que manifesta el condol de 

l’ajuntament per l’esmentat traspàs. 

 

Tot seguit es guarda un minut de silenci. 
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1- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ, PER ACTUALITZACIÓ PERCENTUAL 

DERIVADA DE L’APLICACIÓ DE L’INCREMENT PREVIST DE L’IPC, DELS IMPORTS 

DE DETERMINADES TAXES. 

 

 

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 desitja puntualitzar en 

relació al punt G, de l’ordenança fiscal núm. 17, Taxa per l’entrada de vehicles a través de 

voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i 

descàrrega de mercaderies; entrada de vehicles a garatge particular (gual permanent), que ja 

s’han donat casos de persones que demanen un aparcament a la via pública per a ús exclusiu 

del seu cotxe. Pensa el Sr. Espuny que hauria d’estar regulat en quins casos es pot atorgar i en 

quins no, ja que això pot comportar que tothom, pagant els 41 € a l’any, pugui demanar-ho, i 

per tant s’hauria de concretar en quin casos es pot donar ja que del contrari es podria omplir el 

poble de zones privades d’aparcament. Continua el Sr. Espuny tot afirmant que en un 

ajuntament com aquest, en el que es diu que hi han tants de diners, pujades tant irrisòries com 

les que es `proposen per exemple per a la taxa de retirada de vehicles, que representa set-cents 

Euros, com per la pujada de la recollida d’escombraries, que serà d’uns vint-i-quatre mil, no 

les veu del tot necessàries ja que segurament si s’analitzen bé les partides els pressupostos es 

podrien quadrar igualment. 

El Sr. Llaó manifesta que el seu vot serà favorable ja que entén que és una pujada que 

correspon i que aconsella el sentit comú, ja que és la puja de l’IPC. Tot i això, recorda que la 

mitjana de la pujada de l’ordenança de residus en anys anteriors ha estat del 70%, i atribueix 

la pujada que es proposa a la proximitat de les eleccions municipals. Espera i desitja que a 

partir d’ara aquesta dinàmica sigui l’habitual. 

El Sr. Gaseni expressa que està d’acord amb la proposta presentada per tal que no passi com 

en anys anteriors, en què, en no efectuar-se cap pujada, després els augments van haver de ser 

més forts i significatius. Opina que amb la puja que es desprèn de la proposta permetrà al 

futur equip de govern nou optar entre continuar amb aquesta línia o pujar-les més. 

L’alcalde explica que tot i amb les puges proposades a la taxa de recollida d’escombraries 

encara hi ha un dèficit en aquest servei de dos-cents mil euros. Pensa que entre tots haurien de 

buscar una manera per aconseguir almenys que el servei de les escombraries no fos deficitari, 
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ja que ho continua essent tot i la bona gestió realitzada pel regidor de Medi Ambient. Afirma 

que incrementar cada any l’IPC és un acte de responsabilitat i que així s’hauria de fer tots els 

anys. 

El Sr. Espuny manifesta que el seu vot serà negatiu, i reitera el mateix argument abans 

expressat, de què conclou que no caldria rascar la butxaca del ciutadà. 

El Sr. Llaó es congratula del canvi de rumb de l’equip de govern ja que han passat dels 

augments del 70% al 3%, i espera que el vot positiu es prengui com un vot que respon a la 

responsabilitat al·ludida per l’alcalde. 

 

 

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

 Vots a favor: nou. 

 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 2/10/2006 es va incoar expedient de modificació, per actualització percentual 

derivada de l’aplicació de l’increment previst de l’IPC, dels imports de determinades taxes, i 

en concret, de les que s’esmenten: 

 Número 10, reguladora de la taxa per la prestació del servei de Recollida, tractament i 

aprofitament o eliminació de residus. 

 Número 12, reguladora de la taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats 

defectuosament a la via pública. 

 Número 13, reguladora de la taxa per expedició de llicències urbanístiques. 

 Número 17, reguladora de la Taxa per l'aprofitament especial del domini públic local. 

L’específica nova redacció derivada de les modificacions proposades és la que es conté a la 

memòria de l’Alcaldia, incorporada a l’expedient. 

Per tot això; 

Atès que s’han incorporat a l’expedient els pertinents estudis economicofinancers, 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; 

El Ple acorda; 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les ordenances fiscals que 

s’esmenten, en els termes recollits a la memòria de l’Alcaldia de data 2/10/2006. 

 Número 10, reguladora de la taxa per la prestació del servei de Recollida, tractament i 

aprofitament o eliminació de residus. 
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 Número 12, reguladora de la taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats 

defectuosament a la via pública. 

 Número 13, reguladora de la taxa per expedició de llicències urbanístiques. 

 Número 17, reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local. 

 

SEGON.- Les modificacions, un cop aprovades definitivament i publicades, entraran en vigor 

l’1/1/2007, i regiran mentre no s’acordi expressament la seva modificació. 

 

TERCER.- Sotmetre aquest acord a exposició pública per un període de trenta dies, període 

durant el qual qualsevol interessat podrà presentar les reclamacions i els suggeriments que 

consideri adients. Cas que no es presentessin, s'entendrà definitivament aprovada la 

modificació. 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 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 107 a 110 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 28/11/2006 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 12/2006 DE 27/11/2006 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 

Sr. 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 19:15 hores del dia 27/11/2006, 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 8/2006, DE 28/9/2006, 

9/2006, DE 5/10/2006, 10/2006, DE 5/10/2006, I 11/2006, DE 16/10/2006. 

 

 

Es procedeix a llegir les actes de les sessions anteriors, 8/2006, de 28/9/2006, 9/2006, de 

5/10/2006, 10/2006, de 5/10/2006 i 11/2006, de 16/10/2006. Un cop conclosa la seva lectura, 

s’acorda per UNANIMITAT: 
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ÚNIC.- Aprovar les actes de les sessions anteriors, 8/2006, de 28/9/2006, 9/2006, de 5/10/2006, 

10/2006, de 5/10/2006 i 11/2006, de 16/10/2006. 

 

 

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

L’ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU PATRONAT DE CULTURA DEL 2006 

NÚM. 1/2006. 

 

 

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. 

 

 

El Sr. Boquera explica que a l’hora de confeccionar els pressupostos les diferents partides es 

van ajustar molt i al llarg dels mesos s’ha anat comprovant que unes quantes d’elles s’han de 

modificar, i posa com a exemple la compra de diferents llibres relacionats amb la nàutica per a 

la biblioteca municipal, llibres que són molt cars i que solament es troben en unes 

determinades editorials. 

El Sr. Espuny manifesta que si únicament fossin llibres el seu vot seria favorable, però que a 

més dels llibres hi ha també despesa de personal eventual i quotes a la seguretat social. Diu 

que els diners venen tots del pressupost general i que en el del present exercici hi ha una 

desviació de dos-cents milions de pessetes que es cobreixen amb aportacions extraordinàries 

que el proper any ja no es produiran. Opina que si les diferents Regidories necessiten aquests 

suplements degut a la gran despesa de personal els responsables s’ho haurien de mirar bé, ja 

que l’any que ve no sap com es podrà quadrar el pressupost. 

El Sr. Llaó afirma que quan es parla de gestió econòmica tots els punts estan lligats, i que 

coincideix amb el Sr. Espuny en que per la compra de llibres ningú té res a dir, però que el 

noranta-set per cent de la modificació és per a personal. Sosté que això no és un fet puntual 

sinó que és una constant massa repetida. Pensa que s’hauria de parlar sobre la gestió 

econòmica, i que en lloc de fer-ho en les revistes que surten al carrer s’hauria de fer un 

veritable debat. Anuncia que el seu vot serà d’abstenció. 

El Sr. Boquera explica, en relació al personal, que de vegades hi han determinades activitats 

que es realitzen en dissabtes o festius i que per tant cal tenir en compte les gratificacions o 

hores extres que s’han de donar al personal per la realització d’aquestes tasques. Reconeix que 

majoritàriament aquesta modificació pressupostària es realitza per poder atendre aquesta 

despesa de persona pels motius abans esmentats, però que la resta corresponent a petites 
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quantitats. 

El Sr. Llaó agraeix aquesta explicació, encara que reitera que és tònica general. 

 

 

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. Mª Carme 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: 

 

 

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

administratiu Patronat de Cultura, núm. 1/2006, 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 2006; 

Vist, que s’ha acomplert el que es disposa a l’article 37.1 del RD 500/1990, de 20/4/1990, pel 

qual es desenvolupa la LHL en matèria de pressupostos, sobre incoació i proposta de 

l’expedient; 

Vist l’informe d’Intervenció; 

El ple acorda: 

 

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

autònom administratiu Patronat de Cultura, núm. 1/2006, que és el que s’especifica: 

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

 
 Partida Habilit/suplem Disminucions 
    

313 16000 quotes socials 5.000,00 0,00 

451 13100 laboral eventual 12.000,00 0,00 

451 22000 llibres biblioteca 1.000,00 0,00 

451 34900 altres despeses financeres 100,00 0,00 

 TOTALS 18.100 0,0 

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

conceptes:  

Concepte  Denominació Habilit/suplem Disminucions 
    

87000 Romanent de tresoreria lliure 18.100,00 0,00 

 TOTALS 18.100 0,0 
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§ 1. c) Modificació del pressupost, resum dels acumulats de les 

modificacions (augment / disminució del total del pressupost):  

§ Total acumulat modificacions estat de despeses: .................................. 18.100,00 € 

§ Total acumulat modificacions estat d’ingressos: ................................... 18.100,00 € 

§ Diferència ....................................................................................................... 0,00 € 

Finançament:  

 

Romanent de Tresoreria de lliure disposició (87000):  ................................................. 18.100,00 € 

Resums: 

Total modificació despeses: ...................................................................................... 18.100,00 € 

Total modificació ingressos:...................................................................................... 18.100,00 € 

Disposició efectiva sobre el romanent de tresoreria de lliure disposició de 2005 ........ 18.100,00 € 

Estat del romanent de tresoreria de lliure disposició de 2005, després de la modificació: 

 Romanent de Tresoreria per a despeses generals: 22.414,46 € 

 

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

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

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

transcorregut aquell termini. 

 

 

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

L’ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU PATRONAT D’ESPORTS DEL 2006 

NÚM. 1/2006. 

 

 

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. 

 

 

El Sr. Gaseni explica que al llarg de l’any s’han d’anar rectificant algunes coses que no 
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s’havien previst en l’aprovació del pressupost, que com tothom sap s’aprova en la data que 

toca. Aprofita per demanar als membres de l’oposició l’assistència a les comissions del 

Patronat, ja que allí també es dóna compte de totes les activitats i modificacions que cal 

efectuar. Manifesta que la major part de la partida corresponent a aportació a entitats va 

destinada a l’equip de futbol, i explica que a part del personal destinat al manteniment del 

camp de futbol en els dies laborals, s’ha de preveure també la del personal de manteniment 

durant els caps de setmana. Pel que fa a la quantitat destinada al programa informàtic de 

gestió explica que es deixarà per més endavant ja que de moment no és del tot imprescindible. 

Explica que també s’elimina la despesa del mirall laminat de la sala de dansa perquè l’activitat 

ja no s’efectua a les escoles velles, sinó al gimnàs Montse fins que no es disposi de les sales 

en la nova zona esportiva. Finalitza tot explicant que a la modificació també hi figura 

l’adquisició de les embarcacions de rem. 

El Sr. Espuny manifesta que la declaració que ha efectuat en el punt anterior també es pot 

aplicar en aquest punt ja que la despesa està disparada i la despesa corrent s’està cobrint amb 

aportacions extraordinàries, com pot ser la de Tres Cales, per modificacions de plans parcials 

que segurament que per aquest any no s’ingressaran. Per aquest motiu demana precaució amb 

la manera com es gasten els diners. 

L’alcalde demana al Sr. Espuny que es cenyeixi al punt de l’ordre del dia. 

El Sr. Llaó manifesta que la partida més voluminosa és la d’aportacions a entitats, a la qual es 

destina la meitat del total de la quantitat que consta en la modificació, i que quasi sempre es fa 

pel manteniment, bé per què no estava previst bé per què s’ha quedat curt perquè es va 

preveure de forma insuficient. Reitera que el volum important de les diferents modificacions 

està dedicat al capítol de personal, com és pràctica habitual de tots els departaments de 

l’ajuntament. Afirma que respecte de la resta, adquisició de material i inversions, no té res a 

dir, però que la meitat de la modificació va destinada a personal, i al seu entendre això no és 

sostenible. 

El Sr. Gaseni detalla que dins de la modificació també es contemplen les fitxes de la 

competició de rem i de ciclisme, que són seccions de nova creació a les que s’ha intentat 

ajudar per poder tirar-les endavant, així com els tres mil euros destinats a l’adquisició d’un 

vehicle pel manteniment de la zona esportiva. Opina, per tant, que no tota la modificació és 

pel personal, sinó que també va destinada a serveis i a tenir cura de les instal·lacions 

recentment construïdes. 

 

 

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. Mª Carme 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: 

 

 

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

administratiu Patronat d’Esports, núm. 1/2006, 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 2006; 

Vist, que s’ha acomplert el que es disposa a l’article 37.1 del RD 500/1990, de 20/4/1990, pel 

qual es desenvolupa la LHL en matèria de pressupostos, sobre incoació i proposta de 

l’expedient; 

Vist l’informe d’Intervenció; 

El ple acorda: 

 

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

autònom administratiu Patronat d’Esports, núm. 1/2006, que és el que s’especifica: 

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

 
 Partida Habilit/suplem Disminucions 
    

452 22100 material esportiu no inventariable 2.800,00  0,00 

452 22400 assegurances 72,00 0,00 

452 22603 fitxes equips competició rem 414,00 0,00 

452 22604 fitxes equips competició ciclisme 404,00 0,00 

452 22615 altres despeses 13.000,00 0,00 

452 34900 altres despeses financeres 1.000,00 0,00 

452 48000 aportació a entitats 20.931,06 0,00 

452 62301 porter electrònic i càmeres vigilància 900,00 0,00 

452 62302 eines manteniment 1.000,00 0,00 

452 62300 videocamera sony dcr-sr 90 850,00 0,00 

452 62400 vehicle manteniment zona esportiva 3.000,00 0,00 

452 62500 mirall laminat sala de dansa 0,00 1.917,00 

452 62501 programa informàtic gestió 0,00 6.187,86 

452 62503 videocàmera 0,00 400,00 

452 62505 porter electrònic i càmeres vigilància 0,00 600,00 

452 62516 walkie-talkies 0,00 300,00 

 TOTALS 44.371,06 9.404,86 

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

conceptes:  

Concepte  Denominació Habilit/suplem Disminucions 
    

45500 Secretaria General de l’Esport 6.530,00 0,00 

87000 romanent de tresoreria 28.436,20 0,00 

 TOTALS 34.966,2 0,0 

 

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

modificacions (augment / disminució del total del pressupost):  

§ Total acumulat modificacions estat de despeses: .................................. 34.966,20 € 

§ Total acumulat modificacions estat d’ingressos: ................................... 34.966,20 € 

§ Diferència ....................................................................................................... 0,00 € 
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Finançament:  

Romanent de Tresoreria de lliure disposició (87000):  ................................................. 28.436,20 € 

Resums: 

Total modificació despeses: ...................................................................................... 34.966,20 € 

Total modificació ingressos:...................................................................................... 34.966,20 € 

Disposició efectiva sobre el romanent de tresoreria de lliure disposició de 2005 ........ 28.436,20 € 

Estat del romanent de tresoreria de lliure disposició de 2005, després de la modificació: 

 Romanent de Tresoreria per a despeses generals: 10.943,98 € 

 

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 L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 

L’ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU PATRONAT DE MITJANS 

INFORMATIUS DEL 2006 NÚM. 1/2006. 

 

 

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. 

 

 

El Sr. Gómez explica que existia un romanent de tresoreria de seixanta mil euros, i que com 

les instal·lacions de l’emissora municipal estan exactament igual com quan van ser 

traslladades des del carrer Sant Roc fa molts anys, sense renovació ni del mobiliari ni de les 

pròpies instal·lacions informàtiques, venia sent del tot imprescindible, fins i tot per la salut 

dels propis treballadors, fer-hi reformes, reformes que inclouen també el canvi d’ubicació de 

les antenes i emissors d’un lloc a altre. Conclou tot exposant que la modificació també abasta  

petites quantitats destinades al personal eventual i a propaganda. 

El Sr. Espuny es remet al que ha expressat als anteriors punts de l’ordre del dia. 

El Sr. Llaó manifesta que el seu vot serà favorable ja que el seu grup va participar en l’òrgan 
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col·legiat que va decidir realitzar aquestes obres, que troba conformes. Es lamenta, però, 

perquè s’ha hagut d’acudir al romanent de tresoreria en comptes d’haver-les inclòs en el 

proper pressupost. 

El Sr. Gómez agraeix la coherència del grup del PP i reafirma la necessitat d’assistir a les 

diferents comissions dels patronats per poder estar ben informat, i recrimina l’absència a 

aquestes reunions del grup del PSC. 

El Sr. Iruela manifesta que la seva absència és deguda al fet que es convoquen les reunions del 

Patronat pel matí, en horaris de treball, i que per assistir-hi hauria de demanar festa a la feina. 

Diu l’alcalde que amb aquesta declaració queden justificades les absències a les comissions 

del patronat del Sr. Iruela. 

El Sr. Gómez manifesta que no ha estat un retret a cap regidor en concret, i que si se li demana 

fer la comissió en un altre horari no té cap inconvenient en fer-ho. 

 

 

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

 Vots a favor: deu. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: les del Sr. Antonio Espuny Gaseni, Sra. Maria Marsal Subirats i Sr. 

Antonio Iruela Subirats. 

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 Mitjans Informatius, núm. 1/2006, 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 2006; 

Vist, que s’ha acomplert el que es disposa a l’article 37.1 del RD 500/1990, de 20/4/1990, pel 

qual es desenvolupa la LHL en matèria de pressupostos, sobre incoació i proposta de 

l’expedient; 

Vist l’informe d’Intervenció; 

El ple acorda: 

 

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

autònom administratiu Patronat de Mitjans Informatius, núm. 1/2006, que és el que 

s’especifica: 

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

 
 Partida Habilit/suplem Disminucions 
    

463  13100 laboral eventual 2.000,00 0,00 

463  22600 publicitat i propaganda 2.496,00 0,00 

463  62500 mobiliari 18.000,00 0,00 

463  63000 adequació antena i emissor 6.683,17 0,00 
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 Partida Habilit/suplem Disminucions 
    

463  63001 reformes instal·lacions patronat 18.197,86 0,00 

 TOTALS 47.377,03 0,0 

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

conceptes:  

Concepte  Denominació Habilit/suplem Disminucions 
    

87000 Romanent de tresoreria lliure 47.377,03 0,00 

 TOTALS 47.377,03 0,0 

 

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

modificacions (augment / disminució del total del pressupost):  

§ Total acumulat modificacions estat de despeses: .................................. 47.377,03 € 

§ Total acumulat modificacions estat d’ingressos: ................................... 47.377,03 € 

§ Diferència ....................................................................................................... 0,00 € 

Finançament:  

Romanent de Tresoreria de lliure disposició (87000):  ................................................. 47.377,03 € 

Resums: 

Total modificació despeses: ...................................................................................... 47.377,03 € 

Total modificació ingressos:...................................................................................... 47.377,03 € 

Disposició efectiva sobre el romanent de tresoreria de lliure disposició de 2005 ........ 47.377,03 € 

Estat del romanent de tresoreria de lliure disposició de 2005, després de la modificació: 

 Romanent de Tresoreria per a despeses generals: 12.317,20 € 

 

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. 

 

 

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

L’ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU PATRONAT DE TURISME DEL 2006 

NÚM. 1/2006. 

 

 

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: 
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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. 

 

 

El Sr. Gaseni explica que aquesta modificació es realitza en base als 41.050 euros del 

romanent de tresoreria lliure, que es destinaran a diverses despeses com són ara el personal 

que oferirà el servei a l’oficina de turisme durant tots els caps de setmana d’hivern, publicitat i 

propaganda, i la renovació del mòdul del port i els equips ofimàtics del Patronat. 

El Sr. Llaó diu que en aquest punt passa igual que en els anteriors, que la meitat de la quantitat 

va destinada a personal i propaganda. Constata que això constitueix la tònica general, i que 

per aquest motiu el seu vot serà d’abstenció tot i esperar poder debatre en més profunditat en 

el proper punt. 

El Sr. Gaseni afirma que li sap greu no poder arrencar un vot favorable dels grups de 

l’oposició, però que com ha dit abans el destí és donar un nou servei durant els caps de 

setmana i que això s’ha de fer mitjançant nou personal. Reitera que és un servei necessari per 

a tot el poble en general. 

El Sr. Llaó explica que no li dol votar a favor quan els temes tenen una solidesa i coherència 

argumental, però que en el present punt el seu vot tampoc no serà negatiu ja que entén que els 

temes poden ser importants. Pensa que els recursos són escassos i que el que s’ha de fer és 

prioritzar, i que si convé renunciar a alguna proposta s’ha de fer. Reitera però que sobre aquest 

extrem espera debatre en el proper punt. 

 

 

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. Antonio Espuny Gaseni, Sra. Maria Marsal Subirats, Sr. 

Antonio Iruela Subirats, 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: 

 

 

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

administratiu Patronat de Turisme, núm. 1/2006, 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 2006; 

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. 1/2006, que és el que s’especifica: 

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

 
 Partida Habilit/suplem Disminucions 
    

313  16000 quotes socials 4.000,00 0,00 

751  13100 laboral eventual 15.000,00 0,00 

751  22600 publicitat i propaganda 12.000,00 0,00 

751  34900 altres despeses financeres 100,00 0,00 

751  48000 subvencions entitats 400,00 0,00 

751  48001 aportacions catifes flors festa corpus 400,00 0,00 

751  48002 aportacions voluntaris festes 400,00 0,00 

751  60000 inversions varies 0,00 1.200,00 

751  62200 mòduls informació 8.750,00 0,00 

751  62600 equips ofimàtics 1.200,00 0,00 

 TOTALS 42.250 1.200 

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

conceptes:  

Concepte  Denominació Habilit/suplem Disminucions 
    

87000 Romanent de tresoreria lliure 41.050,00 0,00 

 TOTALS 41.050 0,0 

 

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

modificacions (augment / disminució del total del pressupost):  

§ Total acumulat modificacions estat de despeses: .................................. 41.050,00 € 

§ Total acumulat modificacions estat d’ingressos: ................................... 41.050,00 € 

§ Diferència ....................................................................................................... 0,00 € 

Finançament:  

 

Romanent de Tresoreria de lliure disposició (87000):  ................................................. 41.050,00 € 

Resums: 

Total modificació despeses: ...................................................................................... 41.050,00 € 

Total modificació ingressos:...................................................................................... 41.050,00 € 

Disposició efectiva sobre el romanent de tresoreria de lliure disposició de 2005 ........ 41.050,00 € 
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Estat del romanent de tresoreria de lliure disposició de 2005, després de la modificació: 

 Romanent de Tresoreria per a despeses generals: 2.856,46 € 

 

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. 

 

 

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

2006 NÚM. 5/2006. 

 

 

Abans d’iniciar-se la lectura i votació de la proposta d’acord relativa a aquest punt el 

president, a l’empara de l’article 91.3 del Reglament d’organització funcionament i règim 

jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, resol la seva retirada 

de l’ordre del dia. 

 

 

7- APROVACIÓ DE 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. 

 

 

L’alcalde explica que aquest punt fa referència a l’aprovació de la cinquena certificació de les 

obres realitzades a la zona esportiva, que com és habitual i donada la quantitat passa a 

aprovació del plenari. 

El Sr. Espuny pregunta qui ha realitzat l’obra. 

L’alcalde recorda que l’obra es va adjudicar a l’empresa POLIGRAS SA, però que en l’obra 

civil ha participat la constructora LUBASA. Manifesta que tots es poden donar per molt 

satisfets. 

El Sr. Llaó diu que amb la retirada de l’ordre del dia del punt precedent un cop més s’ha 

sostret el debat de la gestió econòmica de l’Ajuntament. Formula el desig que aquest debat 

que en el seu dia l’alcalde va prometre pugui tenir lloc un dia o altre, i afegeix que espera que 
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en la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia no hi hagi tingut res a veure l’informe 

desfavorable d’Intervenció. 

L’alcalde, en relació al debat a què ha fet referència el Sr. Llaó, recorda que ja li va manifestar 

que es podia realitzar en dos espais interessants, un a través d’un programa a l’emissora local 

de la Cala Ràdio, i l’altre quan es debati l’aprovació del pressupost municipal, que, recorda, 

ara s’aprova dins del termini reglamentari. 

 

 

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: 1.165.632,26 € 

 Núm. de certificació: cinquena 

 Import certificat: 475.492,78 € 

 Import pendent de certificar: 474.208,47 € 

 

SEGON.- Notificar aquesta resolució en forma a l’interessat i donar compte a Intervenció. 

 

 

8- CESSIÓ GRATUÏTA, EN FAVOR DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA, DEL DOMINI DE L’IMMOBLE UBICAT AL CARRER 

LLIBERTAT, 72, PER TAL QUE HO DESTINI A L’AMPLIACIÓ DEL CENTRE 

D’ATENCIÓ PRIMÀRIA MUNICIPAL. 
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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. 

 

 

L’alcalde manifesta el desig que aquest sigui l’últim tràmit que efectua l’ajuntament al Servei 

Català de la Salut, que com diu el propi punt de l’ordre del dia és la cessió i posterior 

formalització en escriptura pública, per tal que des del propi Departament es pugui tirar 

endavant amb les tant desitjades obres d’ampliació del CAP. 

Manifesta l’alcalde que des del mes de juliol de l’any 2004 s’han vingut realitzant diferents 

gestions per tal d’agilitar aquest tema i que l’equip de govern ha estat molt constant i 

persistent. 

 

 

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

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

L’Alcaldia, mitjançant Provisió de data 06/09/2006, acordà incoar expedient per efectuar la 

cessió gratuïta del ple domini de l’immoble ubicat al carrer Llibertat, 72, en favor del Servei 

Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya, per tal que ho destini a l’ampliació del 

Centre d’Atenció Primària municipal. 

L’immoble es correspon a la finca registral núm. 14141, que consta inscrita al Registre de la 

Propietat núm. 2 de Tortosa al Foli 210 del Volum 3746, Llibre 180. 

Vist l’informe jurídic; 

Vist l’informe de l’arquitecte municipal; 

Vist que l’expedient s’ha sotmès a informació pública per termini de trenta dies i que no s’ha 

presentat cap al·legació al respecte; 

Vist que s’ha donat compte de la cessió al Departament de Governació i Relacions 

Institucionals de la Generalitat de Catalunya; 

Vist l’article 211.1 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, i els articles 49 a 52 del Decret 336/1988, de 
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17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals; 

Vist l’article 214.2 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, respecte el quòrum de la majoria absoluta 

necessari per a l’aprovació del present acord; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Cedir gratuïtament l’immoble ubicat al carrer Llibertat, 72, finca registral núm. 

14141, que consta inscrit al Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa al Foli 210 del Volum 

3746, Llibre 180, en favor del Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya, per tal 

que ho destini a l’ampliació de l’actual Centre d’Atenció Primària. Tot el què, en els termes i 

condicions relatives a la reversió en cas d’incompliment de la finalitat previstos a l’article 50 

del Decret 336/1988, de 17/10/1988, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens 

locals de Catalunya. 

 

SEGON.- Formalitzar la cessió en escriptura pública davant notari. 

 

TERCER.- Remetre un certificat del present acord al Servei Català de la Salut de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

 

9- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT EN DATA 10/10/2006, RE 

3269, PER LA MERCANTIL FITAFORTA SL, CONTRA L’ACORD PLENARI DE 

11/8/2006, PEL QUAL ES VA DISPOSAR L’INICI D’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ 

FORÇOSA DELS BÉNS I DRETS AFECTATS PER L’OBRA “MODIFICACIÓ DEL 

PROJECTE D’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, 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: 

 

 

Per Decret de l’Alcaldia núm. 98/2006, de 7/3/2006, es va acordar, primer, aprovar 

inicialment el projecte tècnic “Modificació del projecte d’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 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 62, de 

15/3/2006, 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 11/8/2006, va acordar: 
PRIMER.- Constatar que l’aprovació definitiva del projecte “Modificació del projecte d’accés i 

aparcament a la platja de l’Estany Tort” 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 189/2006, de 16/8/2006, i al diari El Punt 

de 18/8/2006. 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 10/10/2006, RE 3269, 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 

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: el projecte i les actuacions 

material que proposa portar a terme vulnera de ple les determinacions del planejament vigent 

a la zona; un projecte d’obres locals ordinàries no pot possibilitar una expropiació sense el 

corresponent recolzament per part del planejament urbanístic. Argumenta, en fi, manca de 

causa expropiandi i, en base a això, sol·licita la revocació de l’acord, tot aportant, com a 

antecedent aplicable, la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 

19/10/2000 (Ar JUR 2001\59170). 

Examinada aquesta al·legació a la vista del planejament urbanístic vigent en resulta, ben al 
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contrari, el següent: 

 L’àmbit físic de l’actuació que es proposa no constitueix sòl urbà ni urbanitzable. Es 

tracta, en canvi, de sòl qualificat com a “Sòl no urbanitzable apte per al poblament 

dispers (Clau 23)”. L’obra, per tant, no constitueix, ni tan sols parcialment, part de cap 

futur projecte d’urbanització, ni pot ésser considerada “obra urbanística”. 

 El camí objecte de l’actuació tampoc no forma part de la xarxa viària definida pel vigent 

Pla General d’Ordenació Urbana, ni bàsica ni secundària. Es tracta, senzillament, d’un 

dels camins de la xarxa de camins veïnals i rurals del municipi, de titularitat d’aquest 

ajuntament, que constitueix l’únic accés a la platja de l’Estany Tort.  

 És palès, per tant, que el projecte d’obres locals ordinàries aprovat no vulnera, en contra 

d’allò al·legat per la mercantil, cap determinació del planejament. 

Per tot això; 

Vist 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”; 

El ple acorda: 

 

ÚNIC.- Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat en data 10/10/2006, RE 3269, 

per la mercantil Fitaforta SL, contra l’acord plenari de 11/8/2006, pel qual es va disposar 

l’inici d’expedient d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats per l’obra “Modificació del 

projecte d’accés i aparcament a la platja de l’Estany Tort”. 

 

 

10- PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTEN ELS GRUPS DE L’EQUIP DE GOVERN 

MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, CIU I ERC, EN RELACIÓ 

A L’ATC (ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO) O CEMENTIRI DE RESIDUS 

NUCLEARS. 

 

 

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 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 128 

 

serà afirmatiu i afegeix que no només els municipis del Baix Ebre, sinó també els més propers 

a la zona d’influència com són ara Tivissa, Pratdip i l’Hospitalet haurien de ser sabedors que 

el poble no vol aquest cementiri de residus. 

El Sr. Llaó manifesta també el seu vot favorable en tots els sentits. 

L’alcalde explica que fa uns mesos es va reunir amb representants dels municipis de 

Montroig, Tivissa, Pratdip i Vandellòs, i que tots plegats van deixar palès el seu rebuig a la 

possible instal·lació d’un cementiri nuclear a les nostres terres. Per això, es va acordar que 

cada municipi per separat, i també els respectius Consells Comarcals, aprovarien mocions 

rebutjant la referida instal·lació. 

 

 

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: 

 

 

El passat 21 de desembre de 2004 la Ponència d’Energia del Congrés dels Diputats aprovava 

per unanimitat demanar al Govern de l’Estat que la gestió dels residus radioactius d’alta 

intensitat procedents de les centrals nuclears espanyoles, fos gestionat a través d’un Almacén 

Temporal Centralitzado (ATC). Una Comissió Interministerial, que l’ha inspirat, entre altres, 

els projecte COWAM, impulsat per l’AMAC, i amb el suport i participació del Consejo de 

Seguridad Nuclear (CSN), i la Empresa Nacional de Residus (ENRESA), han estudiat quin 

seria el millor procediment per a la tria de l’emplaçament de l’ATC, i ha obert un termini per 

tramitar les sol·licituds d’aquells municipis interessats en acollir-lo. 

La producció de residus nuclears d’alta activitat derivats del funcionament de les centrals 

nuclears té en la gestió dels mateixos una de les principals dificultats, ja que encara no s’ha 

trobat la manera de donar una resposta òptima. La permanència durant milers d’anys d’un alt 

nivell de radioactivitat fa que la seva afectació en el present, però també en el futur, representi 

una hipoteca mediambiental per a les properes generacions. 

La intenció de la Comissió Interministerial ATC d’oferir grans compensacions al municipi 

que s’ofereixi i aconsegueixi ubicar l’ATC dins del seu terme, no té en compte la resta de 

territori (municipis, comarques o regió) que també es veurien afectades de manera 

determinant per aquesta localització. Aquesta estratègia unilateral que no té en compte el 

conjunt del territori ens sembla totalment reprovable i per això s’ha exigit que el govern de la 

Comunitat Autònoma afectada tingui capacitat vinculant a l’hora del seu establiment. 

La nostra nació, Catalunya, ja ha contribuït amb escreix amb la quota de solidaritat de 

producció energètica d’origen nuclear, amb la implantació a les nostres terres de quatre 

centrals nuclears (una en fase de desmantellament). Les Terres de l’Ebre hem estat el motor 

energètic de Catalunya concentrant aquestes centrals nuclears, així com els residus radioactius 

que contenen. Per tot això, i havent expressat de forma clara i rotunda al llarg dels últims 

anys, el nostre desig de gaudir d’un nou model de desenvolupament més sostenible i més 

respectuós amb el territori i el medi ambient considerem que cal desestimar la localització del 

Almacén Temporal Centralizado de residus radioactius d’alta intensitat en el nostre territori. 

Per tot això, el ple acorda: 
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PRIMER- Rebutjar qualsevol possible proposta d’instal·lació de l’ATC a les Terres de l’Ebre 

i per extensió a tot Catalunya. 

 

SEGON- Fer arribar aquest acord a la Comissió Interministerial ATC, a la presidència i grups 

polítics amb representació al Congreso de los Diputados i al Parlament de Catalunya, al 

Ministerio de Indústria, Turismo i Comercio de l’Estat Espanyol, al Departament de Treball i 

Indústria de la Generalitat de Catalunya, a l’Empresa Nacional de Residuos Radioactivos SA 

(ENRESA), al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) i als Ajuntaments del Baix Ebre. 

 

 

11- 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 445/2006 de 25/9/2006 al 529/2006 de 22/11/2006, i de les actes de les 

Comissions de Govern corresponents a les sessions 28/2006, de 21/9/2006, 29/2006, 

28/9/2006, 30/2006, de 5/10/2006 i 31/2006, de 26/10/2006, 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. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

L’alcalde prega al president del Patronat de Mitjans Informatius que en la mesura que es pugui 

realitzi debats sobre el tema econòmic, nuclear i qualsevol altre que es cregui interessant. 

El Sr. Gómez manifesta que el dia 13/12/2006 a les 20:00 hores tindrà lloc el debat de política 

municipal. Tot i això, diu, si es creu que a més se’n ha de realitzar un altre sobre les finances 

municipals, es pot tenir en compte i incloure’l. 

La Sra. Borràs prega que es prenguin mesures sobre l’antena que hi ha instal·lada a l’hotel del 

carrer del Mar, ja que segons té entès  pot generar greus malalties. 

El Sr. Llaó manifesta que, segons té entès, en el simulacre fet el passat divendres al col·legi no hi 

va participar el CAP perquè no disposen de prou efectius. Pregunta sobre l’estat en que es troben 

les gestions relatives al conveni sobre el transport sanitari, i per la valoració que fa l’equip de 

govern sobre la no participació del personal del CAP en l’esmentat simulacre. 

El Sr. Gómez aprofita per agrair als bombers, a la Policia Local, al personal del SUM i a 

l’agrupació de voluntaris de Protecció Civil la seva intervenció en el simulacre esmentat, que diu 

que va ratllar la perfecció tot i la manca del personal sanitari del CAP. Diu que l’ajuntament 

lluita per tal que el Departament de Salut se n’assabenti de la manca de metges al poble, i 

manifesta que aquest és un tema molt preocupant ja que el CAP de l’Ametlla, avui per avui, no 

està a l’alçada del que el poble es mereix. 

La Sra. Borràs pregunta sobre l’enllumenat del vial d’accés a la zona esportiva, i mostra la seva 

preocupació pel gran trànsit de joves que circulen amb motocicletes per la zona. 

Contesta l’alcalde que una de les principals inversions que efectua l’ajuntament són els accessos 

a la zona esportiva, tant des del poliesportiu com per sota dels dos pons de l’autopista. Informa 
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que no pot tardar gaire en quedar del tot enllestida. 

El Sr. Llaó pregunta a quantes empreses s’ha demanat pressupost per realitzar les diverses obres 

que s’estan portant a terme al municipi com són ara la renovació de voreres i places, així com els 

criteris seguits a l’hora d’adjudicar aquestes obres. 

El Sr. Espuny demana autorització per poder consultar els diferents projectes pressupostos i 

expedients relatius a aquestes obres. 

Contesta l’alcalde que en les diferents obres que s’estan executant al municipi hi treballen 

diferents empreses algunes de les quals només han presentat pressupost elles soles, i manifesta 

als regidors que tenen a la seva disposició tota la documentació a les oficines municipals. 

El Sr. Montagut demana autorització a la Presidència per poder efectuar una pregunta al grup del 

PSC, i és autoritzat per l’alcalde. 

Pregunta el Sr. Montagut al grup del PSC sobre la comunicació presentada a la Fiscalia de 

Tortosa en relació al conveni signat per l’alcalde i el promotor de Tres Cales SA el 19/11/2004, 

ratificat pel ple el 30/12/2004, i manifesta que si s’ha presentat l’escrit és perquè han degut 

considerar que són actuacions delictives ja que la via emprada ha estat la penal. Opina que el fet 

d’haver escollit la via penal i de deixar passar més d’un any i mig des de la signatura per posar 

els fets en coneixement de la Fiscalia es pot interpretar com una mena de mala intenció. Creu 

que tenen tot el dret de fer-ho, però afegeix que si pensen que va ser un delicte ho haguessin 

pogut denunciar abans i no esperar un any i mig. Diu que el seu grup donarà les explicacions que 

calguin i davant de qui faci falta, però pensa que en aquest fet s’han passat de la ratlla ja que de 

tots és sabut que les actuacions realitzades eren del tot necessàries i que en el seu dia ja es va 

interposar un contenciós, amb la participació del PSC, per defensar els interessos d’aquells que 

es podien creure perjudicats. Pregunta pel motiu d’aquesta denuncia a la Fiscalia, pregunta si la 

pretensió, havent triat la via penal, és que els tanquin a la presó, que els considerin delinqüents o 

que els inhabilitin per exercir un càrrec públic i així no tenir adversaris polítics en les propers 

eleccions municipals. Pregunta si la intenció és que un jutge els solucioni la papereta. Opina que 

amb això han encetat un nou període de relació entre el seu partit i l’equip de govern, i que 

aquest intent de desacreditar només es pot interpretar com un signe de la seva impotència, com 

un signe de que volen guanyar al jutjat el que no guanyaran a les urnes. Tot plegat li sembla un 

mal negoci polític pel grup del PSC, ja que és adoptar un estil de fer política que en altres 

moments ells mateixos van criticar, i que no els deixa en gaire bon lloc. Per concloure, espera 

que aquest comentari faci reflexionar el grup del PSC. 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 20:45 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 20 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 111 a 113 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 09/02/2007 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 13/2006 DE 5/12/2006 

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. Mari Carme Martí Buenaventura 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sr. Mari Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquin Laboria Mayoral 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

 

Excusa la seva assistència el senyor Antonio Iruela Subirats.  

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:00 hores del dia 5/12/2006, 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 

extraordinària en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

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

2006 NÚM. 5/2006. 

 

 

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 
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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 la seva 

satisfacció per la rectificació de la proposta d’acord en relació a la que es va retirar de l’ordre 

del dia de l’anterior sessió, rectificació que atribueix al contingut de l’informe d’Intervenció. 

Afirma que la modificació és conseqüència de la política de l’equip de govern. Una gran part 

de la modificació, explica, es destina al capítol primer, sous i salaris, i es finança bàsicament 

amb inversions que es deixen d’efectuar com són ara electrificar el polígon i comprar 

contenidors. Diu que li preocupa que més del 70% vagi a despesa corrent, i dóna lectura de les 

següents quantitats: ingressos corrents 12.550.000 euros, despeses corrents 10.336.000 euros. 

Continua tot explicant que encara que sembli que l’estalvi brut real és de 2.200.000 euros, per 

tant correcte, en el pressupost de l’any 2006 s’hi troben dues entrades reflectides com a 

ingressos corrents i que són els convenis urbanístics signats amb Marina Sant Jordi, 

d’1.800.000 euros, i amb Mare Nostrum, de 2.570.000 euros, en total 4.370.000 euros. 

Ingressos que és compten com a ordinària quan realment són extraordinaris, ja que es 

produiran aquest any però no pas en el proper. Afirma que si es restessin dels ingressos 

corrents aquestes quantitats es veuria que l’estalvi brut no és positiu, sinó negatiu per import 

de 2.156.000 euros, que són quasi 400.000.000 de les antigues pessetes. Per això, continua, si 

no fos per aquestes aportacions extraordinàries incloses en el pressupost d’enguany en la 

despesa corrent s’hagués generat un dèficit de 2.100.000 euros, pràcticament un milió de les 

antigues pessetes diari. Opina que per aquest motiu es pot comprendre que en la política que 

porta a terme l’equip de govern el seu grup no hi pot estar d’acord, ja que són uns números 

oportunistes en el sentit que s’aprofiten de dos convenis privats per a dir que el resultat és 

positiu quan realment és negatiu, o sigui que estan estirant més el braç que la màniga. 

Manifesta que el seu vot serà negatiu, però demana a l’equip de govern que d’una vegada per 

totes fiqui els peus a terra, miri del que disposa l’ajuntament i doni al poble el servei del que 

realment es té, i que no passi com l’any passat que es van comptar com a ingrés els 900.000 

euros del conveni de Marina Sant Jordi quan en dia d’avui encara no han entrat, ja que estan 

condicionats a les aprovacions d’uns plans parcials que creu que és pràcticament impossible 

que aquest any entrin. Demana que es rectifiqui ja que al seu entendre s’està arribant a un 

carrer sense sortida i molt fosc. 

El Sr. Llaó manifesta que no és pas la primera vegada que es posa de manifest la posició no 

gaire positiva que pren l’ajuntament en matèria econòmica, ja que en una setmana és la segona 

modificació presentada. La primera, que en l’anterior ple abans de debatre-la es va retirar, i 

l’actual que es presenta rectificada. Per aquest motiu pensa que és la modificació de la 

modificació. En la present, continua, ja no calen els 400.000 euros per a la construcció de la 

piscina, en canvi en la primera es deia que hi mancaven. Explica que en la modificació 

retirada l’equip de govern deia que s’havien quedat curs en 1.200.000 euros i que en canvi ara 
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es diu que no, que la quantitat és de 813.000 euros. Opina que tot és molt preocupant, més 

encara quan es parla de perfecta planificació. Pensa que l’anterior proposta es va retirar de 

l’últim ple per l’informe negatiu d’Intervenció, i que ara, endreçada la proposta, es passa per a 

la seva aprovació. Pregunta a què obeeix la retirada dels esmentats 400.000 euros destinats a 

la piscina municipal, o la de la quantitat destinada a l’electrificació del polígon, la dels 60.000 

euros de les accions per constituir una SA, o la de l’adquisició dels contenidors, adquisició de 

la qual s’havia fet molta propaganda en tots els mitjans informatius. Afirma que tot plegat és 

una forma de fer quadrar els números. Constata, en canvi, que el que no ha variat a la baixa 

són les partides referides a les indemnitzacions als regidors i al personal, que sempre 

augmenten. En canvi el capítol d’inversions sempre baixa, i al seu entendre és que s’està 

gastant més que no pas ingressos entren. Per tot l’esmentat anuncia que el seu vot serà 

negatiu. 

El Sr. Gaseni explica que aquesta modificació és del tot necessària per poder quadrar el 

pressupost. Diu que s’han de mirar les inversions efectuades en anteriors legislatures i les que 

s’estan fent actualment, i que resten temes que s’han de tancar com per exemple l’ampliació de 

la llar d’infants, l’enllumenat i pavimentació de Calafat, el centre ocupacional a sota de la llar de 

jubilats, les obres del l’accés al carrer Part de Cala, així com l’arranjament de diversos camins 

veïnals per desperfectes dels aiguats. Explica que en aquesta modificació s’incorporen també 

diversos ingressos rebuts, i en relació a la piscina diu que hi ha un compromís ferm de tirar-la 

endavant i que ja està en marxa la licitació del concurs. 

L’alcalde entén que el to emprat pels portaveus dels grups de l’oposició ha estat cordial, però 

assenyala en relació a les crítiques sobre la contractació de personal que no s’ha fet menys del 

que es va fer durant els dos últims anys de l’anterior legislatura. Reitera que en el tema 

d’inversions no hi ha cap tipus de disminució. Assenyala a més que ara els pressupostos 

s’aproven dins del termini corresponent, cosa que no passava en l’anterior legislatura, i posa 

com exemple que durant l’any 2003 no van tenir prou capacitat política per aprovar-lo i va haver 

de ser l’actual equip de govern qui va fer-ho al cap de set mesos, i que durant els exercicis de 

2001 i 2002 els van aprovar durant els mesos de juliol i agost respectivament, la qual cosa, diu, 

no és pas un bon exemple a seguir. A més, continua, la modificació pressupostària la van 

aprovar l’any següent i no durant el mateix exercici, deixant el romanent a zero i destinant a 

personal més d’un cinquanta per cent. I en canvi ara critiquen, afegeix, que es destini a personal 

un trenta per cent. Ara, diu, s’inverteix més en salut, neteja, seguretat, etc. Recorda que a finals 

de novembre del 2002 van realitzar una modificació pressupostària de 326.000 €, dels quals 

250.000 € eren per a personal, i que van passar a la història per no fer res en inversions i per 

gastar molt en personal. Conclou tot explicant que si bé ara tenen més despeses extraordinàries 

per altra banda també tenen més ingressos extraordinaris, i reitera les inversions que s’estan 

portant a terme. Manifesta que accepta tots els plantejaments per buscar solucions, però no la 

crítica perquè sí. 

El Sr. Espuny manifesta que ara no s’està jutjant l’acció del govern anterior sinó la de l’actual. 

Afirma que el que és important és el resultat, i recorda que en cap dels tres pressupostos que va 

aprovar el seu equip de govern els hi va passar el que està succeint al d’ara, ja que mai es van 

gastar en despesa corrent més del que havien ingressat per ingressos corrents. En canvi ara, diu, 

l’actual govern, durant els sis primers mesos de gestió, ha generat un dèficit corrent d’1.700.000 

€. Explica que potser quan ell governava no s’aprovaven els pressuposts quan tocava, però que a 

final d’any complia amb la seva obligació, que com a responsable d’Hisenda era que els 

números quadressin, i que per això sempre van intentar donar el màxim servei sense perdre de 

vista els ingressos disponibles. Afirma que no està en contra de les millores en educació, 
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seguretat i neteja, però creu que sempre s’han de tenir en compte els ingressos comptabilitzats, 

que ara cada any s’estan sobrepassant. Pensa que això és un problema, i que l’actual equip de 

govern s’està passant 2.100.000 € en despesa corrent, cosa que l’alcalde no li ha negat. Opina 

que encara que el seu equip de govern no aprovés els pressupostos quan tocava l’ajuntament no 

parava, la gent no va deixar de cobrar i les inversions i obres es feien quan es podien. Creu que 

la capacitat i voluntat inversora del seu equip de govern va quedar palesa durant els anys 2001 i 

2002, ja que les coses es feien d’un altra manera i ben fetes. Diu que quan es feien obres 

prèviament es feia un projecte, una valoració i un pressupost, es treia a licitació pública i 

s’adjudicava. En canvi en l’actualitat, continua, hi han tota una sèrie d’obres que ja s’estan 

finalitzant i oficialment no estan adjudicades ni per decret. Demana poder veure aquests 

projectes, com ja ho va demanar en l’últim ple, i assegura que les lliçons que li vol donar el 

senyor alcalde el seu grup no les vol aprendre. Creu que és un escàndol que els serveis tècnics 

municipals desconeguin les obres que l’ajuntament està efectuant al poble, i afegeix que tampoc 

no vol aprendre com buscar recursos per fer inversions, i posa com exemple la pujada de tots els 

impostos o la concessió de la gestió de l’aigua, que es va fer per un període de vint-i-cinc anys 

hipotecant així els recursos dels propers sis governs municipals. Afirma que la seva manera de 

governar va ser més de tocar de peus a terra, atenent a la realitat econòmica de l’ajuntament, i 

que van fer el que van poder amb tots els entrebancs possibles, sense destinar mai els diners 

obtinguts per vendes, ni els diners que van entrar extraordinàriament, a despesa corrent, sinó a 

inversió. Reitera que l’actual equip de govern, sinó fos pels ingressos obtinguts de Marina Sant 

Jordi i de Tres Cales, que a dia d’avui encara no han entrat, tindria un dèficit de 2.100.000 €. 

Conclou tot afirmant que s’estan fent castells a l’aire, i que per això rebutja les lliçons que se li 

volen donar. 

El Sr. Llaó manifesta que no dubta que aquesta modificació sigui necessària, però que és la 

cinquena de l’actual exercici i pregunta quina és la més necessària, si aquesta o la que es va 

presentar la setmana passada. Recrimina la postura d’ERC, ja que al seu entendre per poder 

comparar el que s’està fent ara amb el que es feia abans ha hagut de canviar radicalment els seus 

plantejaments urbanístics, com en el tema de Tres Cales. Afirma que quan l’alcalde entra en un 

debat escenificant els seus millors temps en l’oposició, aportant actes passades i utilitzant una 

retòrica que recorda els temps en què era el cap de l’oposició és que s’està parlant d’un tema 

important. No veu com a certa l’afirmació de l’alcalde relativa a que no hi ha cap disminució en 

el capítol d’inversió, encara que després ha expressat la voluntat política de tornar-ho a 

contemplar. Constata que l’alcalde ha fet bandera de l’afirmació, en diverses ocasions, que 

l’anterior equip de govern aprovava els pressupost en retard, però ell vol recordar també que 

l’actual equip va retirar un pressupost per no saber-lo quadrar. Al menys ells els feien tard, però 

els quadraven. Respecte de l’afirmació de l’alcalde sobre el fet que els seus romanents sempre 

quedaven a zero i que en canvi ara hi han 762.000 €, afirma que el seu equip sempre gastava pel 

que tenia i en canvi ara s’ha hagut de recórrer a uns diners que la llei no permet tocar. En relació 

a la contractació de personal diu que n’hi ha el doble que fa tres anys; i sobre la despesa corrent 

opina que també s’ha doblat. Pregunta que passarà quan l’estructura de personal estigui ben 

dimensionada i no es rebin recursos extraordinaris de l’àmbit de l’urbanisme com els d’ara, ja 

que s’han acostumat a un nivell d’ingressos i en canvi tots saben que el sòl és limitat, i tots han 

de coincidir que també ho serà el flux d’ingressos extraordinaris, mentre que les necessitats de la 

població seran permanents ja que si es donen uns serveis s’han de mantenir. Per aquest motiu 

reitera la pregunta, com s’ho faran per mantenir aquests nivells de costos. Creu que és un tema 

delicat que s’ha de parlar i demana a l’equip de govern que no perdin de vista aquest 

plantejament. 
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El Sr. Gómez manifesta que l’equip de govern el que fa és negociar bé i demanar als diferents 

promotors i administracions per treure el màxim possible de diners pel poble. Creu que l’anterior 

equip de govern es conformava amb dos-cents milions de les antigues pessetes i que el d’ara 

aquesta quantitat l’ha triplicada, i que això la gent ho veu al carrer. 

L’alcalde reitera que l’estil de fer política del Sr. Espuny no ha estat pas un exemple a seguir, 

creu que li molesta molt la capacitat de gestió que té l’actual equip de govern amb els diferents 

promotors i administracions, i també que obtingués uns beneficis de la companyia d’aigües i que 

tot es fes d’una manera transparent, i que recrimina els resultats perquè ells no van aconseguir el 

que s’està aconseguint ara. Reitera els resultats dels dos últims exercicis, en què, afirma, van ser 

superiors els ingressos que les despeses, essent per tant són falses les afirmacions del Sr. Espuny. 

Manifesta que si es comparen les arques d’arqueig, els romanents de tresoreria o l’estat del deute 

de l’anterior equip de govern amb el d’ara en resulta que els actuals són molt més satisfactoris. 

Afirma que s’ha disminuït en un milió d’euros el deute bancari, i qualifica d’escàndol el calaix 

ple de factures que va deixar per pagar el Sr. Espuny quan va finalitzar el seu mandat, o el deute 

amb el concessionari d’aigües que l’actual equip de govern va haver de negociar i resoldre. Per 

finalitzar, diu que és una modificació per continuar amb la línia marcada per l’equip de govern 

de seguir fent més inversió al carrer i donar més bons serveis i més atenció en sanitat, seguretat, 

neteja, etc. 

 

 

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, Sr. 

Joaquin Laboria Mayoral, Sr. Antonio Espuny Gaseni i Sra. Maria Marsal 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. 5/2006, 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 2006; 

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. 5/2006, que és el que s’especifica: 

§ 1. a) Modificació del pressupost, modificació de partides: 
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 Partida Habilit/suplem Disminucions 
    

111 23300 indemnitzacions regidors 11.000,00 0,00 

222 12000 retribucions bàsiques  45.000,00 0,00 

222 12100 retribucions complementàries 20.000,00 0,00 

313 16000 quotes socials 70.000,00 0,00 

322 22100 material cursos 6.000,00 0,00 

323 46503 conveni CCBE pla d’immigració 11.661,66 0,00 

412 13000 laboral fix sanitat 6.000,00 0,00 

412 13100 laboral eventual sanitat 11.500,00 0,00 

422 13100 laboral eventual 8.000,00 0,00 

422 48002 conveni URV curs universitat d’estiu 5.586,00 0,00 

422 63000 ampliació llar d'infants 95.253,44 0,00 

422 63001 marquesina llar d’infants 57.842,50 0,00 

432 62301 electrificació polígon FECSA 0,00 101.064,52 

432 85200 desemborsament accions SA municipal 0,00 60.200,00 

442 62500 adquisició contenidors 0,00 173.101,99 

451 13100 laboral eventual cultura 10.000,00 0,00 

451 48900 conveni fundació martí castro 35.000,00 0,00 

452 22600 festes populars 20.000,00 0,00 

452 62300 equip de so SCER 7.784,67 0,00 

511 22100 vestuari brigada 5.000,00 0,00 

511 61004 enllumenat i pavimentació calafat 173.510,73 0,00 

511 61006 centre ocupacional-sotan llar de jubilats 46.965,51 0,00 

511 61102 accessos part de cala 23.415,34 0,00 

511 61108 arranjament camins desperfectes aiguats 75.666,60 0,00 

533 22701 campanyes promoció mediambiental 0,00 15.000,00 

533 62300 vehicle medi ambient 15.000,00 0,00 

711 22700 actuacions regidoria promoció econòmica 41.000,00 0,00 

751 60000 plataforma lúdica per la mar 12.100,00 0,00 

 TOTALS 813.286,45 349.366,51 

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

conceptes:  

Concepte  Denominació Habilit/suplem Disminucions 
    

42000 fons nacional de cooperació 160.000,00  

42400 enresa 100.000,00  

45501 ensenyament, subvenció llar d'infants 98.000,00  

45506 D. cultura, aportació fundació martí castro 35.000,00  

48000 subvenció Fundació territori i paisatge 6.000,00  

75506 subvenció arranjament camins desperfectes aiguats 64.919,94  

 TOTALS 463.919,94 0 

 

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

modificacions (augment / disminució del total del pressupost):  

 Total acumulat modificacions estat de despeses: ........................................... 463.919,94 € 

 Total acumulat modificacions estat d’ingressos: ........................................... 463.919,94 € 

 Diferència .................................................................................................................. 0,00 € 
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Finançament:  

Romanent de Tresoreria de lliure disposició (87000):  .......................................................... 0,00 € 

Resums: 

Total modificació despeses: .................................................................................... 463.919,94 € 

Total modificació ingressos:.................................................................................... 463.919,94 € 

Disposició efectiva sobre el romanent de tresoreria de lliure disposició de 2005 ................. 0,00 € 

Estat del romanent de tresoreria de lliure disposició de 2005, després de la modificació: 

 Romanent de Tresoreria per a despeses generals restant, teòric: 762.387,75 € 

 Fons líquids afectats al Patrimoni Municipal del Sòl: 670.625,62 € 

 Romanent de Tresoreria per a despeses generals, real: 91.762,13 € 

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 2006). 

despesa 

 finançament 

afectat   CFI 

690.587,47 390.000,00 Ensenyament 0,564737 

Totals 390.000,00   0,564737 
        

  300.587,47 recursos propis 0,435263 

 Projecte 5/2006. Enllumenat públic a la urbanització Calafat. Projecte de nova 

introducció. (Situació inicial al pressupost de 2006). 

despesa 

 finançament 

afectat   CFI 

1.166.654,16 1.166.654,16 conveni urb. Marina Sant Jordi 1,000000 

Totals 1.166.654,16   1,000000 
        

  0,00 recursos propis 0,000000 

 Projecte 6/2006. Arranjament camins desperfectes aiguats 2006. Projecte de nova 

introducció. (Situació inicial al pressupost de 2006). 

despesa 

 finançament 

afectat   CFI 

75.666,60 64.919,94 subvenció governació 0,857974 

Totals 64.919,94   0,857974 
        

  10.746,66 recursos propis 0,142026 

 

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 14:20 hores del dia més amunt 
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esmentat, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signen tots els assistents que ho 

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 8 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 131 a 138 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 09/02/2007 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 1/2007 DE 31/01/2007 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 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sr. Mari Carme Borràs Llambrich 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

Sr. Antonio Iruela Subirats 

 

Excusa la seva assistència la Sra. Mari Carmen Martí Buenaventura 

 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:00 hores del dia 31/01/2007, 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 ANTERIORS. 

 

 

Es procedeix a llegir les actes de les sessions anteriors, 12/2006, de 27/11/2006 i 13/2006, de 

5/12/2006. Un cop conclosa la seva lectura, s'acorda per UNANIMITAT: 

 

ÚNIC.- Aprovar les actes de les sessions anteriors, 12/2006, de 27/11/2006 i 13/2006, de 

5/12/2006. 
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2- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DELS 

ARTICLES 13 I 15 DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR E, RIBES ALTES SEGONA FASE- 

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: 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 26/10/2006 la Junta de Govern Local va acordar l’aprovació inicial del projecte de 

modificació puntual dels articles 13 i 15 del pla parcial del sector E, Ribes Altes segona fase- 

de l’Ametlla de Mar. 

Consta a l’expedient que l’edicte relatiu a l’aprovació inicial va ser publicat al Butlletí Oficial 

de la Província núm. 252/2006, de 3/11/2006, i al diari El Punt de 3/11/2006. 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 octubre 2006. 

El projecte consta d’una memòria explicativa, en què es justifica la procedència de la 
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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 dels articles 13 i 15, i consisteix en: 

a) La derogació del punt 11 de l’article 13 (“projectes unitaris”). 

b) La modificació dels punts 10, 13 i 19 de l’article 15. 

La modificació proposada no afecta cap plànol d’ordenació. 

Per tot això; 

Atès que 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; 

Atès que correspon aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual del pla parcial 

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; 

Vist que d’acord amb el que es disposa als articles 78 i 79, i a la Disposició Transitòria setena 

del Decret Legislatiu 1/2005, de 26/7/2005, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

d'urbanisme, la competència 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; 

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. 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual dels articles 13 i 15 

del pla parcial del sector E, Ribes Altes segona fase- de l’Ametlla de Mar. 

 

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. 

 

 

3- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE 

L'ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS SOROLLS I VIBRACIONS. 

 

 

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

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

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: 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 
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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 la modificació d’aquesta ordenança respon a la necessitat de 

solucionar els problemes que es donen, principalment en l’època estiuenca, en les diferents 

obres de construcció que es duen a terme a tota la població, i conjugar així tant el dret que té 

la gent a treballar com el dret a descansar que tenen tots els veïns, així com també els turistes 

visitants de la vila. Diu que després de diverses reunions amb els empresaris de la construcció 

s’ha arribat a una entesa i s’ha aconseguit consensuar una ordenança que beneficiï a tots. 

Aprofita per agrair la col·laboració de l’associació d’empresaris de la localitat (ASEMAR), ja 

que gràcies a ells s’ha pogut arribar a consensuar aquesta ordenança. Explica que aquesta 

ordenança, al seu article 34, diu que durant l’hivern les empreses podran treballar de dilluns a 

divendres de les 8:00 a les 21:00 hores i els dissabtes de les 9:00 a les 14:00 hores. La 

diferència radica, afegeix, en el fet que ara es prohibeix que els diumenges i festius es treballi 

i d’aquesta manera quan algun veí truqui avisant dels sorolls que s’estan efectuant en alguna 

obra en dies festius l’ajuntament podrà intervenir, cosa que fins ara no s’ha pogut fer. Per altra 

banda, continua explicant el Sr. Gómez, també s’ha regulat l’horari dels treballs durant la 

temporada estiuenca, que serà el següent, des del 28 de juny al 29 de juliol es restringiran els 

treballs des de les 9:00 a 13:30 hores i de les 16:00 a les 20:00 hores, i durant el més d’agost 

es pararan els treballs. Pensa que això pot ser bo per ambdues parts, tant pel sector de la 

construcció com pels veïns i visitants. Així mateix, diu que s’ha regulat també que durant els 

dos mesos d’estiu es prohibeixin les excavacions, perforacions i instal·lacions d’estructures 

sobre la via pública, així com tallar els carrers per interessos particulars. Espera el Sr. Gómez 

que aquest proper estiu aquesta ordenança permeti gaudir de més tranquil·litat i conjugar el 

dret al treball amb el dret al descans. 

El Sr. Llaó manifesta la seva conformitat ja que diu es tracta d’adaptar una ordenança prèvia 

que no acabava de funcionar del tot correctament, i prega que es faci complir quan algú se la 

salti. Pregunta que pot passar quan alguna empresa que tingui llicència per realitzar treballs a 

la via pública encara no els hagi finalitzat quan arribi l’estiu. Creu que és un tema que caldria 

regular-lo en l’ordenança. Reitera la seva conformitat i demana es tingui en compte qualsevol 

cosa que pugui millorar-la. 

El Sr. Gómez manifesta que efectivament les normes són per fer-les complir, i manifesta que 

espera la màxima col·laboració del sector ja que la modificació ha estat consensuada amb ell. 

Amb l’advertiment, però, que si no es compleix voluntàriament l’ajuntament la farà complir 

per decret. Explica també que si quan s’ha de realitzar una excavació l’obra es demora fins a 

l’estiu, l’hauran de parar, ja que així es va consensuar i tot els sector ha pres consciència del 

tema. 

 

 

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 10/11/2006 es va incoar expedient de modificació puntual de 

l'ordenança general reguladora dels sorolls i vibracions. 

La modificació afecta el redactat de l’article 34, en els termes que es contenen a la memòria 

de l'Alcaldia incorporada a l'expedient. 

Per tot això; 

Atès que s'ha tramitat expedient per la modificació puntual de l'ordenança general reguladora 

dels sorolls i vibracions; 

Vist el que es disposa als articles 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora 

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 general reguladora dels 

sorolls i vibracions, en els termes recollits a la memòria de l'alcaldia de data 20/12/2006 

incorporada a l'expedient. 

 

SEGON.- Sotmetre aquest acord a exposició pública per un període de trenta dies, període 

durant el qual qualsevol interessat podrà presentar les reclamacions i els suggeriments que 

consideri adients. Cas que no es presentessin, s'entendrà definitivament aprovada la 

modificació. 

 

 

4- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE 

L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, PORTS DE LA GENERALITAT I LA 

CONFRARIA DE PESCADORS SANT PERE, PER LA DIFUSIÓ DE LA CULTURA 

MARÍTIMA PESQUERA DEL MUNICIPI 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: 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. 
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Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Espuny manifesta que el seu vot 

serà favorable. Dóna la seva conformitat al conveni ja que les corporacions no es poden fer 

càrrec de les inversions en l’immobilitzat d’altri i amb el conveni, justament, es resol 

l’impediment i l’ajuntament podrà legalment intervenir i realitzar aquesta inversió, que estima 

molt positiva per al poble. 

El Sr. Llaó manifesta la seva conformitat i ofereix el seu ajut per tirar endavant aquesta 

iniciativa, que veu molt positiva. 

El Sr. Gaseni expressa la urgència de portar a terme aquesta iniciativa, així com la 

importància del conveni signat a tres bandes, i sobretot, la idoneïtat per poder donar un impuls 

a la cultura d’un poble pescador i per al desenvolupament turístic de la localitat. 

El Sr. Gómez agraeix els vots favorables dels grups de l’oposició, i agraeix també a la 

Confraria de Pescadors i a Ports de la Generalitat que permetin a l’ajuntament la construcció 

d’una sala polivalent i/o museu que permetrà promocionar la cultura marítima i pesquera del 

poble. Recorda que anteriorment l’ús que es volia donar als porxos de l’antiga confraria de 

pescadors era el de restaurant, però que gràcies a les gestions de l’actual equip de govern, es 

va aconseguir canviar aquest ús per destinar-lo a equipament cultural, amb la finalitat de 

destinar-lo a un centre per promocionar la cultura de la mar. 

 

 

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: 

 

 

L’Ajuntament te interès en desenvolupar un equipament cultural que doni a conèixer l’entitat 

pesquera de la vila de l’Ametlla. Per assolir aquesta finalitat s’ha estimat adient, de comú 

acord amb els propietaris de l’espai, rehabilitar l’antiga llotja de peix, que ha esdevingut un 

símbol d’identificació de la vila i la titularitat dominical de què correspon en part a l’entitat 

Ports de la Generalitat i en altra part a la Confraria de Pescadors Sant Pere. 

A aquests efectes, l’Ajuntament ha redactat una memòria valorada de rehabilitació de 

l’immoble, pendent de redacció de projecte executiu, amb el títol de “Reconversió de la Llotja 

de peix en sala d’usos polivalent”, amb un pressupost d’execució per contracta estimat de 

623.517,71 €. 

Per regular el conjunt de drets i deures inherents a aquesta relació entre les tres parts 

interessades s’ha redactat una proposta de conveni que preveu, en essència, el següent conjunt 

d’actuacions: 

a) L’execució de l’obra de rehabilitació per part de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, amb 

l’exprés consentiment dels propietaris de l’espai. 

b) La constitució d’una fundació privada per a la gestió de l’espai d’acord amb la finalitat 

esmentada, fundació a la qual els actuals propietaris aportarien com a capital 

fundacional, justament, les seves respectives propietats, un cop rehabilitades. 

La proposta d’actuació entre les tres parts intervinents suposa, en conseqüència, que 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar executarà una inversió en immobilitzat aliè. 

L’article 71 del Text refós de règim local aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/86, de 

18/4/86, disposa que, sens perjudici dels supòsits de finançament concurrent previstos per les 
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lleis, les corporacions locals no assumiran els costos dels serveis de l’Estat o de les comunitats 

autònomes, tret que hi concorri fórmula de col·laboració voluntària a la prestació d’aquests 

serveis. 

Resulta necessari, per tant, remoure qualsevol impediment jurídic que frustrés la continuació i 

finalització del programa pactat, essent aquest, justament, un dels objectius principals del 

conveni. 

 Per tot això; 

Vist el que es disposa a l’article 71 del Text refós de règim local aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 781/86, de 18/4/86, esmentat; 

Atès que es considera que l’execució del conveni en els termes exposats comportarà un benefici 

per als veïns del municipi; 

El Ple, un cop debatut l’assumpte, acorda per UNANIMITAT: 

 

PRIMER.- Aprovar la proposta de “Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar, Ports de la Generalitat i la Confraria de Pescadors Sant Pere, per la difusió 

de la cultura marítima pesquera del municipi de l’Ametlla de Mar”. 

 

SEGON.- Facultar l’Alcaldia, tan àmpliament com en Dret sigui menester, per a la signatura 

del conveni i per a l’execució de tot allò que en ell es preveu. 

 

TERCER.- Comunicar aquest acord a Ports de la Generalitat i a la Confraria de Pescadors 

Sant Pere. 

 

 

5- INFORME RELATIU A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 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: 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: 
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 Vots a favor: onze. 

 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 

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. 

 

 

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 530/2006, de 22/11/22006 al 580/2006, de 29/12/2006 i de l’1/2007, de 

5/01/2007 al 33/2007, de 26/01/2007, i de les actes de les Comissions de Govern 

corresponents a les sessions 32/2006, de 16/11/2006, 33/2006, de 24/11/2006, 34/2006, de 

30/11/2006, 35/2006, de 14/12/2006, 36/2006, 21/12/2006, 1/2007, d’11/01/2007 i 2/2007, 

19/01/2007, 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. 

 

 

El Sr. Espuny manifesta que a primers de desembre va demanar veure els projectes de les obres 

que s’estan realitzant al municipi i tenir-ne còpia, però que fins al dia d’avui només ha pogut 

veure unes memòries valorades, per aquest motiu pregunta si aquestes memòries són els 

projectes definitius o simplement unes memòries valorades. 

El Sr. Llaó pregunta sobre l’aprovació del pressupost, ja que diu l’actual equip de govern sempre 

ha fet bandera que aprovava els pressupostos abans de tancar l’exercici i aquest any en canvi no 

ha estat així. Pregunta els motius, ja que ho veu estrany. 

Pregunta també el Sr. Llaó, en relació a la ressonància mediàtica que ha tingut el municipi en els 

darrers dies, i donat que s’està en plena revisió del POUM, si l’equip de govern creu que aquest 
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procés urbanístic es pot veure afectat per les causes que han portat al poble a les primeres 

pàgines de la premsa. 

El Sr. Montagut contesta les preguntes de la Sra. Borràs al darrer ple ordinari, referents a la 

telefonia mòbil i a la legionel·losi. Diu que es van demanar els informes corresponents als 

tècnics municipals i que d’aquests es desprèn que va ser el Departament de Medi Ambient i 

Habitatge de la Generalitat qui va efectuar l’informe inicial en relació a l’antena de telefonia 

mòbil del carrer del Mar, el qual venia a dir que les emissions que hi havien no donaven 

constància que hi hagués cap perill per a la salut de les persones que hi viuen per la vora; així 

mateix explica que s’ha demanat a l’empresa si té constància de les possibles alteracions, si es 

que n’hi poden haver, però que fins ara l’ajuntament no ha tingut constància que hi hagi hagut 

cap alteració ni que això pugui representar cap perill. En relació al tema de la legionel·losi, 

explica que està sota el control del Departament de Salut de la Generalitat, que és qui efectua les 

inspeccions periòdiques d’instal·lacions com són ara torres de refrigeració i condensadors 

evaporatius, i que Sanitat no ha fet arribar a l’ajuntament que s’hagi produït cap incidència que 

els pugui portar a pensar que durant un temps determinat les instal·lacions hagin representat cap 

perill per les persones. Afirma malgrat tot que es demanaran els últims informes emesos, i que si 

dels mateixos es pot derivar que hagi hagut algun tipus de negligència l’ajuntament emprendrà 

les mesures oportunes. Reitera però que de moment no s’ha tingut cap tipus de constatació ni 

d’informació per alertar que hi ha algun tipus de perill, i s’ofereix per a qualsevol aclariment 

addicional al respecte. 

El Sr. Gómez contesta la pregunta efectuada pel Sr. Llaó i diu que la revisió del pla general 

segueix el camí que toca i que qualsevol controvèrsia social i/o política que pugui sorgir és 

evident que no afavoreix el consens que sempre s’ha buscat en aquest tema urbanístic, però que 

a banda de totes les controvèrsies polítiques continuaran treballant tots plegats ja que entén que 

el pla general és per a tothom. 

La Sra. Borràs dóna les gràcies al Sr. Montagut per les gestions realitzades, però manifesta que 

ella no està del tot tranquil·la ja que els metges que han portat al seu marit no deixen de trucar 

tant a ella com a la Confraria, i sap que ells segueixen investigant pels dos casos existents a la 

població. 

El Sr. Montagut reitera que qui porta la inspecció no és l’ajuntament sinó el Departament de 

Sanitat, i que fins ara no s’ha tingut en cap moment constància de cap anomalia. Es remet als 

informes emesos pels esmentats departaments, i manifesta que tot i això col·laborarà en tot el 

que calgui per arribar fins al fons de l’assumpte. 

L’alcalde aprofita per desitjar a tothom, en nom de tot el consistori, unes molt bones Festes 

Majors de la Candelera. 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 13:45 hores del dia més amunt 

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

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 9 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 139 a 147 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 30/03/2007 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 2/2007, DE 29/03/2007. 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 

Sr. 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 19:00 hores del dia 29/03/2007, 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 ANTERIOR. 

 

 

Es procedeix a llegir l’acta de la sessió anterior, 1/2007, de 31/01/2007. Un cop conclosa la seva 

lectura, s’acorda per UNANIMITAT: 

 

ÚNIC.- Aprovar l’acta de la sessió anterior, 1/2007, de 31/01/2007. 
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2- APROVACIÓ DE L’ANNEX PER AL 2007 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE 

L’AMETLLA DE MAR, PER AL DESENVOLUPAMENT DE TASQUES DEL PROGRAMA 

D’IMMIGRACIÓ. 

 

 

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

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

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

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

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

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

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

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

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

En data 1/3/2007, RE 734, ha tingut entrada al Registre General d’aquest ajuntament la 

proposta d’annex per al 2007 al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix 

Ebre i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per al desenvolupament de tasques del Programa 

d’Immigració, tramesa pel Consell Comarcal del Baix Ebre. 

Vista l’esmentada proposta de conveni, que preveu una aportació al Consell Comarcal del Baix 

Ebre, per part de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, de la quantitat d’12.085,06 €; 

Vist el que es disposa a l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de 

règim local; 

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 al desenvolupament de tasques del Programa 

d’Immigració. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix 

Ebre, per al seu coneixement i efectes. 
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3- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2007, DEL CONVENI MARC ENTRE EL 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, 

PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI SOCIAL D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA. 

 

 

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

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

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

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

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

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

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

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

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té concertat amb el Consell Comarcal del Baix Ebre, i en 

vigor, el Conveni marc per a la prestació del servei social d’atenció domiciliària. La clàusula 

tercera d’aquest conveni preveu que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per cofinançar aquest 

servei, realitzarà una aportació anual al Consell Comarcal del Baix Ebre que es correspondrà 

amb la part dels serveis prestats al municipi que per al Consell Comarcal del Baix Ebre té el 

caràcter de no finançada, i disposa, a més, que aquesta quantitat serà fixada anualment 

mitjançant annexos a l’esmentat conveni. 

Per la seva banda, la clàusula quarta d’aquest mateix conveni marc preveu el règim de 

pagament del cost fixat. 

Per tot això; 

Atès que en data 1/3/2007, RE 744, ha tingut entrada al registre general d’aquest ajuntament 

la proposta d’annex per al 2007 al Conveni marc per a la prestació del servei social d’atenció 

domiciliària, el qual fixa en 17.011,93 € l’aportació de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar al 

Consell Comarcal del Baix Ebre per la prestació d’aquest servei al municipi; 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar l’esmentada proposta d’annex al 
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conveni en sessió plenària de data 16/2/2007; 

Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2007 al Conveni marc per a la prestació del servei 

social d’atenció domiciliària; 

Vista, igualment, la proposta de liquidació del servei corresponent a l’exercici anterior; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la liquidació per la prestació del servei corresponent a l’any 2006. 

 

SEGON.- Aprovar la proposta d’aportació per la prestació del servei corresponent a l’any 

2007, així com l’annex per al mateix 2007 al Conveni marc per a la prestació del servei social 

d’atenció domiciliària entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar. 

 

TERCER.- Disposar que es remeti un certificat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix 

Ebre, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

4- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2007, DEL CONVENI MARC ENTRE EL 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, 

PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI SOCIAL D’ATENCIÓ PRIMÀRIA. 

 

 

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

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

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

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

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

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

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: 

 

 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 152 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té concertat amb el Consell Comarcal del Baix Ebre, i en 

vigor, el Conveni marc per a la prestació del servei social d’atenció primària. La clàusula 

segona d’aquest conveni preveu que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per cofinançar aquest 

servei, realitzarà una aportació anual al Consell Comarcal del Baix Ebre i disposa, a més, que 

aquesta quantitat serà fixada anualment mitjançant annexos a l’esmentat conveni. 

Per la seva banda, el mateix conveni marc preveu el règim de pagament del cost fixat. 

Per tot això, atès que en data 1/3/2007, RE 743, ha tingut entrada al registre general d’aquest 

ajuntament la proposta d’annex per al 2007 al Conveni marc per a la prestació del servei 

social d’atenció primària, que fixa en 33.313,28 € l’aportació de l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar al Consell Comarcal del Baix Ebre per la prestació d’aquest servei al municipi; 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar l’esmentada proposta d’annex al 

conveni en sessió plenària de data 16/2/2007; 

Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2007 al Conveni marc per a la prestació del servei 

social d’atenció primària; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar l’annex per al 2007 al Conveni marc per a la prestació del servei social 

d’atenció primària entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix 

Ebre, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

5- APROVACIÓ INICIAL DE L’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE TELECENTRE 

DE L’AMETLLA DE MAR. 

 

 

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

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

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

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

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

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

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, 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: 

 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té la intenció de prestar el servei públic de telecentre. 

Per aquest motiu, per provisió de data 6/10/2006 es va incoar expedient en ordre a la seva 

creació i establiment. 

Atès que s’han incorporat a l’expedient la memòria justificativa del projecte i projecte 

d’establiment, a on entre d’altres es concreten els objectius a assolir i es fonamenten la 

necessitat i conveniència, l’estudi economicofinancer, que analitza també les tarifes a percebre 

dels usuaris, i el projecte de reglament regulador del servei, que defineix a més l’estatut dels 

usuaris; 

Vist el que es disposa als articles 246, 247, i 252 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 158 i següents 

del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 

13/6/1995; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de creació i establiment del servei públic de 

telecentre de l’Ametlla de Mar, tot assumint l’activitat com a pròpia, en règim de lliure 

concurrència. 

 

SEGON.- Establir com a forma de gestió la gestió directa ordinària, sense òrgan diferenciat. 

 

TERCER.- Aprovar inicialment el projecte de “Reglament regulador del servei públic de 

Telecentre de l’Ametlla de Mar” incorporat a l’expedient. 

 

QUART.- Sotmetre a informació publica per termini de trenta dies, mitjançant la publicació dels 

corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació, el present acord, juntament amb l’expedient de 

què porta causa, i específicament, el “Reglament regulador del servei públic de Telecentre de 

l’Ametlla de Mar” inicialment aprovat. 

 

 

6- NOMENAMENT DE NOVA DIRECCIÓ FACULTATIVA DEL CONTRACTE DE 

GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS “CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ DELS 

SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I DE 

SANEJAMENT”. 

 

 

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

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

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 
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 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

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

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

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

l’assumpte. 

 

 

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

es deu, com ha dit l’alcalde, a un excés del volum de feina, hi hauria altres possibilitats. 

Demana més informació sobre el cessament del Sr. Ricard Vila i també sobre els dies que 

estarà el nou enginyer, ja que en cas contrari el seu vot serà negatiu perquè no veu claredat en 

la proposta. 

El Sr. Llaó manifesta no ésser d’acord en que es tracti d’un pur tràmit, ja que es tracta d’un 

càrrec important. Explica que ja en el seu dia hi van haver problemes amb l’adjudicació del 

servei, i pensa que segons quins càrrecs i nomenaments s’haurien de consensuar, però que 

això no és així, i que es tracta d’una proposta poc transparent, proposta que lliga amb altres 

casos com la contractació per a la revisió del pla general de tècnics externs per l’acumulació 

de feina dels municipals. Opina per tant que la proposta no és de tràmit, sinó que tot plegat 

està perfectament dissenyat per apartar determinats tècnics de determinades feines 

estratègiques. Reitera la seva total confiança en els tècnics municipals, i tot i no estar en 

contra de què s’exterioritzin serveis, diu, dubta que hi hagi tanta feina com per contractar 

tècnics externs, i per això, afirma que el seu vot serà negatiu. 

L’alcalde explica que la proposta és transparent i real, ja que la dedicació i el volum de feina 

que tenia l’actual tècnic és molta i no donava a l’abast. Manifesta que això està contrastat, ja 

que les tasques de l’actual enginyer són més d’activitats i de llicències, i informa que el nou 

enginyer vindrà dos cops per setmana. 

La Sra. Marsal reitera els seus dubtes, ja que no li quadra que hi hagi tant volum de feina i que 

el nou enginyer vingui només dos cops per setmana quan el titular té una dedicació de jornada 

sencera. Sol·licita que se li expliqui a què es dedicarà a partir d’ara el Sr. Ricard Vila, i 

coincideix amb el Sr. Llaó que no es tracta d’un pur tràmit. Pensa, ben al contrari, que hi ha 

alguna més que no se’ls vol dir, i anuncia per tant el seu vot negatiu. 

El Sr. Llaó diu que no li convenç la motivació de la proposta, ja que s’està parlant de la 

Direcció Facultativa d’una concessió i no té la certesa que aquest servei públic generi tanta 

feina, i que per això sospita que es tracta d’una estratègia per buidar de tasques segons a quins 

tècnics municipals per tal de posar-ne d’altres més ben vistos pel govern, com és el cas, torna 

a dir, dels tècnics que duen a terme la revisió del pla general. Manifesta que el seu vot serà 

negatiu i molt crític. 

El Sr. Gaseni opina que l’oposició en fa un gra massa, ja que en efecte les tasques pròpies 

d’enginyeria de l’ajuntament generen un volum de feina molt important. Diu que es tracta 

d’un canvi de càrrec ja que el nou enginyer nomenat ho és de Camins Canals i Ports i s’adiu 

més amb les gestions pròpies del punt que es tracta, i que l’únic que intenta l’equip de govern 

és millorar la tasca en els diferents àmbits de l’ajuntament. 

L’alcalde reitera que aquest nou nomenament obeeix exclusivament al volum de feina i a la 

competència que cadascú pot desenvolupar, i a ajustar per tant les capacitats que té cadascú 
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amb la feina a fer. 

 

 

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. 

Antonio Iruela 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: 

 

 

Per acord plenari de data 25/10/2004 es va disposar, entre d’altres, aprovar l’expedient de 

contractació del contracte de gestió de serveis públics “Concessió administrativa de la gestió 

dels serveis públics municipals d’abastament d’aigua potable i de sanejament”, aprovar la 

realització de la despesa, disposar l’obertura simultània de l’expedient de licitació i 

adjudicació, i nomenar director facultatiu del contracte al Sr. Ricard Vila Rodríguez, enginyer 

tècnic industrial municipal. 

La concessió es troba hores d’ara vigent i el contracte en curs d’execució. 

La dedicació que requereix la Direcció facultativa d’aquesta concessió aconsella a data d’avui la 

substitució del tècnic nomenat, amb la finalitat de garantir la continuïtat en la prestació dels seus 

serveis ordinaris a les oficines municipals. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 52 i 53 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens 

locals aprovat per Decret 179/1995, de 13/6/1995, i a la clàusula 29 del plec de clàusules 

regulador; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Disposar el cessament del senyor Ricard Vila Rodríguez, enginyer tècnic industrial 

municipal, en la Direcció facultativa del contracte de gestió de serveis públics “Concessió 

administrativa de la gestió dels serveis públics municipals d’abastament d’aigua potable i de 

sanejament”, agraint-li la tasca realitzada, i disposar, en la seva substitució, el nomenament 

del Sr. Jaume Bertran Galcerán, DNI 46689697L, enginyer de Camins, Canals i Ports. 

 

SEGON.- Disposar la notificació de la present resolució als interessats i a la representació de 

l’empresa concessionària, AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SA. 

 

 

7- APROVACIÓ DE LES BASES D’ADJUDICACIÓ DE 20 HABITATGES AMB 

PROTECCIÓ OFICIAL A LA PARCEL·LA 22 DEL SECTOR E, RIBES ALTES SEGONA 

FASE, 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 
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Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

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

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

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

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el regidor Sr. Llaó pregunta quina és la 

quantitat a què fa referència l’indicador en la base 3a.  

Contesta l’alcalde que la quantitat és de 1.200 € i que qui tingui menor renda pugui tenir més 

dret d’accedir-hi. 

El Sr. Gómez diu que han d’estar tots contents d’aquesta aprovació ja que tots van ser 

copartícips i que s’ha mirat molt l’aplicació de criteris socials, ja que els ingressos mínims 

indicats pel govern de la Generalitat s’han dividit per 2 i la quantitat resultant és de 1.200 €, 

per mirar així d’afavorir a la gent més necessitada. 

 

 

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

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

En data 20/10/2003 el ple de la Corporació 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, per a l’execució sistemàtica del sector E, Ribes Altes 2ª fase, 

del terme municipal. 

Per Resolució de la Direcció de l’INCASÒL de data 16/3/2005 es va aprovar definitivament el 

projecte de reparcel·lació de l’esmentat sector (DOGC núm. 4350, de 24/3/2005). 

De l’esmentat projecte de reparcel·lació en resultà, entre d’altres, la parcel·la resultant 

número 22, amb qualificació urbanística Residencial plurifamiliar bloc linial PB+2, 

adjudicada a l’administració actuant, INCASÒL en concepte de cessió obligatòria del 10% de 

l’aprofitament mig del sector. 

La societat cooperativa “Habitatge Social de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, SCCL” ha 

signat amb l’INCASÒL, en data 12/12/2006, contracte d’arres en concepte de reserva per a 

l’adjudicació i posterior adquisició de la titularitat dominical de la finca esmentada, amb 

l’objectiu de dur a terme una promoció d’habitatges de protecció oficial. 

En data 14/3/2007 es va signar el “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Ametlla 

de Mar i la societat cooperativa “Habitatge Social de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, 

SCCL”, per a la gestió de la promoció de 20 habitatges de protecció oficial a la parcel·la 22 

del sector E (Ribes Altes segona fase)”, el qual conveni fixa els termes de la col·laboració 

entre les parts en relació al procediment d’adjudicació dels habitatges resultants de la 
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promoció. 

Per tot això; 

Atès que la clàusula segons del conveni referenciat preveu que el procediment d’adjudicació 

dels habitatges es vehicularà mitjançant unes “Bases d’adjudicació” que, amb compliment del 

que es disposa a la clàusula tercera del mateix conveni, l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

aprovarà mitjançant acord plenari i publicitarà al tauler d’anuncis municipal i mitjançant la 

inserció dels corresponents anuncis als mitjans informatius municipals; 

Vista la proposta de “Bases d’adjudicació de 20 habitatges amb protecció oficial a la parcel·la 

22 del sector E, Ribes Altes segona fase, de l’Ametlla de Mar”, que s’ha incorporat a 

l’expedient; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar les “Bases d’adjudicació de 20 habitatges amb protecció oficial a la 

parcel·la 22 del sector E, Ribes Altes segona fase, de l’Ametlla de Mar”. 

 

SEGON.- Disposar la seva publicitació en els termes previstos a la clàusula segona del 

conveni. 

 

TERCER.- Remetre un certificat del present acord a la societat cooperativa “Habitatge Social 

de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, SCCL”, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

8- APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN MATÈRIA 

DE RESIDUS MUNICIPALS ORDINARIS EN FAVOR DEL CONSORCI PER A LA 

GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE. 

 

 

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

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

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

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

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

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

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, la Sra. Marsal manifesta que no queden 

ben definides les competències d’aquest consorci i que a més, segons l’informe del secretari, 

tampoc no se sap el cost que això suposarà per l’ajuntament, per aquests motius, anuncia, el 

seu vot serà negatiu. 

El Sr. Llaó manifesta que li consta que el municipi està content de com es prestava fins ara el 
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servei, però que ara, davant d’aquesta delegació, li consta també que el responsable polític en 

té cura i vetllarà perquè el poble no surti perjudicat en la qualitat d’aquest servei. 

El regidor Sr. Montagut explica que el que es pretén és delegar la part de servei que fins ara 

l’ajuntament no tenia delegada; que del consorci en formen part tots els municipis de la 

comarca, i que del que es tracta és de fer la delegació de competències en relació a la fracció 

resta. Diu que l’ajuntament ja va exposar que per materialitzar la delegació s’havia d’arribar 

primer a una entesa entre l’empresa adjudicatària del consorci, que és Fomento de 

Construcciones y Contratas, i el Sr. Piñol, i que essent que aquest acord ja s’ha assolit és ara 

quan s’ha de procedir a delegar les competències. Reitera que en tot moment s’ha mirat de 

salvaguardar els interessos de l’empresa que durant molts anys ha fet el servei de recollida 

d’escombraries al poble amb gran dedicació, i que aquesta família ja ho ha parlat i negociat 

amb l’altra i han arribat a un acord. Explica que el cost del servei per a l’ajuntament serà el 

mateix fins que no es realitzi la recollida amb contenidors soterrats i nous camions, i expressa 

la disponibilitat de la informació sobre aquests costos a qui ho vulgui. Explica el Sr. 

Montagut, en relació al servei, que aquest any s’ha arribat a l’anivellament de despeses i 

ingressos. Recorda que l’any 2003 es va tancar l’exercici amb un dèficit de cinquanta milions 

de les antigues pessetes i que a patir d’aquí s’han aplicat una sèrie de mesures correctores que 

han portat que any rere any hagi disminuït aquest dèficit i que avui sigui zero. Exposa també 

que en matèria de reciclatge s’ha doblat el nivell, i que els residus portats a l’abocador s’han 

reduït, això vol dir, continua, que si es continua en aquesta línia, és a dir si es recicla més, 

menys es pagarà i tothom en sortirà guanyant. Creu que es va pel bon camí i demana per tant 

la confiança del consistori. 

La Sra. Marsal lamenta que el secretari no hagi disposat de la documentació a què ha fet 

referència el regidor. Manifesta que no està en contra de delegar aquest servei, però que 

sembla que el secretari considera que els termes en què es planteja no són correctes. Conclou 

tot expressant que si Secretaria fa un informe desfavorable cal tenir-lo en compte. 

El Sr. Llaó recull les paraules del Sr. Montagut relatives a que tindrà cura que la qualitat del 

servei no baixi. En relació a la gestió, però, opina que es tanca un front però per contra se’n 

obren quatre de nous. 

El Sr. Montagut explica que l’anivellament dels números del servei no s’ha assolit per les 

pujades de la taxa d’exercicis anteriors com s’ha volgut donar a entendre, perquè amb aquesta 

pujada no ni hauria hagut prou, ja que la tona de residus portada a l’abocador ha passat de 12 

€ a 40 €, i per tant ha hagut d’haver reduccions de tones, de producte portat a abocador, de 

subvencions per reduir els costos, i de fer tots front comú. Diu a la Sra. Marsal que respecta 

l’informe del secretari, però que ell es compromet a facilitar-li més informació sobre el 

consorci de residus de la comarca, sobre el plec de condicions i qualsevol altra, i finalitza 

recordant que tota la resta d’ajuntaments de la comarca han delegat amb les mateixes 

condicions que ho ha fet aquest. 

 

 

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: 
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En data 31/1/2006 el ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va aprovar la seva la seva 

adhesió i participació, com a ens fundador, en el Consorci per a la gestió de residus de la 

comarca del Baix Ebre. 

Un cop culminat el procés de creació del Consorci, procedeix delegar en favor d’aquest 

organisme l’exercici de les competències municipals en matèria de recollida, gestió i 

tractament dels residus municipals ordinaris, això és, de la fracció resta no recollida 

selectivament. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 7 i 27 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases 

de règim local, 137 a 143 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 66 a 68 del Text refós de règim local 

aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18/4/1986; 

Vistos els informes preceptius de Secretaria i d’Intervenció; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Delegar en el Consorci per a la Gestió dels residus de la comarca del Baix Ebre 

l’exercici de les competències municipals en matèria de recollida, transport, gestió, tractament 

i/o eliminació dels residus municipals ordinaris, això és, de la fracció resta no recollida 

selectivament que no havia estat objecte de delegació en el Consell Comarcal del Baix Ebre 

amb anterioritat (Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar, de delegació de competències en matèria de recollida selectiva de residus 

municipals ordinaris i el seu transport, de data 8/6/2000). 

 

SEGON.- Condicionar suspensivament aquesta delegació, en els termes de l’article 67.3 del 

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

2/2003, de 28/4/2003, fins que el Consorci per a la Gestió dels residus de la comarca del Baix 

Ebre l’haurà acceptat expressament. 

 

 

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

L’AMETLLA DE MAR, I DE LA PLANTILLA ORGÀNICA, PER A L’EXERCICI 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. 
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Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Espuny manifesta que se li fa 

molt difícil entendre aquest pressupost. afirma que som al mes de març i que al pressupost 

s’acompanya un estat d’execució parcial de l’any 2006, quan ja es podria donar l’estat 

d’execució total i es podria parlar d’uns altres números. Al seu parer, l’equip de govern sap el 

resultat real però l’oculta. Diu que el pressupost que es presenta està totalment deslligat del de 

l’any passat i que ara, amb els números que es presenten, ell no pot atrevir-se a dir res, només 

recordar que l’any passat es va modificar el pressupost cinc vegades. Per això, pregunta quin 

tipus de pressupost van presentar l’any passat. Ara, continua, es presenta el pressupost del 

2007 amb quatre números quadrats, encara que hi han partides que són d’escàndol ja que 

s’han inflat els ingressos i s’han reduït les despeses per fer-lo quadrar, i posa com exemple les 

llicències d’obres, ja que mai s’ha arribat a la quantitat pressupostada. Pregunta si s’han llegit 

l’informe d’Intervenció, ja que si ho han fet és per estar preocupats tal com ho està ell. Afirma 

que com que és any electoral han fet una pujada als sous dels treballadors tot i saber que és 

una pujada il·legal, i el pitjor és que no hi han recursos encara que es fan quadrar el números 

refiant-se dels ingressos de la venda de Port Olivet i del conveni amb Marina Sant Jordi. 

Recorda que és la tercera vegada que es quadra un pressupost amb els diners de Port Olivet. 

Afirma que en aquestes condicions no poden votar afirmativament el pressupost ja que no es 

fa cas als tècnics. Demana precaució, ja que en cas contrari hi hauran greus problemes 

econòmics. Recorda que durant aquest mandat s’han pujat tots els impostos diverses vegades i 

que sempre s’han refiat dels ingressos de Marina Sant Jordi que encara no han entrat. Per tot 

això, demana la retirada de la proposta fins l’arribada dels ingressos que diuen que han 

d’arribar. 

El Sr. Llaó recorda que els pressuposts dels exercicis 2005 i 2006 tant els capítols de personal 

com els de despesa corrent van acabar molt per damunt de les quantitats pressupostades 

inicialment, i pensa que en aquest pot passar igual. Manifesta ésser d’acord en quasi bé tot el 

manifestat pel Sr. Espuny, i discrepa de l’optimisme de l’equip de govern en l’augment de 

llicències d’obres quan tothom creu que hi haurà una ralentització en aquest sector. Explica 

que del pressupost presentat es dedueix que fruit d’una venda i d’un conveni entraran tres 

milions nou-cents mil euros, i que en canvi s’invertiran tres milions cent mil, per això es 

pregunta pels vuit-cents mil euros restants, que aniran, diu, a despesa corrent, i que només per 

aquest motiu ja es veu obligat a votar en contra. Explica que no li sorprèn el desequilibri de 

forces dins de l’equip de govern, que es fa palès en aquest pressupost i que ell ha vingut 

repetint al llarg de tota la legislatura. Diu que el tema és greu i que en canvi veu l’equip de 

govern molt optimista en el tema de llicències d’obres quan diu que aquest any se’n preveuen 

més que mai, quan en realitat les veus enteses diuen tot el contrari. 

El Sr. Gaseni es dirigeix al Sr. Llaó i afirma que l’estil de govern de l’anterior mandat distà 

molt del de l’actual, que li preocupen les seves manifestacions comparant les quantitats 

assignades a les àrees de cada força política, i assevera, ben al contrari, que el pressupost està 

consensuat i pactat per totes dues forces, i que el que fan és tirar endavant sense adjudicar-se 

cap formació les obres que s’estan realitzant, i pensa que se’n estant sortint prou bé. El Sr. 

Gaseni dóna la seva conformitat al pressupost presentat i expressa que està en mans del poble, 

que serà en realitat qui decidirà qui ha de continuar, i que el nou govern que sortirà el podrà 

modificar si ho creu convenient. 

El Sr. Gómez diu que quan l’equip de govern programa les inversions no ho fa en clau de 

partit, sinó pensant en el futur del poble, i que quan confeccionen el pressupost ho fan pensant 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 161 

 

quines són les necessitats del poble més enllà de mirar quines són les de cada partit polític, i 

retreu a l’anterior equip de govern que no van saber aprovar el pressupost abans de les 

eleccions i va haver de fer-ho l’actual. 

L’alcalde explica que és veritat que encara hi han pendents de cobrament nou-cents mil euros 

de l’exercici 2005, però que també és veritat que són drets reconeguts pendents de cobrament. 

Pensa que l’oposició fa afirmacions no gaire encertades. Explica que els romanents de 

tresoreria d’aquests darrers anys han estat bons i positius, que el del 2006 supera els cinc 

milions vuit-cents mil euros, per tant satisfactori, i que l’estat del deute ha passat de quasi tres 

milions d’euros a un milió set-cents mil euros, o sigui que s’han reduït al 50% els deutes als 

bancs. Afirma que la salut financera de l’ajuntament és millor que mai, i que hi ha més d’un 

milió d’euros nets d’estalvi. Respecte de la pujada del 3,5% al personal funcionarial i laboral, 

diu que correspon a l’increment de l’IPC de Catalunya, i que és això el que han aplicat molts 

altres ajuntaments de Catalunya. Respecte de les obres afirma que les fa l’equip de govern, no 

un partit ni l’altre, sinó l’equip de govern. Reconeix que s’ha pujat l’impost de recollida 

d’escombraries, però que amb això s’ha aconseguit anivellar el bony que l’anterior equip de 

govern va deixar. Diu que aquest equip de govern passarà a la història per l’obra feta, però 

sobretot perquè haurà deixat més diners que mai en caixa, perquè haurà reduït el deute bancari 

també més que mai, i perquè el romanent de tresoreria és millor que mai. 

El Sr. Espuny diu que no li impressionen les paraules de l’alcalde i explica que l’any 2003 van 

generar un dèficit d’un milió set-cents mil euros, que l’any 2004 no en van generar perquè van 

tenir l’ingrés de l’aigua, i que l’any 2005 el dèficit va ser de quasi dos-cents milions de 

pessetes. Pregunta si el romanent al qual ha fet referència l’alcalde està afectat per pagaments 

pendents d’efectuar, ja que de ser així no es tenen tant diners com vol donar a entendre. Per 

aquest motiu diu que ja es veurà el resultat final. Pensa que la realitat està molt lluny dels 

triomfalismes anunciats per l’alcalde. En relació a la reducció dels deutes diu que el que ha fet 

l’actual equip de govern no ha estat reduir el deute, sinó veure’s impedit per renovar dos 

operacions de tresoreria, operacions que són eines que ajuden a fer front en determinades 

èpoques de l’any a necessitats transitòries de tresoreria quan no s’efectuen en temps els 

ingressos previstos. Explica que la despesa corrent penja d’uns ingressos extraordinaris que no 

se sap si entraran o no, i diu que no s’hagués pogut quadrar el pressupost si s’haguessin inclòs 

les factures pendents de pagament del 2006. Conclou afirmant que fa quatre anys que els 

tècnics municipals, que són els que coneixen la realitat de l’ajuntament, estan dient que s’està 

en una situació crítica, però que l’equip de govern no en fa cas. 

El Sr. Llaó manifesta que quan els resultats siguin públics es veurà qui té la raó, i ratifica que 

hi han Regidories que disposen de més assignació pressupostària que d’altres, tal com ho ha 

manifestat el propi grup de CiU en diferents mitjans informatius encara que ara manifestin 

que les coses es fan conjuntament pel dos socis de govern. Per aquest motiu, diu, no entén el 

motiu de la sorpresa del portaveu del grup d’ERC. Pensa que l’alcalde busca l’assessorament 

de tècnics de fora de la casa perquè no li agraden els informes elaborats pels municipals. Sap 

que el pressupost s’acabarà aprovant, però creu que a tots els preocupa la situació, i que si no 

es prenen les mesures que s’han de prendre acabarà passant el que tots ja saben des de fa anys. 

L’alcalde explica que durant l’any es poden realitzar les modificacions pertinents, i que això 

tots saben que és normal, i reitera que si l’ajuntament té uns diners en caixa i li suma a aquests 

els diners que se li deuen i després li resta els diners pendents de pagament, el saldo és positiu. 

Pensa que a l’oposició li molesta que l’actual equip de govern aprovi els pressupostos quan 

toca i reitera que la salut econòmica de l’ajuntament està millor que mai, i que en definitiva el 

que passa és que l’oposició no vol reconèixer la bona gestió de l’actual equip de govern. 
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Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: set. 

 Vots en contra: els del Sr. Antonio Espuny Gaseni, Sra. Maria Marsal Subirats, Sr. 

Antonio Iruela 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: 

 

 

Vist el projecte de pressupost general per a l’exercici 2007, 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: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2007, 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. 

 

 

10- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL D’OBLIGACIONS DERIVADES DE 

PRESTACIONS D’ANYS NATURALS ANTERIORS AL DE L’ACTUAL EXERCICI 

PRESSUPOSTARI. 

 

 

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

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

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 
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procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

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

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

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

l’assumpte. 

 

 

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

coneguda la gestió que va tenir que realitzar el seu equip de govern per regularitzar i agilitar 

els serveis de la Intervenció General, informatitzar-la, creant espais i llocs de treball adients i 

posant-la a punt, gestió de la qual ara se’n beneficien tots, però, continua, el que li sap greu és 

que ara no se li hagi volgut mostrar l’avanç de la liquidació del 2006 que li consta que tenen. 

Reitera seguidament alguns dels arguments exposats en el debat relatiu al punt anterior. 

El Sr. Llaó explica que la proposta comporta que hi han vuit-cents quaranta mil euros 

addicionals de despesa, corresponents a factures pendents, que s’hauran d’imputar al 

pressupost actual, i afirma que en l’actualitat hi ha un 50% més de factures per pagar que les 

que es van trobar l’actual equip de govern, segons van dir ells mateixos, quan van entrar. Diu 

que els deutes van pujant i que si no es posa fi a aquest model de gestió aquests 

reconeixements aniran pujant any rere any, i que si no es fa cas ni als tècnics ni als grups de 

l’oposició tindran una gran responsabilitat per no haver-los fet cas. És partidari de reconèixer 

la imputació al pressupost de l’exercici d’aquestes factures, però alhora fa vots perquè no 

pugin més. 

L’alcalde reitera la salut financera de les arques municipals. 

El Sr. Gómez pregunta si aquest reconeixement es feia en anys anteriors i conseqüentment en 

anterior legislatures. 

Contesta l’alcalde que no s’havia fet mai, i que aquest any és la primera vegada. 

El Sr. Espuny fa referència al cànon de l’aigua, i diu que l’actual equip de govern s’ha 

apropiat dels recursos que generarà la distribució de l’aigua pels propers vint-i-cinc anys. 

Això vol dir, explica, dels recursos de sis futurs governs municipals, i que a sobre ara es fa 

bandera d’això, del que es té en caixa. Diu que a ell això no l’enorgulleix, i pensa que el dia 

que hi hagi una avaria forta ho haurà de pagar l’ajuntament, ja que tothom sap que els diners 

que es treuen de l’aigua s’han d’utilitzar per la millora i l’ampliació de l’abastament de la 

població i que en canvi, ara, els diners rebuts ja s’han gastat, molts, afirma, en despesa 

corrent. Conclou tot manifestant que d’això l’alcalde no se’n hauria de sentir orgullós, sinó tot 

el contrari.  

El Sr. Montagut explica que el Sr. Espuny, en parlar del cànon de l’aigua, barreja conceptes, i 

explica que el cànon de l’aigua estava pressupostat en uns tres-cents milions de pessetes per 

vint-i-cinc anys, que no té res a veure amb l’aportació econòmica addicional que el plec 

preveia, i que el que fa el Sr. Espuny és voler confondre a tothom. Puntualitza que els sis 

milions d’euros foren una aportació econòmica a fons perdut i per tant sense dret a devolució 

que va fer l’empresa Aqualia de la mateixa manera que les altres empreses, en concursar, van 

oferir unes altres quantitats. Diu que ell pot admetre que es digui que s’ha de fer una tasca de 
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control i fiscalització de la gestió que l’empresa en fa, però creu que s’ha de saber diferenciar 

entre el cànon i l’aportació efectuada que ells han estat capaços de negociar, cosa que creu que 

el Sr. Espuny ja sap però que no vol reconèixer. 

 

 

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

 Vots a favor: deu. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: les del Sr. Antonio Espuny Gaseni, Sra. Maria Marsal Subirats i Sr. 

Antonio Iruela Subirats. 

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

 

 

Els articles 176.1 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 26 del RD 500/1990, de 20/4/1990, pel 

qual es desenvolupa la Llei reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos, 

estableix el principi que cada pressupost pot assumir només les obligacions derivades de 

prestacions realitzades en l’any natural de l’exercici pressupostari. En conseqüència, les 

factures corresponents a obligacions contretes en exercicis anteriors però que no consten com 

a pendents de pagament a pressupostos tancats no poden, per principi, ésser reconegudes amb 

càrrec al pressupost de l’exercici en curs si no és mitjançant el procediment regulat per 

l’article 60.2 del mateix RD 500/1990, de 20/4/1990, pel qual es desenvolupa la Llei 

reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos: un explícit reconeixement 

extrajudicial de crèdit que, com recorda l’article 23.1.e) del Text refós de règim local aprovat 

per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18/4/1986, li correspon fer al ple de la corporació. 

Per la seva banda, l’apartat tercer de l’article 15 de les vigents bases d’execució del pressupost 

(2006 prorrogat) va disposar delegar en l’Alcaldia la competència per declarar el 

reconeixement extrajudicial de crèdits en aquests supòsits sempre que la quantia de cadascuna 

de les obligacions, individualment considerades, no excedeixi els 6.000,00 €, ni en el seu 

conjunt, el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost. 

Per tot això, 

Vista la relació de deutes d’import superior a 6.000,00 € incorporada a l’expedient, que no 

consten com a obligacions reconegudes dels pressupostos tancats corresponents; 

Atès que, al nivell de vinculació jurídica aplicable, existeix crèdit pressupostari suficient per 

atendre les obligacions derivades d’aquest reconeixement de deutes; 

El ple acorda: 

 

ÚNIC.- Disposar el reconeixement extrajudicial dels crèdits especificats a l’expedient, per 

import de 523.082,41 €, i disposar la seva assumpció amb càrrec al pressupost de 2007. 

 

 

11- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE “CONSTITUCIÓ D’UN DRET DE SUPERFÍCIE 

PER A LA CONSTRUCCIÓ I L’EXPLOTACIÓ D’UNA RESIDÈNCIA ASSISTIDA I 

CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN A L’AMETLLA DE MAR”. 

 

 

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: 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 de Benestar Social Sra. Samarra explica que aquesta residència la construirà i 

gestionarà una de les millors empreses geriàtriques que hi ha a l’Estat espanyol. Diu que els 

tècnics municipals han valorat tant l’aspecte econòmic com l’arquitectònic i, per sobre de tot, 

l’aspecte social, i que la Mesa de contractació ja es va pronunciar en favor d’aquesta empresa. 

Explica que en aquest centre podrà entrar tothom que ho vulgui i que ho desitgi, tant les 

persones que tenen recursos com les que no, ja que hi han unes places concertades que 

l’ajuntament ha pactat amb l’empresa. Per tot l’exposat, diu la Sra. Samarra, és un bon 

projecte en el qual ja feia temps que estaven treballant, i sobre tot molt necessari per a la gent 

gran del municipi. 

La Sra. Marsal demana la retirada del present punt de l’ordre del dia per la proximitat de les 

eleccions municipals, perquè quasi la meitat de membres de la Corporació pensa que 

l’emplaçament del centre hauria de ser un altre, i també perquè l’INCASOL encara no ha 

lliurat les obres d’urbanització. Demana, per contra, que aquests deu mil metres quadrats que 

l’ajuntament cedirà a una empresa privada es reservin per tal de destinar-los a ús escolar, ja 

que per tothom es sabut que faran falta. Per tot l’exposat demana la no cessió d’aquests 

terrenys a una empresa privada per fer places privades que al seu entendre la gent no podrà 

pagar, i demana a la regidora de Benestar si li pot concretar el que costarà una plaça en 

aquesta residència. 

El Sr. Llaó manifesta que al seu entendre el que es pretén amb aquest acord és adjudicar 

d’acord amb la proposta formulada per la Mesa de contractació, la qual, complint amb el seu 

paper, va proposar l’adjudicació en favor de l’oferta que els tècnics van valorar més. Opina 

que no és una bona maniobra paralitzar aquest punt per la proximitat de les eleccions 

municipals. Diu que discrepa de la magnitud que l’equip de govern atribueix a l’actuació, però 

que en canvi són més entusiastes que el propi equip de govern en relació a la generació 

econòmica, ja que pot arribar generar llocs de treball i activar un sector econòmic de la 

localitat. Manifesta que el seu vot serà favorable. 

L’alcalde diu que el projecte no es paralitzarà, i que en el seu dia ja va explicar que la nova 

zona escolar està prevista en el sector 22b. Afirma que és un dels projectes amb més impacte 

social del territori, un projecte que produirà més de setanta llocs de treball i que no hi haurà 

cap jubilat del poble amb necessitat que no pugui entrar-hi o al qual no se li pugui oferir 

servei al seu domicili. 

La Sra. Marsal diu que el seu partit no vol paralitzar el projecte perquè sí, sinó perquè té un 

projecte diferent al de l’equip de govern, i reitera la pregunta relativa a quin serà el cost per 
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poder ocupar una d’aquestes places. Pensa que aquesta empresa privada bé podia haver 

comprat els terrenys a la zona de Tres Cales 2a. fase, i que no calia agafar aquests terrenys de 

propietat municipal que s’haguessin pogut utilitzar per a ús escolar. 

La Sra. Martí manifesta que el Departament d’Educació ja ha manifestat en més d’una ocasió 

que l’escola no pot fer-se més gran ja que amb les línies de què disposa ja ultrapassa la seva 

capacitat, que per tant s’ha de buscar una nova ubicació per tal de fer-hi un altre centre 

educatiu, i que aquest nou sòl és previst al sector 22b. 

La Sra. Borràs pregunta si se li pot dir quan costarà una plaça per poder accedir-hi, ja que li 

costa entendre que un pensionista de la localitat pugui tenir plaça. 

La Sra. Samarra explica que quan algun pensionista de la localitat vulgui entrar, haurà de 

presentar la seva sol·licitud als Serveis Socials de l’ajuntament i que aquests, de conformitat 

amb la pensió, farà la corresponent sol·licitud a través de l’ICASS. Reitera la importància que 

aquesta obra social es faci al poble i no a la urbanització Tres Cales ja que pensa que la gent 

gran ha d’estar aquí. 

 

 

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 28/9/2006, el ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va resoldre aprovar en la seva 

totalitat l’expedient de contractació tramitat en relació al contracte “Constitució d’un dret de 

superfície per a la construcció i l’explotació d’una residència assistida i centre de dia per a 

gent gran a l’Ametlla de Mar”, aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha 

de regir la contractació, 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 4739, de 13/10/2006, i al Butlletí Oficial de la 

Província número 233/2006, de 10/10/2006. 

En data 14/12/2006 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 11.2 del plec de 

clàusules administratives particulars. 

En data 18/12/2006 es reuní novament la Mesa de contractació, amb l’objectiu de procedir a 

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

Finalment, en data 22/3/2007 es reuní un altre cop la Mesa de contractació amb l’objectiu 

d'emetre informe de valoració i proposta motivada d’adjudicació. 

Atès que d’acord amb els articles 21.1.p) i 22.2.o) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora 

de les bases de règim local, i 41.1 del Decret 336/1988, de 17/10/1988, pel qual s’aprova el 

Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, la competència correspon al ple; 

Vista l’acta de la reunió de la Mesa de contractació per la qual es formula proposta 

d’adjudicació; 

Vist el que es disposa a l’article 93 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16/6/2000, pel qual 
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s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques; 

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 “Constitució d’un dret de superfície per a la construcció i 

l’explotació d’una residència assistida i centre de dia per a gent gran a l’Ametlla de Mar” en 

favor de l’empresa UTE Innovación y Desarrollo Empresarial SL (IDEA SL) / Binipuntiró 

SLU, d’acord amb l’oferta presentada per l’empresa. 

 

TERCER.- Ordenar la devolució de la garantia provisional als licitadors no adjudicataris. 

 

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

 

 

12- APROVACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC “INSTAL·LACIÓ DE PANTALLES EN EL 

MUR EXTERIOR POSTERIOR DE L’INSTITUT DE SECUNDÀRIA MARE DE DEU DE 

LA CANDELERA DE L’AMETLLA DE MAR”. 

 

 

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

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

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

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

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

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

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, 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: 

 

 

Per acord de Ple de data 04/08/2005 s’aprovà el conveni de col·laboració entre l’ajuntament 

de l’Ametlla de Mar i l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), 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. 

En l’esmentat conveni s’estableix que la redacció del projecte és a càrrec d’ADIF, i que, un 

cop redactat aquest, cal que l’ajuntament el sotmeti a votació del Ple per a la seva aprovació. 

Cal tindre en compte que tant la contractació com la direcció de les obres aniran a càrrec 

d’ADIF. 

En data 05/03/2007, RE núm. 787, ha tingut entrada el projecte tècnic redactat per ADIF 

anomenat “Instal·lació de pantalles en el mur exterior posterior de l’Institut de Secundària 

Mare de Deu de la Candelera de l’Ametlla de Mar”, que fixa un pressupost d’execució per 

contracta de 260.191,27€. 

Vist l’informe del tècnic municipal de data 06/03/2007; 

Per tot això; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el projecte tècnic d’execució d’obres “Instal·lació de pantalles en el mur 

exterior posterior de l’Institut de Secundària Mare de Deu de la Candelera de l’Ametlla de 

Mar”, redactat per l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries i que fixa un pressupost 

d’execució per contracta de 260.191,27€  iva inclòs, exclusivament a efectes de conformitat 

davant el projecte presentat per ADIF. 

 

SEGON.- Constatar la solució tècnica escollida consistent en la instal·lació de la pantalla 

acústica en el mur exterior posterior de l’IES Mare de Deu de la Candelera de l’Ametlla de 

Mar, construïda amb els materials fixats al projecte tècnic. 

 

TERCER.- Remetre un certificat del present acord a l’ l’Administrador d’Infraestructures 

Ferroviàries. 

 

 

13- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTÍCIA DE CATALUNYA DICTADA EN DATA 19/12/2006, RELATIVA AL RECURS 

CONTENCIOSOADMINISTRATIU NÚMERO 1260/2003. 

 

 

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

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

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

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

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

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

En data 7/2/2007, RE 397, ha tingut entrada al Registre General la comunicació de la 

sentència dictada en data 19/12/2006 per la Secció Quarta de la Sala 

Contenciosoadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en recurs 

contenciosoadministratiu número 1260/2003, interposat pel Sr. Andreu Margalef Martí contra 

la desestimació per silenci de la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada en data 

20/12/2002 per un accident patit el 26/12/2001. 

Vist que la sentència desestima el recurs interposat; 

Atès que la sentència és ferma; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Prendre coneixement de la sentència esmentada i disposar el seu compliment en 

els seus estrictes termes. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord a la Secció Quarta de la Sala 

Contenciosoadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 

 

14- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTÍCIA DE CATALUNYA DICTADA EN DATA 9/10/2006, RELATIVA AL RECURS 

CONTENCIOSOADMINISTRATIU NÚMERO 1465/2001. 

 

 

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

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

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist que concorre el quòrum exigit pels articles 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 
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Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 83 del 

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

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

l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

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

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

En data 9/3/2007, RE 842, ha tingut entrada al Registre General la comunicació de la 

sentència dictada en data 9/10/2006 per la Secció Segona de la Sala 

Contenciosoadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en recurs 

contenciosoadministratiu número 1465/2001, interposat pel Sr. Walter Ernest Jenewein contra 

la desestimació per silenci d’una reclamació de responsabilitat patrimonial. 

Vist que la sentència desestima el recurs interposat; 

Atès que la sentència és ferma; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Prendre coneixement de la sentència esmentada i disposar el seu compliment en 

els seus estrictes termes. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord a la Secció Segona de la Sala 

Contenciosoadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 

 

15- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, I: DECRETS 

DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

 

 

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 

l’Alcaldia números 34/2007, de 26/01/2007 al 133/2007, de 26/03/2007, i de les actes de les 

Juntes de Govern corresponents a les sessions 3/2007, de 25/01/2007, 4/2007, de 30/01/2007, 

5/2007, de 8/02/2007, 6/2007, de 15/02/2007, 7/2007, de 22/02/2007, 8/2007, d’1/03/2007, 

9/2007, de 8/03/2007 i 10/2007, 15/03/2007, 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 demana si se li pot facilitar còpia de les factures que en el seu dia va sol·licitar, 

i que per decret se li van denegar. En relació al decret de destitució del tècnic municipal Sr. 

Vila com a director de les obres d’enllumenat de la urbanització Calafat, manifesta que alguns 

veïns de la pròpia urbanització li han manifestat que des de que no realitza les inspeccions 
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l’esmentat tècnic les obres s’estan portant d’una altra manera i bastant malament. S’ha apartat 

a aquest tècnic, que al seu entendre era una garantia que les coses es feien bé, i pregunta pel 

motiu, perquè podria ser que interessa fer les obres de pressa donada la proximitat de les 

eleccions. 

L’alcalde, en relació a la sol·licitud de còpia de les factures, es remet al decret dictat. 

El Sr. Gómez contesta que quan l’equip de govern va entrar el 80% dels carrers de Calafat 

estaven sense llum, i que les primeres queixes que ell va tenir del veïnat d’aquesta 

urbanització van ser relatives a aquest tema. Explica que no es passaven les inspeccions 

d’Indústria, i que l’anterior equip de govern en quatre anys no ho va solucionar. En relació al 

canvi de tècnic director manifesta que es deu a pura operativitat, i no a res personal, i que les 

preses són perquè tenen un compromís que abans que arribi la Setmana Santa miraran de tenir 

tant la Ronda del Mar com la majoria de carrer possibles. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El Sr. Laboria adverteix que en les obres que s’estan realitzant al carrer Santiago Russinyol, i 

concretament a la cantonada amb el carrer Pau Casals, la vorera acaba en punta i pensa que 

pot ser un perill per les rodes dels vehicles que hi transitin; pregunta si se’n han adonat d’això. 

Contesta l’alcalde que efectivament a l’altra part del carrer ja ho han rectificat, que ha parlat 

amb l’arquitecte municipal i que van realitzar la corresponent inspecció in situ i van advertir 

aquest perill, i que ja s’han pres les mesures pertinents per procedir a la seva rectificació i no 

perjudicar el trànsit rodat. 

El Sr. Espuny desitja aclarir que en cap moment, quan s’ha referit a la companyia d’aigües, ha 

dit que eren uns lladres o que se’n burlen de ningú, tot el contrari d’altra gent que sí que ho 

fan quan amaguen informació sobre el tema de la residència. 

El Sr. Montagut diu que quan el Sr. Espuny s’ha referit a la companyia d’aigües ha donat la 

sensació, ja sigui pel to de les paraules com per les expressions o afirmacions emprades, que 

volia donar a entendre que si que ho són, i ofereix al Sr. Espuny les seves disculpes si ha ficat 

a la seva boca alguna paraula que ell no ha dit. 

El Sr. Espuny agraeix les paraules del Sr. Montagut. 

La Sra. Marsal pregunta quin serà el cost d’una plaça privada de la residència que es pretén 

construir, no municipal. 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 22:35 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 148 a 171 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 14/06/2007 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 3/2007 DE 7/06/2007. 

EXTRAORDINÀRIA. 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Mari Carme Martí Buenaventura 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

Sr. Mari Carme Borràs Llambrich 

Sr. Joaquin Laboria Mayoral 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

Sr. Antonio Iruela Subirats 

 

Excusa la seva assistència el senyor Vicenç Boquera Alcalde 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 12,00 hores del dia 7/06/2007, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l'article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l’objectiu de celebrar sessió 

extraordinària en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

ÚNIC.- SOL·LICITUD DE SIS REGIDORS PER A LA CELEBRACIÓ DE PLE 

EXTRAORDINARI RELATIU A LA DISTRIBUCIÓ I COBRAMENT DELS SERVEIS 

D’AIGUA. 

 

 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 173 

 

L’alcalde dóna la paraula als portaveus dels grups sol·licitants de la celebració de la present 

sessió, i en primer lloc, al Sr. Espuny. 

El Sr. Espuny manifesta en primer lloc que han passat molts dies des que la sol·licitud de 

celebració del ple va ser formulada, i explica ésser això una llàstima perquè molts veïns han 

hagut d’estar innecessàriament neguitosos durant aquest temps. Explica que els ha arribat a les 

mans una carta adreçada als veïns i signada per l’alcalde, que llegeix seguidament, i en què 

s’explica als veïns que davant de determinades queixes en relació a la facturació del servei de 

l’aigua a la urbanització Les Tres Cales, remesa per l’empresa Aquàlia, s’ha iniciat ja per part 

de l’ajuntament un procés administratiu perquè la gestió de l’aigua que actualment ostenta 

l’empresa Aigües Les Tres Cales passis a ser municipal; i s’anuncia que amb la 

municipalització d’aquest servei l’ajuntament passarà a ser el màxim responsable de la gestió i 

vetllarà escrupulosament perquè l’empresa guanyadora del concurs compleixi els acords 

descrits a les bases d’adjudicació. Manifesta el Sr. Espuny la seva preocupació per l’ús del 

terme municipalització, perquè l’aigua, afirma, sempre està municipalitzada perquè és 

responsabilitat de l’ajuntament, essent per tant que del que es tracta és de determinar si la 

gestió l’ha de fer l’empresa Aigües Les Tres Cales o l’empresa Aquàlia, que és a la pràctica 

qui gestiona el servei a la urbanització per contracte privat amb la primera. Amb què, 

continua, amb aquesta “municipalització” en favor d’Aquàlia el que es vol es atorgar 

formalment la gestió a l’empresa que és la que està provocant el neguit dels veïns amb 

l’emissió d’uns rebuts que qualifica d’escandalosos. Pregunta per tant quin canvi suposarà 

això, i explica que la sol·licitud de celebració d’aquesta sessió té per objectiu que l’equip de 

govern expliqui què és el que està passant a Tres Cales, que ha provocat que l’alcalde hagi 

tramès aquesta carta als veïns. Reitera que el servei d’aigua és sempre de responsabilitat 

municipal. 

El Sr. Llaó, abans d’entrar en el tema, expressa la seva pública felicitació al grup de CiU pels 

resultats obtinguts en les passades eleccions municipals, i manifesta que tot i que la sol·licitud 

de celebració del ple es va fer abans de les eleccions el fet que se celebri després no el 

converteix en extemporani, ja que i el neguit continua essent present entre els veïns de Tres 

Cales. Explica que els va sorprendre la carta tramesa per l’alcalde, que tot i ésser adreçades a 

Tres Cales es van enviar a tot el poble, perquè entenien que iniciar expedients administratius 

de la complexitat del que la carta afirma haver-se iniciat era quelcom que al seu parer s’havia 

de parlar en el ple, cosa que no es va fer. Tot i això, continua, es pot fer ara. Per aquest motiu, 

sol·licita ésser informat de què és el que s’ha fet exactament, de quina manera s’ha iniciat 

l’esmentat expedient de municipalització, i quines actuacions administratives formals s’han 

verificat fins a la data per tal que aquesta municipalització sigui una realitat. Critica que es 

digui a la carta que l’ajuntament vetllarà pel compliment de la normativa perquè pot donar a 

entendre que fins ara no s’ha fet, i recorda que aquesta és una obligació que l’ajuntament té 

sempre. Explica que el seu objectiu en sol·licitar la celebració d’aquest ple és recollir 

informació sobre el tema, ja que l’efectiva existència d’algunes anomalies en el servei de 

subministrament d’aigua ve reconeguda implícitament, afirma, en la pròpia tramesa de la 

carta. Sol·licita saber de quines anomalies es tracta i quines actuacions formals s’han dut a 

terme. Afirma que l’ajuntament ja és responsable del servei, que sempre ho ha estat sense 

necessitat de municipalitzar, i que per tant, si hi ha alguna anomalia, l’ajuntament ja ho és, de 

responsable, per culpa in vigilando o per la culpa que sigui de dret administratiu. Per això, 

reitera voler saber quina anomalia s’ha detectat per enviar aquesta carta, quines mesures ha 

pres i quines prendrà en el futur perquè això no torni a passar. Explica que la carta, entre 

d’altres, convida també als veïns afectats a posar-ho en coneixement de l’ajuntament per 
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poder fer-se una idea de l’abast de les anomalies. Per això, sol·licita també saber quants 

ciutadans s’han posat en contacte amb l’ajuntament a data d’avui per denunciar aquestes 

anomalies. Seguidament explica que si l’empresa que subministra l’aigua a Tres Cales és la 

mateixa que gestiona el subministrament d’aigua al poble, de la qual empresa s’ha parlat més 

per la quantitat de diners que va lliurar que no pas per la qualitat del servei i la gestió que fa, 

que és del que avui es parla, no troba motiu, si no se li explica, que justifiqui l’existència 

d’aquestes anomalies a Tres Cales. Diu que ha passat un mes i mig des que es va enviar la 

carta, i que per tant hi ha hagut temps més que suficient per detectar el problema, 

diagnosticar-lo i endegar les mesures necessàries per corregir-lo. Per això, reitera les seves 

sol·licituds d’informació en relació a les anomalies detectades i les actuacions administratives 

concretes endegades. 

El Sr. Montagut, en primer lloc, puntualitza que la carta no es va enviar a tot el poble, sinó als 

veïns de Tres Cales però també a propietaris de parcel·les o xalets. En relació a les 

afirmacions relatives a que és la primera notícia que es té referent a que l’ajuntament té 

intenció de municipalitzar el servei de l’aigua a Tres Cales, recorda que per decret de 

l’Alcaldia núm. 140/2006 ja es va manifestar la voluntat de l’Ajuntament de procedir a 

aquesta municipalització, decret que, recorda també, va ser ratificat amb tots els vots a favor 

en sessió plenària de 6/06/2006, per la qual cosa no poden afirmar que no en tenien notícia. 

Explica que és quan Aigües de Catalunya deixa la gestió de Tres Cales i aquesta gestió és 

assumida per Aquàlia que comencen a arribar les primeres queixes dels veïns, veïns que 

alguna preocupació deuen tenir com ho demostra l’assistència de públic en aquest ple. 

Puntualitza però que malgrat tractar-se de la mateixa companyia que al poble, la tutela de la 

companyia Aquàlia a Tres Cales, malgrat trobar-se l’ajuntament per damunt, és de la titular de 

la concessió, Aigües Les Tres Cales. L’ajuntament comença a actuar, continua, quan detecta 

que hi ha un problema, i redacta aleshores la carta, carta que ha estat perfectament entesa pels 

seus destinataris. Explica que s’han rebut queixes de diferents tipus: referides als preus de 

l’aigua, al cànon, a lectures fora de temps i l’augment de tram de cànon que això pot 

comportar, a errors de lectures, i altres, i que ara el tècnic municipal, el tècnic director 

facultatiu de l’aigua esta fent el seguiment i estudi de cadascuna de les rebudes. Perquè, 

continua, abans també hi havia un, de tècnic director facultatiu, però mai no els va alertar que 

hi hagués cap tipus d’incidència. Manifesta que es farà tot el necessari per solucionar els 

problemes, i que es vetllarà pels interessos dels ciutadans, per a la qual cosa primer s’ha de 

contrastar la veracitat de les dades aportades. Explica que s’ha detectat també un increment de 

preus no autoritzat aplicat per la companyia, que s’ha parlar amb la Junta de Preus per 

demanar si ells l’havien autoritzada, ja que l’ajuntament no ho havia fet, i que s’ha demanat a 

Aquàlia i a Aigües Les Tres Cales que justifiquessin aquest augment, i que com que s’ha 

palesat que l’augment no havia estat autoritzat, s’han compromès per escrit a tornar tots els 

diners indegudament cobrats durant aquests temps i a aplicar en endavant el preu establert. 

Tot seguit explica sintèticament el procediment aplicable a la fixació de preus pel servei 

d’aigua. Els veïns de Tres Cales, manifesta, poden estar segurs que el que se’ls ha cobrat de 

més des de l’1/1/2006 els hi serà retornat. És una gestió feta. Explica d’altres casos que encara 

s’estan analitzant, com són ara les que es refereixen a lectures de comptadors, que estan essent 

revisades pel tècnic per tal que informi què és el que cal fer i quin seria el camí. Pensa, en 

definitiva, que l’objectiu de tots és salvaguardar l’interès comú, l’interès dels ciutadans 

afectats, i que si de l’actuat se’n deriva finalment la necessitat d’obrir un expedient 

administratiu sancionador, s’obrirà. Amb la carta, en definitiva, l’ajuntament el que ha volgut 

dir és que no hi han excuses. No és que no s’hagi fet la supervisió, es pot fer la supervisió que 
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es vulgui, però hi ha un tècnic director facultatiu de l’aigua que en cap moment no ha portat 

cap mena de document que posi de manifest l’existència cap problema. L’ajuntament s’ha 

assabentat pels veïns, i s’ha posat en marxa. L’actuació de l’ajuntament, diu, serà transparent, 

i es facilitarà tota la informació que calgui, però les parts afectades l’han de tenir primer. 

Reitera que es tornaran els diners, que les queixes existents, unes cinquanta, s’estudiaran una 

per una, i que les dues empreses que s’han saltat la normativa a la torera no es quedaran tal 

qual, sinó que es farà el que pertoqui, el que la llei prevegi. 

El Sr. Gaseni manifesta que al seu grup tots aquests fets li han causat preocupació, i per això 

mostra el seu acord amb les actuacions endegades tot just exposades pel Sr. Montagut. Afirma 

però que no s’ha de baixar la guàrdia i que s’ha d’estar molt atent i establir un control 

exhaustiu sobre el tema, tot fent notar aquesta preocupació al proper govern que es formi. 

En segon torn, el Sr. Espuny incideix en les explicacions del Sr. Montagut relatives a la 

relació privada entre Aigües Les Tres Cales i Aquàlia, de les quals extreu que els resultats de 

la distribució de l’aigua, beneficis o pèrdues, és quelcom entre les dues companyies, sense que 

l’Ajuntament no entri per a res. Afirma també no ésser cert que hagi estat ara que s’ha tingut 

coneixement dels problemes del servei d’aigua a Tres Cales, i recorda que el 16/08/2006 ja es 

va rebre a l’Ajuntament una carta remesa per una associació de veïns de Tres Cales, la qual 

llegeix parcialment, a on ja es posen de manifest queixes relatives a la facturació que podien 

haver problemes, sense que l’Ajuntament fes res en aquell moment, i fins ara, prop de les 

eleccions, en que es fa una carta excusant la pròpia responsabilitat. Reitera que per moltes 

concessions que es facin a qualsevol companyia, l’Ajuntament sempre és el responsable 

directe del servei. Pel que fa als preus no autoritzats aplicats, recull el compromís anunciat pel 

Sr. Montagut relatiu al retorn i devolució de l’excés. Seguidament, pregunta pel motiu pel 

qual l’Ajuntament va permetre l’any 2005 una pujada de més del 15% de les tarifes de l’aigua 

a Tres Cales, aquesta sí, afirma, coneguda per l’Ajuntament, quan al poble no es van pujar, 

essent que la companyia és la mateixa i l’origen de l’aigua és també el mateix, teòricament 

100% del CAT, i donant-se la circumstància de l’existència de la relació privada entre Aquàlia 

i el promotor. Al seu parer, aquesta pujada respon només a un increment del benefici, benefici 

del qual l’ajuntament no en veu res essent per tant clar saber a on va a parar. Seguidament 

posa de manifest el seu astorament pel fet que la mateixa companyia que gestiona el poble, en 

principi sembla que correctament i sense errors, cometi en canvi a Tres Cales tot el conjunt 

d’errors i disfuncions exposats. Errors que curiosament, diu, no van mai en detriment de la 

companyia que té la concessió, sinó en el seu benefici. Pregunta per quin motiu es produeix 

tot això justament, diu, després d’haver-se fet les obres del clavegueram. 

El Sr. Llaó puntualitza, en relació a la contestació a la seva primera intervenció, que ell no 

parlava de la voluntat de municipalització, que en efecte era coneguda, sinó que volia saber 

quins eren els concrets tràmits administratius –anunciats a la carta– que s’han endegat després 

d’un mes i mig. Pel que fa a les afirmacions del Sr. Montagut relatives a que les empreses 

s’han saltat la normativa a la torera o cobraven preus no autoritzats, vol deixar constància de 

la gravetat del tema, i mostra la seva perplexitat pel fet que es parli de possibles expedients 

sancionadors però no es parli, en canvi, de cap mena de responsabilitat política. Si, com tots 

han convingut, l’Ajuntament és el màxim responsable del servei, ho és també de les 

irregularitats esmentades. No es tracta tant, per tant, d’errors que s’hagin pogut cometre, sinó 

de que alguna cosa no ha funcionat bé, i algun responsable hi hauria d’haver-hi. Opina que 

s’ha intentat minimitzar el problema, i que no sembla de rebut concloure només que, fruit de 

les greus irregularitats comeses, es tornaran els diners. Com a mínim, diu, de l’assumpció 

d’aquests despropòsits, i per tal de tranquil·litzar als afectats, seria bo que es digués quan es 
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tornaran els diners. Explica que el seu grup tenia la intenció de presentar una proposta perquè 

el preu de l’aigua no s’apugi més de l’IPC. Conclou la seva intervenció tornant a posar de 

manifest la gravetat de les irregularitats detectades, la necessitat –no oportunitat– d’obrir els 

anunciats expedients sancionadors, i la necessitat de depurar responsabilitats polítiques. 

L’alcalde palesa l’existència d’uns posicionaments clars, i manifesta no tenir cap dubte que 

tots tretze regidors, el consistori, hi són per defensar els interessos del ciutadans, en aquest cas 

els de Tres Cales. Recorda el decret de l’Alcaldia esmentat pel Sr. Montagut, ratificat pels 

tretze regidors, i sol·licita ésser més precisos tots plegats. Afirma que en efecte es prendran 

totes les mesures que calguin, i recorda, per si de cas ha passat desapercebut, que el Sr. 

Montagut ha dit que hi havia algun tècnic abans que no va informar del que havia d’informar. 

Conclou tot repetint que l’Ajuntament estarà al costat dels ciutadans i vetllarà pels seus 

interessos. 

El Sr. Montagut contesta la pregunta del Sr. Llaó relativa al moment en què es tornaran els 

diners, i explica que amb sinceritat no ho pot dir exactament, però que s’aplicarà la normativa 

vigent, que les queixes s’examinaran una per una i s’aplicarà el procediment que calgui, si cal 

sancionador. Matisa, però, que l’ajuntament poca cosa pot fer davant de determinades queixes 

com són ara les relatives al cànon de l’ACA. Seguidament pregunta al Sr. Llaó quina mena de 

responsabilitat política demana, si és que demana la seva dimissió com a regidor de Medi 

Ambient, perquè si l’apreciació és correcta i ben fonamentada no té cap problema, cap dubte 

en fer el que toqui. El que sí té, assevera, és la tranquil·litat que li dona el fet que, dins del 

coneixement del que ha succeït, ha procurat orquestrar-ho tot plegat de la millor manera 

possible, i que aquesta manera està donants resultats contrastats. Opina que el que es pretén és 

posar el dubte deixant caure de passada temes com els de els mil milions i fent fer mala sang a 

la gent, com és ara, afirma, quan el Sr. Espuny parla d’una pujada del 18% que en realitat no 

és tal perquè aquest percentatge es refereix només a un dels trams, no a la mitjana de la pujada 

de les tarifes. Afirma que en aquest tema l’oposició, d’immaculada, tampoc no ho és, i recorda 

que l’11/7/2002, davant d’una sol·licitud d’increment de tarifes formulada per Aigües Les 

Tres Cales, el departament jurídic de l’ajuntament ja va informar, llegeix literalment, que “la 

proposta de noves tarifes conté un document anomenat ‘contracte privat’ pel qual Aguas Las 

Tres Calas SA traspassa a la Companyia General d’Aigües de Catalunya SA la gestió del 

servei de l’aigua a l’esmentada urbanització, sense que consti a aquest funcionari l’existència 

de cap acord de l’ajuntament que autoritzi aquestes operacions: ni la de Aguas Las Tres Calas 

SA per desdir-se d’un servei que és obligada a prestar com a concessionària, ni la de la 

Companyia General d’Aigües de Catalunya SA que assumeix la prestació de tot un àmbit 

territorial del municipi sense que s’hagi procedit a una modificació del seu contracte 

concessional”, amb què, conclou, amb l’aprovació de la proposta també els grups ara a 

l’oposició se van saltar la normativa “a la torera”. Tot i això, no dubta que ho van fer amb la 

millor de les intencions perquè, davant dels problemes del servei a la urbanització en aquella 

època, devien pensar que era el que tocava fer, tot i que possiblement van deixar passar el 

moment adequat perquè l’ajuntament se’n fes càrrec, que és el que finalment acabarà passant. 

Pel que fa al concret expedient administratiu al·ludit pel Sr. Llaó, explica que ara mateix es 

troba en fase d’informació. Pel que fa al nombre de queixes, puntualitza que no és que només 

hi hagin cinquanta, sinó que són les que han arribat a l’ajuntament, però que, en qualsevol cas, 

totes seran estudiades. Reitera la seva disponibilitat per oferir qualsevol nova informació. 

Seguidament, i en relació a la pujada de tarifes al·ludida pel Sr. Espuny, recorda que el servei 

ha de tenir un equilibri financer, però que en aquest moment no en té constància concreta. Tot 

seguit s’entaula debat creuat intranscribible de què es dedueix que es tracta de l’increment 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 177 

 

publicat al DOGC 4413. 

El Sr. Espuny puntualitza que l’increment es va autoritzar amb l’informe de la corporació 

local, i com que els increments s’autoritzen tot mantenint l’equilibri financer, resulta curiós, 

diu, que havent-hi hagut equilibri financer els tres anys anteriors, desaparegui aquest equilibri 

tot just en el moment en que es comença a construir el clavegueram. 

El Sr. alcalde retira la paraula al Sr. Espuny perquè, diu, això constarà en acta i no vol que 

algú algun dia li recordi el que ha dit. Li commina a no barrejar peres amb maçanes perquè se 

li girarà en contra. 

Prossegueix el Sr Montagut la seva intervenció lamentant la interrupció, i manifesta que ha 

recollit tota la informació disponible per informar els regidors sol·licitants de la celebració del 

ple del que a la sol·licitud s’expressava, però que no li consta al dossier, concretament, 

l’autorització per part de l’ajuntament a l’increment al·ludit pel Sr. Espuny. Si es diu que 

aquesta autorització es va fer deu ser veritat, manifesta, i d’alguna manera, per tant, algun 

tècnic ho haurà hagut de supervisar i haurà hagut de dir que l’increment estava justificat. 

Pregunta al Sr. Espuny si sap en quin ple es va informar la proposta, perquè no ho recorda. 

Vol deixar clar que la voluntat és solucionar els problemes, defensar els interessos dels 

ciutadans, i posar els mitjans perquè una situació com la present no es torni a produir, perquè 

pel que sembla, els mitjans disponibles fins ara no han estat suficients. Explica que han fet 

canvis de tècnics facultatius en el tema de l’aigua, i que si volen trobar responsabilitats 

polítiques, que les posin damunt la taula i s’estudiaran. Reitera ésser molt tranquil perquè en 

tot moment ha fet el que pensava que havia de fer, i perquè s’estan analitzant totes les queixes. 

No entén l’actitud de l’oposició, perquè sembla que el problema de fons, per a ells, és la carta, 

que és el que els mou, i no el fons, respecte del qual, afirma, van darrera. És primer 

l’Ajuntament el que es mou, afirma, i ara al ple ho volen girar tot a l’inrevés. Es pregunta, si 

els hi constava l’existència d’irregularitats tan abans com volen fer creure, per què no ho 

posaven de manifest en el seu moment. Poden demanar les responsabilitats que vulguin, 

continua, però el que ha de quedar clar a la gent de Tres Cales és que el govern vetllarà pels 

seus interessos, siguin qui siguin els afectats. 

L’alcalde manifesta ratificar al 100 per cent tot l’expressat pel Sr. Montagut. 

En ús de l’últim torn, el Sr. Espuny exposa que totes les explicacions han estat bones paraules 

i bones intencions, però que se n’adona que el que hi ha en realitat són ciutadans de primera i 

ciutadans de segona, ciutadans que consumint aigua del CAT al 100 per cent paguen l’aigua a 

0,57 i ciutadans que consumint aigua del CAT al 100 per cent paguen l’aigua bastant més 

cara, un 15 per cent més cara amb l’autorització de l’equip de govern. Lamenta que se li digui 

que no en tenia constància i que ho desconeixia, perquè hi ha un tècnic que pot informar, però 

el polític té l’obligació d’estar informat d’aquests temes que repercuteixen en l’economia de 

totes les famílies. L’any 2005, repeteix, just en el moment que es fa el clavegueram, 

l’ajuntament va donar el vist i plau a l’esmentat increment. Afirma que el govern s’excusa 

darrera del cànon de l’ACA, quan el fet cert, diu, és que si les lectures periòdiques s’haguessin 

fet correctament el cànon no hauria estat, atès el seu caràcter progressiu, tant alt. Per tant, 

afirma, ni tan sols els cànons acreditats són responsabilitat directa de l’ACA, sinó de la 

deficient gestió en la lectura dels comptadors, de la companyia que els controla, deficient 

gestió que ja havia estat denunciada a l’Ajuntament des del mes d’agost del 2006 perquè els 

veïns ja els van avisar. Lamenta que la reacció no s’hagi produït fins ara, i la atribueix a la 

proximitat de les eleccions. Troba que és normal que l’oposició, davant d’una carta signada 

pel màxim responsable de l’Ajuntament, reaccioni i demani explicacions. Sol·licita, davant de 

la irregularitat generalitzada i admesa de l’increment no autoritzat de preus, que s’apliquin les 
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tarifes legals, que per justícia als veïns de Tres Cales se’ls apliquin les mateixes tarifes que al 

poble, ja que s’està consumint la mateixa qualitat d’aigua, que els diners es tornin a tothom, 

no només als veïns que han protestat, i que les lectures es prenguin correctament i quan toca. 

Per acabar, manifesta tenir la sensació que tot plegat s’ha convertit en un mercadeig, la qual 

cosa no li sembla seriosa en un servei que depèn de l’ajuntament. 

L’alcalde manifesta que el Sr. Espuny no ha de tenir cap dubte que l’Ajuntament aplicarà les 

tarifes vigents i aprovades. Es pregunta però per què no va aplicar quan va estar al govern el 

que ara predica i per què no va fer el que calia quan tocava. 

El Sr. Llaó, respecte de les responsabilitats polítiques, vol matisar al Sr. Montagut que seria de 

les últimes persones a les que li agradaria veure dimitir. Ben al contrari, fa vots perquè 

continuï molts anys perquè aprecia la seva vàlua com a gestor, com a polític i com a persona. 

La seva anterior intervenció al respecte, puntualitza, anava més encaminada a que quan 

s’apunti a algú s’apunti bé, i en concret en relació als expedients sancionadors, ja que 

sancionar a algú quan no es dona compte d’alguna cosa, diu, no té sentit, però en canvi sí el té 

el prendre mesures quan una empresa se salta la normativa a la torera. Si el que es vol es 

desviar l’atenció amb el fet de que no van ser avisats per la persona amb els coneixements 

tècnics adients, això des del seu punt de vista no és susceptible de sanció disciplinària. Podria 

ser susceptible d’investigació el motiu pel qual un no detecta determinada cosa, però no el no 

haver-la detectada, perquè ningú pot saber si a un particular li cobren més o menys sense 

tenir-ne notícia. Entén, per tant, que no hi ha lloc per a sancions disciplinàries al personal 

tècnic. Les responsabilitats, ben al contrari, s’han de cercar en l’empresa que va saltar-se la 

normativa a la torera cobrant uns preus que no havia de cobrar emparant-se en un malentès 

que els beneficiava, no els perjudicava. És necessari que quedi clar, continua, el que s’ha 

reconegut, que s’han cobrat preus no autoritzats, i que l’empresa no ha actuat amb tota la bona 

voluntat que caldria. Seguidament recorda que el plec, que el Sr. Montagut coneix bé, ja 

establia l’equilibri economicofinancer, una estructura de costos que ha de quedar equilibrada 

amb els ingressos. És per tant la voluntat política, afirma, la que estableix l’equilibri. Quan 

s’afirma, en conseqüència, que potser caldrà ficar més recursos, s’està dient que es trencarà 

l’equilibri i es pagarà més, perquè els recursos tenen un preu. 

L’alcalde interromp al Sr. Llaó per aclarir que el Sr. Montagut, amb aquesta afirmació, es 

referia a posar més recursos no de l’empresa, sinó del propi ajuntament. 

El Sr. Llaó accepta l’aclariment, però reitera que el plec establia l’equilibri, i recorda que hi 

havien altres empreses que no van ser adjudicatàries perquè el propi plec primava els diners 

que donessin per damunt del preu de la gestió. Afirma que des del principi el contracte ja va 

arrencar amb l’equilibrin trencat i generà dèficit, i que aquest equilibri s’haurà de restablir, i 

espera que per a això no s’entri en jocs com són ara el donar obres perquè ara no es vol pujar 

el preu, o d’altres. 

El Sr. alcalde interromp al Sr. Llaó per manifestar que aquest últim comentari li recorda 

l’anterior companyia d’aigües, però que ja en parlaran. 

El Sr. Llaó reitera els arguments relatius al trencament de l’equilibri, i s’ofereix al Sr. 

Montagut per controlar conjuntament tots aquests temes. Recorda, que quan es parla de 

municipalitzar l’aigua de Tres Cales el propi plec de clàusules preveu que en aquests casos, si 

s’ha de pagar alguna indemnització de rescat, això ho ha de pagar la pròpia companyia 

concessionària, però a costa de les tarifes. Diu que es podria donar la paradoxa, per tant, que 

els veïns acabin pagant aquesta municipalització, i convida al govern a assumir el compromís 

que això no passarà. Finalitza agraint la celebració del ple. 

 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 179 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 13:45 hores del dia més amunt 

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

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 8 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 172 a 179 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 14/06/2007 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 4/2007, DE 13/6/2007, 

EXTRAORDINÀRIA, FINAL DE MANDAT. 

 

 

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 

 

Excusen la seva assistència la senyora Mari Carme Martí Buenaventura, la senyora Mari Carme 

Borràs Llambrich, la senyora Maria Marsal Subirats, i el senyor Antonio Iruela Subirats. 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 

 

 

ACTA 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:30 hores del dia 13/06/2007, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l'article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l'objectiu de celebrar, en 

primera convocatòria, la sessió de final de mandat a què al·ludeix l’article 36 del Reglament 

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

28/11/1986, que disposa que el tercer dia anterior a l'assenyalat per a la sessió constitutiva, els 

regidors cessants es reuniran en sessió convocada amb l'únic efecte d'aprovar l'acta de l'última 

sessió celebrada. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació, es tracten els següents assumptes: 

 

 

ÚNIC.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS 

NÚM. 2/2007, DE 29/3/2007, I 3/2007, DE 7/6/2007. 

 

 

Es procedeix a llegir les actes de les sessions anteriors, 2/2007, de 29/3/2007, i 3/2007, de 
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7/6/2007  últimes del present mandat pendents d’aprovació. 

 

Amb anterioritat a la votació, el Sr. Montagut sol·licita l’ús de la paraula per manifestar, en 

relació a les seves intervencions a la sessió 3/2007, i sense que afecti el redactat de l’acta, que 

amb posterioritat a la celebració ha tingut coneixement i ha pogut constatar que no hi havia 

nomenat cap tècnic director facultatiu de l’aigua a Tres cales. 

 

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: 

 

ÚNIC.- Aprovar les actes de les sessions anteriors, 2/2007, de 29/3/2007, i 3/2007, de 

7/6/2007. 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 13:35 hores del dia més amunt 

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

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 2 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 180 a 181 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 14/06/2007 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 5/2007, DE 16/6/2007. 

CONSTITUTIVA. 

 

 

ASSISTENTS 

 

Sra. Callau i Caballé, Mª Teresa, proclamada regidora electa per haver estat designat 

per CIU. 

Sr. Espuny i Gaseni, Antonio, proclamat regidor electe per haver estat designat per 

PSC-Iii-PM. 

Sra. Gallart i Gaseni, Anna Maria, proclamada regidora electa per haver estat designat 

per CIU. 

Sr. Gaseni i Blanch, Jordi, proclamat regidor electe per haver estat designat per ERC-

AM. 

Sr. Gómez i Comes, Joan Pere, proclamat regidor electe per haver estat designat per 

CIU. 

Sr. Llambrich i Bono, Alexandre-Xavier, proclamat regidor electe per haver estat 

designat per CIU. 

Sra. Llambrich i Margalef, Montserrat, proclamada regidora electa per haver estat 

designat per ERC-AM. 

Sr. Llaó i Llaó, Ricardo, proclamat regidor electe per haver estat designat per PP. 

Sra. Marsal i Subirats, Maria, proclamada regidora electa per haver estat designat per 

PSC-Iii-PM. 

Sra. Martí i Buenaventura, Mª Carme, proclamada regidora electa per haver estat 

designat per CIU. 

Sr. Martí i Garcia, Andreu, proclamat regidor electe per haver estat designat per CIU. 

Sr. Montagut i Franch, Antoni, proclamat regidor electe per haver estat designat per 

CIU. 

Sra. Samarra i Bardí, Rosa Anna, proclamada regidora electa per haver estat designat 

per ERC-AM. 

 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

Interventora accidental 

Mireia Martínez Margalef 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 12:00 hores del dia 16/6/2007, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, amb l'objectiu de 

celebrar sessió constitutiva del Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. 

 

 

1- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT. 
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Després de fer referència al Decret de l’Alcaldia 269/2007, d’11/6/2007, de convocatòria de 

sessió constitutiva, el secretari requereix la presència de la senyora Maria Carme Martí i 

Buenaventura i de la senyora Montserrat Llambrich i Margalef, com a persones més gran i 

més jove, respectivament, d'entre els regidors proclamats per la Junta Electoral de Zona de 

Tortosa, als efectes de constitució de la mesa d’edat a què es refereix l’article 195 de la Llei 

orgànica 5/1985, de 19/6/1985, de Règim Electoral General. Un cop comprovada llur 

personalitat, i confrontada aquesta amb les credencials lliurades per la Junta Electoral i 

lliurades pels interessats a la Secretaria General, i amb la còpia de l’acta de proclamació 

remesa per la Junta Electoral, les esmentades senyores prenen possessió dels seus càrrecs de 

regidores municipals, jurant o prometent de la següent manera: 

 Senyora Maria Carme Martí i Buenaventura: “Prometo per la meva consciència i honor 

complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer 

guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat. Acato per imperatiu legal 

l’ordenament jurídic vigent sense cap condicionant però també sense renunciar a 

l’exercici del dret de l’autodeterminació del poble català a través dels mecanismes 

constitucionals establerts, en aquest sentit defenso la necessitat de reformar l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya, voluntat expressada en el Parlament de Catalunya, per tal 

d’aprofundir en l’autogovern del nostre País”. Assumeix la Presidència de la Mesa. 

 Senyora Montserrat Llambrich i Margalef: “Prometo per imperatiu legal, per la meva 

consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat 

al Rei i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia com a norma 

fonamental de l’Estat. 

 

 

2- COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS. 

 

 

Tot seguit el secretari general de la corporació fa lliurament a la Mesa d'Edat de la resta de les 

credencials i de la còpia de l’acta de proclamació, per a la seva comprovació i confrontació amb 

la personalitat de la resta d’electes. 

 

 

3- JURAMENT O PROMESA, I PRESA DE POSSESSIÓ DELS CÀRRECS. CONSTITUCIÓ 

DE LA CORPORACIÓ. 

 

 

Seguidament la Presidència de la Mesa d’edat procedeix a fer una crida nominal de la resta 

d’electes, els quals juren o prometen llurs càrrecs de la següent manera: 

 Sra. Callau i Caballé, Mª Teresa: “Prometo per la meva consciència i honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al Rei i guardar i fer 

guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat”. 

 Sr. Espuny i Gaseni, Antonio: “Prometo per la meva consciència i honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar 

la Constitució com a norma fonamental de l’Estat”. 

 Sra. Gallart i Gaseni, Anna Maria: “Juro prometo per la meva consciència i honor 
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complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al Rei i guardar i 

fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat”. 

 Sr. Gaseni i Blanch, Jordi: “Prometo per imparatiu legal, per la meva consciència i 

honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i 

guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat”. 

 Sr. Gómez i Comes, Joan Pere: “Prometo per la meva consciència i honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar 

la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, sense renunciar al dret 

d’autodeterminació del poble de Catalunya”. 

 Sr. Llambrich i Bono, Alexandre-Xavier: “Prometo per la meva consciència i honor 

complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer 

guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat”. 

 Sr. Llaó i Llaó, Ricardo: “Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment 

les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la 

Constitució com a norma fonamental de l’Estat”. 

 Sra. Marsal i Subirats, Maria: “Prometo per imperatiu legal, per la meva consciència i 

honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al Rei i 

guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia com a norma fonamental de 

l’Estat”. 

 Sr. Martí i Garcia, Andreu: “Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment 

les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la 

Constitució com a norma fonamental de l’Estat”. 

 Sr. Montagut i Franch, Antoni: “Prometo per la meva consciència i honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar 

la Constitució com a norma fonamental de l’Estat”. 

 Sra. Samarra i Bardí, Rosa Anna: “Per imperatiu legal, prometo per la meva consciència 

i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al Rei i 

guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat”. 

 

Verificat el què, la Mesa dóna possessió dels seus càrrecs als esmentats regidors electes, i, atès 

que concorre la majoria absoluta de membres de la corporació, declara vàlidament constituïda, 

d'acord amb l'article 195.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19/6/1985, de Règim Electoral 

General, la corporació municipal en Ple. 

 

En aquest punt la interventora dóna compte que, en compliment del que es disposa a l’article 

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

per RD 2568/1986, de 28/11/1986, els senyors regidors tenen a la seva disposició l’arqueig de 

la institució, així com els justificants de les existències en metàl·lic i valors i la documentació 

de l’inventari del patrimoni, tot el què concretat en la següent documentació: 

 Acta d’arqueig extraordinari, de caràcter extracomptable, a 15/6/2007. 

 Estat de situació i moviment de valors a 15/6/2007. 

 Certificats de saldos de les entitats bancàries, i de metàl·lic a Tresoreria. 

Es lliura una còpia de l’acta d’arqueig i de l’estat de situació i moviment de valors a cada 

regidor. 

 

 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 185 

 

4- ELECCIÓ D’ALCALDE. 

 

 

La Mesa d'Edat anuncia que l'acte d'elecció d’alcalde, que se celebrarà seguidament, es farà, 

segons acord al quan han arribat els caps de llista, mitjançant votació secreta. La proposta és 

acceptada per assentiment dels presents, i per tant, amb el quòrum de majoria absoluta exigit 

per l’article 70.1 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local. 

 

La Presidència de la Mesa d’Edat pregunta als regidors caps de llista si tots ells volen 

exercitar el dret a ésser candidats que els atorga l’article 196.a) de la Llei orgànica 5/1985, de 

19/6/1985, de Règim Electoral General. Confirmen la seva candidatura tots els caps de llista. 

 

A aquests efectes, vist el que es disposa als articles 101 i 102.3 del Reglament d'organització 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, 

es disposa una urna i es reparteixen paperetes de votació prèviament preparades a on hi 

figuren els quatre regidors caps de llista. 

 

Tot seguit es procedeix a l'acte de votació mitjançant crida nominal. 

 

Un cop celebrada la votació la Mesa d'Edat, amb l'assistència del secretari, procedeix a 

realitzar l'escrutini, amb el següent resultat: 

 Vots emesos: tretze. 

 Sr. Espuny Gaseni, Antonio: 2 vots. 

 Sr. Gaseni i Blanch, Jordi: 3 vots. 

 Sr. Llaó Llaó, Ricardo Rafael: 1 vot. 

 Sr. Martí Garcia, Andreu: 7 vots. 

 Vots en blanc: cap. 

 Vots nuls: cap. 

 

Vist el què, i atès que el candidat Sr. Martí ha obtingut la majoria absoluta dels vots, la 

Presidència de la Mesa d’Edat, en compliment de l’article 196.b) de la Llei orgànica 5/1985, 

de 19/6/1985, de Règim Electoral General, proclama el Sr. Andreu Martí i Garcia com a 

alcalde electe de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. 

 

 

5- JURAMENT O PROMESA I PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC D’ALCALDE. 

 

 

Seguidament Sra. Martí, com a presidenta de la Mesa d'Edat, requereix l’alcalde electe per tal 

que juri o prometi el seu càrrec en forma, la qual cosa verifica l'interessat de la següent 

manera: “Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 

càrrec d’alcalde amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 

fonamental de l’Estat”. 

 

Després d’això, la Mesa d'Edat dóna possessió del seu càrrec al Sr. Martí, el qual assumeix la 

presidència de la sessió. 
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L’alcalde dóna la paraula als diferents caps de llista, i en primer lloc ho fa al Sr. Ricardo Llaó 

qui felicita a l’alcalde per la seva reelecció així com als nous regidors elegits, diu que donada 

la majoria absoluta del grup de CiU i sense deixar de fer, tal com ho van fer en la legislatura 

passada una oposició útil i constructiva, el nou escenari polític requereix també més exigència 

i per tant que siguin exigents en alguns temes com per exemple la gestió econòmica però a la 

vegada que siguin molt més exigents en la gestió urbanística i evidentment col·laboradors en 

els temes que signifiquin un avanç pel poble; demana que la majoria absoluta que forma 

l’equip de govern tingui en compte en tot moment els interessos i l’opinió d’aquells grups que 

estan a l’oposició; per tant diu que demana que aquesta majoria absoluta no es converteixi en 

una impunitat absoluta, diu que estaran vigilant, que seran molt exigents però que al mateix 

temps també seran constructius i útils pel poble des del lloc on el poble els ha posat que en 

aquest cas ha estat l’oposició. 

Seguidament el Sr. Antoni Espuny, felicita a l’alcalde i al grup de CiU pels resultats obtinguts 

i molt especialment al nous regidors, tot i agrair-los-hi la seva implicació i col·laboració per 

tirar el poble endavant, ja sigui des del govern o des de l’oposició; diu que en un dia solemne 

com el d’avui es vol fer ressò de l’aniversari de les primeres eleccions democràtiques amb la 

garantia de la Constitució ha permès que fins ara els ciutadans de La Cala hagin pogut 

expressar amb tota llibertat la seva voluntat i que fa pocs dies han expressat qui volien que 

governés a l’ajuntament, amb un resultat que tots coneixen i que per l’aplicació de la Llei que 

garanteix la Constitució legítimament ha obtingut la majoria absoluta de regidors però cal 

recordar que no la majoria de vots; sempre, diu el Sr. Espuny que des de les primeres 

eleccions democràtiques, el govern municipal ha tingut la majoria de regidors i ha representat 

als seus votant, però ara no, per primera vegada les forces que estan a l’oposició sumen més 

vots, per tant més representació que el propi govern; que davant dels reptes important que 

encara té el poble fa que tot i tenir el govern municipal la majoria del ple hagi de tenir també 

un plus de capacitat de diàleg i consens amb les altres forces polítiques que per tal de poder-se 

aprovar pel ple no només tingui la legitimitat d’estar aprovat per la majoria dels regidors, sinó 

també tingui la força d’haver estat aprovat per la majoria dels caleros a través dels seus 

representats; per acabar diu que des del PSC-Iii-PM, continuaran treballant per la millora del 

poble sense reparar en esforços i dintre dels marcs legals establerts, en el control i fiscalització 

del govern i amb l’aportació com sempre han fet i faran amb propostes de millora pel poble; ja 

per acabar diu que desitja molts de fruits al nou Consistori ja que aquests fruits no són per ells 

sinó que són per tots els caleros i això creu que s’ha de tenir sempre present. 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordi Gaseni qui també felicita a l’alcalde pel seu 

nomenament, així com també als nous regidors a qui encoratja a fer una bona feina tant des de 

l’equip de govern com des de l’oposició, també vol donar les gràcies més sinceres a tota la 

gent que ha confiat el seu vot a ERC ja que en quatre anys han passat de no tenir representació 

a tenir tres regidors i passar a ser la segona força política de l’Ametlla de Mar; això els dóna, 

diu, una responsabilitat que administraran amb lleialtat al poble de La Cala i treballaran com 

han fet fins ara per ser una opció útil per tots els caleros i caleres; diu que estan molt satisfets 

de la feina feta durant aquests quatre anys i que estan molt orgullosos d’haver servit al poble. 

Per acabar vol donar les gràcies a tot l’equip de persones que formen part del projecte 

d’esquerra i sobretot a la Rosa Anna Samarra i en especial a la nova regidora Montse 

Llambrich. Al nou equip de govern l’encoratja a fer un bon govern des de l’ajuntament i que 

tots junts tinguin un sol objectiu: el bé de La Cala per sobre de tot. 

Ja per últim i per finalitzar el torn d’intervencions dels candidats pren la paraula l’alcalde Sr. 
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Andreu Martí qui dirigint-se a tots els companys/es regidors/es i ciutadans de l'Ametlla de 

Mar diu que és per ell un immens orgull poder jurar el càrrec per segona vegada consecutiva 

d'Alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i dirigir-se a tots amb les paraules d'agraïment 

que mereix aquest moment tant especial. En primer lloc, agraeix als companys regidors que 

avui deixen la credencial el magnífic treball realitzat durant aquests quatre anys i el gran 

esforç que han dedicat al seu càrrec, només moguts per l'amor al poble de La Cala.  

En segon lloc, i dirigint-se a tots els companys/es de l'oposició en general, per fer-los partícips 

dels que seran dos dels pilars fonamentals per als pròxims quatre anys: assolir els màxims 

acords i consens possibles i continuar vetllant per la pau social. Així doncs, diu que tal i com 

han fet aquests quatre anys, respectar i escoltar a tots els agents polítics i socials del municipi 

serà una prioritat absoluta per al seu grup, perseguint sempre el màxim consens possible i 

invitant a tots els que vulguin treballar pel poble a prendre part de totes les decisions 

importants. 

En tercer lloc, vol agrair a tots els ciutadans de l'Ametlla de Mar el renovat suport que els han 

fet a les passades eleccions municipals del 27 de maig; dóna les gràcies a tots els que han 

cregut que el seu grup ha de tornar a encapçalar el govern municipal, i que ell mateix ha de 

tornar a ser l'Alcalde de La Cala; celebren la confiança que els han fet, i la consideren, a més 

d'una gran alegria i motiu de joia, com una immensa responsabilitat en vers tots i cadascun 

dels caleros i caleres; diu que se’ls ha dotat d'una eina immillorable per continuar treballant, i 

ara són ells qui volen estar i estaran a l'altura del que tots esperen. 

Finalment, vol dedicar l'agraïment més sentit i sincer a la seva família, per tota la comprensió 

i suport que sempre li han brindat, i a tots els amics i amigues que han pres part en aquesta 

campanya electoral, per l'immens esforç, coratge i convicció que han demostrat, i que ha 

contribuït en bona mesura a que avui pugui tornar a ser envestit Alcalde; a tots sense 

excepció, els dóna moltes gràcies de tot cor. 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 12:45 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 6 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 182 a 187 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 26/06/2007 

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 12 últims fulls inicialment 

habilitats, per causa de no caber íntegrament l’acta de la sessió que correspondria transcriure. 

El llibre l'integren 188 fulls, inclòs el present, i compren les següents actes: 

 

 Any 2006: des de l'acta de la sessió 3/2006, de 6/6/2006, fins a la de la sessió 13/2006, 

de 5/12/2006: 11 actes. 

 Any 2007: des de l'acta de la sessió 1/2007, de 31/1/2007, fins a la de la sessió 5/2007, 

de 16/6/2007: 5 actes. 

 

L’Ametlla de Mar, 31/07/2007 

El secretari 

 

 

 

 

 

Jacobo Martínez Deó 

 


