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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: ...................... 091001 E / 091200 E 

Data en què s’inicia la transcripció dels acords: 21/09/2009, amb efectes des del 8/7/2009 

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, 21/09/2009 

El secretari 

 

 

 

 

 

Jacobo Martínez Deó 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 4/2009 DE 8/7/2009. 

EXTRAORDINÀRIA. 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Teresa Callau Caballé 

Sra. Anna Mª Gallart Gaseni 

Sr. Alexandre Xavier Llambrich Bono 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sra. Montserrat Llambrich Margalef 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 14:30 hores del dia 8/7/2009, 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 2/2009, DE 29/5/2009. 

 

 

Un cop llegida l’acta de la sessió 2/2009, de 29/5/2009, i en fase de debat, cap regidor fa ús de 

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

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

ÚNIC.- Aprovar l’acta corresponent a la sessió 2/2009, de 29/5/2009. 

 

 

2- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA PARCIAL DE DELIMITACIÓ DEL SECTOR 

21. 

 

 

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 82.3 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 el què, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Llaó manifesta tractar-se d’un 

sector que cal desenvolupar amb certa celeritat. Tot i avançar el seu vot serà favorable 

puntualitza, però, sense voler entrar en els aspectes tècnics, haver-li cridat l’atenció la 

introducció de nous usos. Per aquest motiu, demana al govern si aquesta nova previsió d’usos 

obeeix a qualque interès específic en instal·lar una indústria determinada, per tal de poder 

reflexionar tots plegats sobre el tema. 

El Sr. Espuny exposa que va presentar al·legacions al pla per determinats motius de disseny 

que no semblaven adients, com l’amplada de la carretera, la ubicació de la rotonda i la més 

que previsible formació d’un coll d’ampolla entre la unió de la carretera del polígon actual i el 

nou. Explica també que totes tres al·legacions van ser desestimades amb l’argument que la 

definició de la vialitat i els seus enllaços ha estat imposada per les administracions titulars 

Ministeri de Foment i Diputació de Tarragona. Pensa que és un mal projecte i reitera el seu 

vot negatiu. S’interessa també per la modificació d’usos al·ludida pel Sr. Llaó, incorporada a 

últim moment, es pregunta a què obeeix, i es reafirma en el fet que potser aquests nous usos 

obligaran a remodelar aquest pla parcial en l’esmentat coll d’ampolla esmentat i la ubicació de 

la rotonda. 

El Sr. Gaseni lamenta que no s’hagi celebrat sessió de la Comissió Informativa per poder-se 

informar dels temes amb anterioritat a la celebració del ple, ja que li hagués agradat conèixer 

abans aquests canvis del pla parcial, en particular l’annex d’usos relatiu a la possible 

instal·lació d’una planta de residus sòlids urbans. Opina que això crea dubtes i mereix una 

explicació de l’equip de govern. Entén però que com sigui que aquest annex no serà retirat, el 
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seu vot serà negatiu. 

El Sr. Gómez manifesta que el pla parcial no està del tot tancat, i que això vol dir que 

qualsevol suggeriment serà ben rebut. Explica que la intenció de l’equip de govern és que 

aquest polígon industrial doni sortida a les necessitats reals que té el poble, i que per això és 

un pla flexible, que seran atents a les inquietuds exposades i vetllaran perquè les indústries 

compleixin la normativa mediambiental vigent. 

El Sr. Llaó celebra que sigui un pla parcial obert subjecte a modificacions, però reitera que 

l’annex fa menció a una voluntat expressa del govern. Constata ésser evident que la normativa 

tothom l’ha de complir, però que una cosa és això i una altra la voluntat política de dir si es 

vol permetre o no la instal·lació de determinada indústria, i és en aquest aspecte a on demana 

un punt de reflexió i que el govern expressi la seva voluntat. 

El Sr. Espuny celebra que l’equip de govern sigui conscient que hi han una sèrie de 

mancances en aquest projecte. Reitera les seves recomanacions i demana més explicacions i 

aclariments. 

El Sr. Gaseni sol·licita més explicacions sobre la voluntat de l’equip de govern, ja que ERC 

no acceptarà que al polígon, que tantes ganes té que es desencalli, s’hi pugui instal·lar 

qualsevol planta de tractament de residus, que pensa que no és el millor pel poble. 

L’alcalde expressa als grups que estiguin tranquils, que al polígon no es farà qualsevol cosa i 

que no disposa en aquests moments de més informació per donar, però que és evident que 

estan per fomentar l’activitat econòmica en una línia de qualitat. Explica també que el retard 

en la tramitació ha estat provocat pel fet que la Generalitat ha tardat molt mesos a emetre els 

informes favorables, i demana que no s’entengui això com una crítica política a cap govern 

sigui del color que sigui. 

El Sr. Gómez manifesta que comparteix les preocupacions del Sr. Gaseni. Tothom és 

conscient de la necessitat de disposar de més sòl industrial, però això, recorda, també depèn 

d’altres administracions. Afirma que no s’instal·larà cap indústria contaminant, però és 

necessari, diu, elaborar un pla parcial amb uns usos prou amplis per permetre una certa 

flexibilitat. 

 

 

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

 Vots a favor: vuit. 

 Vots en contra: els del Sr. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Rosa Anna Samarra i Bardí, Sra. 

Montserrat Llambrich Margalef, Sr. Antonio Espuny Gaseni i Sra. Maria Marsal 

Subirats. 

 Abstencions: cap 

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

 

 

El Pla General d’Ordenació Urbana de l’Ametlla de Mar vigent classifica com a sòl 

urbanitzable no delimitat el sector denominat 21. 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, en sessió de data 22 de juny 

de 2007, acordà aprovar inicialment el Pla Parcial urbanístic de delimitació de referència en 

desenvolupament de les previsions del Pla General d’Ordenació Urbana, sotmetent-lo al 

tràmit d’informació pública i d’audiència, i sol·licitant l’emissió dels pertinents informes als 

organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. 

Amb posterioritat a l’aprovació inicial esmentada, mitjançant acord adoptat per la Comissió 
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Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en sessió de data 4 d’octubre de 2007, aquesta 

Administració emeté “informe favorable sobre la proposta d’Avanç del Pla Parcial 

urbanístic de delimitació del sector 21 de l’Ametlla de Mar, promogut i tramès per 

l’Ajuntament, als efectes de l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, per remissió de la Disposició 

Transitòria Primera, apartat 2.b) de l’esmentada Llei”, si bé amb determinades 

consideracions que motivaren l’adopció d’una segona aprovació inicial del Pla Parcial 

urbanístic de delimitació, atès allò que disposa l’article 112.1, apartat a), del Decret 305/2006, 

de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

El contractista del contracte administratiu de consultoria i assistència tècnica denominat 

“Acció urbanística de l’Ametlla de Mar 2005-2007”, actuant com a redactor del Pla parcial 

urbanístic de delimitació, ha presentat davant de l’Ajuntament la proposta d’instrument 

necessari per a la seva aprovació provisional. 

Aquesta tramitació s’efectua per donar positivitat al planejament derivat del sector de 

referència i en desenvolupament del Pla General d’Ordenació Urbana vigent. 

El promotor d’aquest pla parcial urbanístic de delimitació és l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar. 

FONAMENTS JURÍDICS 

Aquest acord es proposa en aplicació de l’article 110, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 

qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

Per tot això, el Ple acorda: 

 

PRIMER.- Respondre les al·legacions presentades a les dues aprovacions inicials, segons 

l’informe adjunt. 

 

SEGON.- Trametre la proposta de Memòria Ambiental al Departament de Medi Ambient i 

Habitatge de la Generalitat, per tal que emetin la seva resolució, en compliment del 

procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics definit a l’article 115 del Decret 

305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

 

TERCER.- Adoptar l’ aprovació provisional del Pla Parcial urbanístic de delimitació del 

sector de sòl urbanitzable no delimitat 21 de conformitat amb el règim del Pla general 

d’ordenació urbana de l’Ametlla de Mar, al qual desenvolupa, en els termes en què ha estat 

formulat pel seu equip redactor i que figura incorporat a l’expedient administratiu. 

 

 

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

2009 NÚM. 3/2009. 

 

 

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 82.3 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic 

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 
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 Abstencions: cap. 

Vist el què, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Llaó manifesta que es tracta d’una 

modificació quantitativament no tant elevada com estaven acostumats, que varia de forma 

minsa el pressupost que van votar en contra i que per tant, ara, continua no agradant-li. 

Recorda que ja va expressar el seu acord amb la direcció que es prenia en despesa corrent, 

com l’externalització de serveis, però al final, diu, manen els resultats i veure si els objectius 

es poden complir o queden merament en números. Constata que la minsa modificació de 

seixanta mil euros va destinada a personal, i li agradaria que s’aclarís si és que es donen més 

serveis o és que no es va preveure la quantitat correcta quan s’havia de preveure. Constata 

també que al pressupost inicial hi havia una reducció de despesa corrent en la partida de festes 

que ara es suplementa, i pregunta pel motiu d’aquest augment, així com també pel del conveni 

de seguretat a les platges. 

El Sr. Espuny manifesta que el seu vot serà negatiu, i explica que ja va dir en el seu dia que la 

previsió de reducció de la despesa corrent acabaria per no complir-se ja que al llarg de l’any 

diferents modificacions la resituarien als mateixos nivells, que el pressupost aprovat en el seu 

dia va ser una cortina de fum i que la realitat porta a aquesta tercera modificació 

pressupostària amb un increment de la despesa corrent que la fa arribar als nivell de l’exercici 

passat. Pensa que aquest no és el camí per redreçar la situació econòmica de l’ajuntament 

encara que es digui que tot és positiu, i pregunta què passarà quan no arribin les aportacions 

extraordinàries. 

El Sr. Gaseni manifesta que també el seu vot serà negatiu perquè li hagués agradat rebre una 

explicació directa, més enllà de les dades d’Intervenció, del motiu d’aquesta modificació. 

Recorda que també van votar negativament el pressupost inicial, i que ara el seu vot també ha 

de ser negatiu. 

L’alcalde explica que han arribat ajuts provinents de subvencions que fan que s’hagin 

d’habilitar partides, així com un increment de serveis que potser alguns votarien a favor, però 

que com sigui que s’ha de votar la proposta en el seu conjunt respecta el posicionament dels 

grups. Fa menció també als ajuts rebuts per a l’Escola de Música per l’important servei que 

dóna, així com a la subvenció de Turisme, i aventura que ara també es podria interpretar que 

l’oposició va en contra de l’Escola de Música, però que aquest tipus de demagògia ell no el 

farà. 

El Sr. Llaó manifesta ésser clar que en algunes coses hi pot estar d’acord, però que 

efectivament s’ha de votar conjuntament. Replica però que la modificació és conseqüència 

d’una manca de previsió, i pregunta si aquest augment deriva de la més gran oferta de serveis 

o del fet que els serveis que es van preveure han acabat valent més. Diu que això no canviarà 

el seu vot però que és important saber el que ha passat. 

El Sr. Espuny pensa que gran part d’aquesta modificació pressupostària ja s’hagués pogut 

preveure quan es va aprovar el pressupost, però que es va pretendre explicar a la població que 

s’aniria cap una línia política d’austeritat per poder complir amb les previsions d’estalvi. S’ha 

vist que al final els costos reals es van incorporant al pressupost i s’acabarà igual. Reitera que 

es podrà tancar l’any gràcies a les aportacions extraordinàries rebudes, que permeten presentar 

uns comptes amb superàvit, motiu pel qual diu torna a preguntar què passarà quan s’acabaran 

aquestes aportacions i què hagués passat si no s’haguessin produït aquestes aportacions, quin 

dèficit s’hagués generat. Mostra la seva preocupació pel que suposa l’excés de despesa corrent 
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pels ingressos corrents que es tenen. 

El Sr. Gaseni manifesta que aquesta modificació de pressupost està basada en un romanent de 

tresoreria que és fruit del resultat dels diferents pressupostos que el seu grup va votar 

negativament, tot i que pot estar d’acord amb part de les actuacions que es finançaran amb 

aquest romanent. 

L’alcalde creu que tots han de ser coherents i que de vegades aquesta coherència passa per 

votar en contra, però que l’equip de govern ha de tirar endavant amb els seus projectes, que 

cada dia van a més i millor. Explica que al Departament d’Intervenció s’ha fet una feina 

extraordinària que comporta que tots els números siguin al dia, i això és una molt bona notícia 

i vol deixar constància. 

 

 

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

 Vots a favor: set. 

 Vots en contra: els del Sr. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Rosa Anna Samarra i Bardí, Sra. 

Montserrat Llambrich Margalef, Sr. Antonio Espuny Gaseni, Sra. Maria Marsal 

Subirats, i Sr. Ricardo Llaó Llaó. 

 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. 3/2009; 

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 2009; 

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. 3/2009, que és el que s’especifica: 

 

Partida Hab/ Supl, Disminucions 

121.22000 Material oficina 20.000,00   

121.22002 Premsa, revistes i llibres 3.000,00   

121.22700 Serveis gestories 20.000,00   

121.62600 Equips ofimàtics 60.000,00   

121.85200 La Cala, serveis municipals 3.005,06   

222.22001 Material no inventariable policia 5.000,00   

222.41000 Conveni sistema informació policial 8.255,04   

313.16000 Seguretat social 10.000,00   

313.22700 Prevenció de riscos laborals 4.600,00   
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323.46501 Conveni CCBE atenció primària 1.025,00   

412.13100 Laboral eventual sanitat 12.000,00   

412.22100 Vestuari sanitat 7.500,00   

413.48900 Conveni seguretat i salvament platges 23.900,00   

422.13000 Laboral fix ensenyament 9.500,00   

422.13101 Laboral eventual escola de musica 37.000,00   

422.21200 Manteniment instal.lacions 7.500,00   

451.13100 Laboral eventual cultura 7.000,00   

452.22600 Festes populars 45.000,00   

452.48000 Conveni memòria Joan Baptista Basset 3.000,00   

511.15100 Gratificacions brigada 30.000,00   

511.21200 Despeses conservació edificis 50.000,00   

511.21400 Manteniment vehicles 8.000,00   

511.22700 Altres subministraments brigada 10.000,00   

533.13100 Laboral eventual mediambient 6.500,00   

533.21500 Material divers mediambient 0,00 6.500,00 

751.41001 Conveni dinamització turistica, fortificacions 6.000,00   

Total 397.785,10 6.500,00 

 

L’estat d’ingressos per tal de finançar l’excés de despesa és: 

 

Denominació Habilit/Suplement  

87000 Romanent de tresoreria lliure 391.285,10  

TOTALS 391.285,10  

 

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- INICI D’EXPEDIENT PER AL CANVI EN LA FORMA DE GESTIÓ DEL SERVEI 

D’ESPORTS MUNICIPAL, L’EXTINCIÓ DE L’ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT 

MUNICIPAL D’ESPORTS, I PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA SOCIETAT LIMITADA 

QUE HA DE FER-SE CÀRREC DE LA GESTIÓ DE L’ESMENTAT SERVEI. 

 

 

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 82.3 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 el què, 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 presentat el punt pel Sr. Montagut, en fase de debat, el Sr. 

Llaó manifesta que ja es va mostrar favorable a la creació de l’Entitat Pública Empresarial La 

Cala Gestió perquè podia ser un bon instrument per tal de guanyar en operativitat, agilitat, 

presa de decisions i gestió, i ara es posiciona en la mateixa línia. Opina que el canvi pot ajudar 

a reduir els dèficits que es generen quan els serveis es donen mitjançant els patronats, 

organismes administratius, i que la creació de la societat, com a instrument mercantil, 

coadjuvarà a buscar un equilibri. Es manifesta per tant partidari amb aquest canvi de forma 

gestió, i pregunta si els altres patronats seguiran el mateix camí. 

El Sr. Espuny manifesta haver entès de la intervenció del Sr. Montagut que el canvi de model 

de gestió es fa entre d’altres per poder recuperar l’IVA que s’incorporarà als rebuts encara que 

això no suposarà un increment de la quota del servei, i també per recuperar l’IVA quan es faci 

alguna inversió. Opina que aquesta és la motivació per a això ja està La Cala Gestió, a la qual 

fins ara se li han anat encomanat una sèrie d’actuacions amb aquesta finalitat. Creu que la 

societat limitada pot ser una bona eina, però que mancarà veure en quines mans fa cap i el que 

es farà amb aquesta societat. Anuncia que el seu vot serà d’abstenció en el benentès que això 

suposa un vot de confiança a la proposta. 

El Sr. Gaseni manifesta que es proposa un canvi després de molts anys de funcionament dels 

patronats. Com a president que va ser del Patronat d’Esports en l’anterior mandat recorda que 

en formaven part una sèrie de patrons, i que hi participaven els diferents clubs i associacions 

esportives de la localitat. Pregunta si amb la societat també tindran el mateix protagonisme o 

serà diferent, perquè no ho sabut veure als estatuts. Pren la paraula expressada pel Sr. 

Montagut que no es perdrà cap lloc de treball de l’actual Patronat, amb tots els seus drets i 

obligacions. Manifesta també que amb La Cala Gestió ja es pot fer front a les diferents 

operacions que ara s’esgrimeixen, i que no li agradaria que tot plegat suposés finalment un 

augment dels preus per la pràctica de l’esport tal com s’ha dit. No acaba d’entendre el sentit 

d’aquest canvi i pregunta si es continuarà amb la mateixa línia, ja que constata que cada 

vegada hi han més organismes que funcionen pel dret privat. Reitera que se li informi si els 

diferents agents de l’esport local tindran veu a la societat, i anuncia el seu vot negatiu. 

L’alcalde explica que quan tenen lloc les sessions dels consells de La Cala Gestió, bé es vota 

tot per unanimitat o en tot cas hi ha alguna abstenció, i que en qualsevol cas el gerent dóna 

compliment a tots els dubtes que es plantegen i tot es fa amb una certa celeritat, però que ha 

constata que al plenari les actituds canvien. Contesta al Sr. Espuny que quasi bé és obligació 

de llei, des del 2006 que els ajuntaments estableixin dos models d’entitats, una entitat pública 

empresarial com a ens inversor, i una societat mercantil per a la gestió i prestació de serveis, 

models diu que han estat adoptats per infinitat d’ajuntaments capdavanters que van des del 

Barcelona fins a altres d’igual nivell que el de l’Ametlla, i que per tant ell no en té cap mena 

de dubte. S’ofereix a tots els regidors per donar-los-hi més informació al respecte. 

El Sr. Montagut amplia la intervenció de l’alcalde tot explicant que la proposta de creació 

d’aquesta societat respon, un cop creada i en funcionament l’Entitat Pública Empresarial La 

Cala Gestió, al segon tipus d’ens, el gestor i prestador de serveis. Sobre la forma com afectarà 

això als patronats diu que la voluntat és anar incorporant-los tots, que es comença pel 

d’esports però que a final d’any s’aniran incorporant la resta. Afirma que aquest canvi de 

forma de gestió, per ell mateix, no suposarà cap augment de les quotes de servei, encara que, 

puntualitza, resultarà difícil trobar l’equilibri ja que en l’actualitat l’ajuntament finança un 

67% de les activitats del patronat d’esports. Això no vol dir, naturalment, que mai més no hi 

haurà un augment de quotes. Agraeix el vot de confiança del Sr. Espuny, i explica que durant 

el present exercici es pot parlar ja d’una recuperació d’IVA de quinze a vint mil euros i que 
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també es recuperaran tres-cents divuit mil euros de la construcció del camp de futbol. En 

relació a les entitats i clubs que actualment assisteixen a les convocatòries dels patronats entén 

que se’n pot parlar i continuar de la mateixa manera, per exemple, incorporant un o diversos 

consells consultius si es considera adequat, ja que no hi ha la voluntat d’excloure a ningú. 

El Sr. Llaó manifesta haver-li quedat prou clar que s’aniran incorporant la resta de patronats. 

Creu en aquests tipus de gestió i afirma tenir la convicció ideològica que aquesta ha de ser la 

manera de gestionar, tal i com ho havia demanat en diverses ocasions. Opina i que no només 

s’haurien d’incloure els patronats, sinó també qualsevol altre servei que pugui ser susceptible 

d’incorporar-se, per tal de ser capaços de generar superàvits. Encoratja el govern que tingui la 

valentia d’incloure tots aquests serveis que ofereix l’ajuntament dins d’aquesta societat 

mercantil. 

El Sr. Espuny reincideix respon l’alcalde que als consells de govern de l’Entitat Pública 

Empresarial La Cala Gestió hi han vots a favor, vots en contra i abstencions, i que els 

diferents portaveus, al menys el seu grup, mantenen a La Cala Gestió els posicionaments que 

tenen als plens, sense cap canvi de sentit de votació. 

El Sr. Gaseni reitera que amb entitat La Cala Gestió ja es podrien encabir els serveis. Creu que 

s’està entrant en una dinàmica cap a la privatització. Pensa que el ple hauria de tenir molt més 

protagonisme i no arriscar-se amb la creació d’aquestes empreses i societats limitades, que 

comporten que els regidors, per poder veure els diferents assentaments pressupostaris de 

l’ajuntament, hagin d’assistir als diferents consells de direcció per saber el que s’està fent al 

poble. Reitera el seu vot negatiu i expressa el desig que se’n puguin sortir, tant en l’esport 

com en el turisme o la cultura, tot i que creu que els patronats no estant anant tant malament. 

L’alcalde manifesta que quan l’ajuntament de Barcelona va fer el mateix que estan fent ells 

ara ningú va cometre l’error de dir que s’està privatitzant tot. Creu que s’ha de ser prudent 

quan una cosa no es coneix, i afirma que el temps dirà i posarà a tothom al seu lloc. 

El Sr. Gómez manifesta que el més important no és ni el nom ni la naturalesa de l’ens que 

presti el servei, sinó que sigui efectiu, i recorda que el que avui s’aprova inicialment és el 

canvi en la forma de gestió del servei d’esport municipal, passant aquest de ser gestionat per 

l’organisme autònom Patronat Municipal d’Esports a gestionar-se, a partir del proper 1 

d’octubre de 2009, per una societat mercantil de nova creació, de responsabilitat limitada, 

participada íntegrament per l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. Vol per tant deixar ben clar 

que no s’està privatitzant res. Tot el contrari, diu, el que es fa és tot per a millorar, i conclou 

que només pel fet de recuperar anualment uns vint mil euros ja val la pena. Anuncia que els 

clubs i les entitats del poble seguiran tenint la influència directa que fins ara han vingut tenint 

dins del Patronat d’Esports, i que es compromet en nom de l’equip de govern a crear un 

consell consultiu per impulsar aquesta participació de la vida esportiva del poble. 

El Sr. Gaseni diu que un cop escoltades les intervencions canvia el vot del seu grup a 

l’abstenció. 

 

 

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

 Vots a favor: vuit. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: s’abstenen el Sr. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Rosa Anna Samarra i Bardí, 

Sra. Montserrat Llambrich Margalef, Sr. Antonio Espuny Gaseni i Sra. Maria Marsal 

Subirats. 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
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La gestió d’instal·lacions esportives és, d’acord amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, una competència municipal.  

El programa esportiu del municipi de l’Ametlla de Mar ve executant-se històricament a través 

del Patronat Municipal d’Esports, organisme autònom que gestiona els equipaments esportius 

de titularitat municipal. 

Després d’una revisió crítica de la situació de les infraestructures esportives al municipi i de 

les conclusions que s’extreuen d’aquesta, s’ha considerat oportú incloure al programa 

d’inversions municipal una sèrie d’actuacions estratègiques amb les que es pretén tant 

l’actualització d’aquestes instal·lacions com la construcció d’altres de noves (piscina coberta). 

La gestió d’aquestes inversions així com la seva explotació requereix la formalització d’una 

estructura tècnica i econòmica professionalitzada que es considera oportú desenvolupar sota la 

forma jurídica d’una societat mercantil íntegrament participada per l’Ajuntament de l’Ametlla 

de Mar, que ha de ser objecte de constitució. 

L’article 243 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la 

Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya determina que l’exercici pels ens locals 

d’activitats econòmiques requereix un expedient previ, en el qual s’ha d’acreditar la 

conveniència i l’oportunitat de la iniciativa pública. 

Quan l’exercici d’aquestes activitats ja està consolidat i el que es pretén és canviar la forma de 

gestió del servei, en aquest cas, passar d’una forma de gestió directa a través d’organisme 

autònom cap a una altra forma de gestió directa per societat mercantil amb capital social 

íntegrament municipal, l’article 188.4 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix que cal instruir l’expedient 

corresponent i tramitar el procediment d’acord amb el que determinen els articles 159 i 160 

del mateix Decret. 

D’acord amb el contingut d’aquests articles, l’esmentat expedient ha d’incloure els següents 

documents: 

 Una memòria justificativa del canvi de la forma de gestió del servei i de la nova norma 

forma de gestió a adoptar. 

 Un estudi econòmico-financer. 

 La proposta del text dels Estatuts de la societat mercantil que ha de gestionar el servei. 

D’altra banda, la constitució de la societat mercantil que ha de gestionar el servei d’esports 

municipal i l’inici de les activitats per part d’aquesta, comporta l’extinció del Patronat 

Municipal d’Esports, organisme autònom que fins ara ve gestionant l’esmentat servei. 

A la vista de la memòria justificativa que l’acompanya, el Ple acorda: 

 

PRIMER.- PRENDRE en consideració la memòria justificativa del canvi de la forma de 

gestió del servei d’esports municipal i per a la constitució d’una societat mercantil que ha de 

gestionar els equipaments esportius de la ciutat de l’Ametlla de Mar. 

 

SEGON.- APROVAR inicialment el canvi en la forma de gestió del servei d’esports 

municipal, passant  aquest de ser gestionat per l’organisme autònom Patronat Municipal 

d’Esports a gestionar-se, a partir del proper 1 d’octubre de 2009, per  una societat mercantil de 

nova creació, de responsabilitat limitada participada íntegrament per l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar. 
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TERCER.- APROVAR inicialment l’extinció, amb efectes 30 de setembre de 2009, de 

l’organisme autònom Patronat Municipal d’Esports, de manera que els béns, drets i 

obligacions existents en aquesta data s’incorporin al patrimoni de l’Ajuntament de l’Ametlla 

de Mar, el qual el succeirà universalment, tret dels drets i obligacions que se’n deriven dels 

contractes formalitzats en el seu dia amb el personal del Patronat Municipal d’Esports, que 

seran assumits íntegrament per la societat mercantil de nova creació a constituir, limitada 

participada íntegrament per l’Ajuntament, que ha gestionar el servei, incorporant-se aquest 

personal a la plantilla de la societat amb data d’efectes 1 d’octubre de 2009. 

 

QUART.- APROVAR inicialment la constitució de la societat mercantil de responsabilitat 

limitada de capital íntegrament municipal, que ha de gestionar l’esmentat servei, així com els 

seus Estatuts. 

 

CINQUÈ.- APROVAR sotmetre a informació pública els acords anteriors durant el termini de 

trenta dies, tant al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, com amb la inserció 

d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

SISÈ.- DISPOSAR l’atorgament d’escriptura pública de constitució de la societat mercantil de 

capital íntegrament municipal, i instar a seva inscripció al Registre Mercantil de Tarragona. 

 

SETÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a realitzar tots aquells actes i tràmits que resultin 

necessaris per a l’execució dels acords anteriors i, expressament, per a determinar la data 

d’efectes de la subrogació per part de la societat mercantil de nova creació participada 

íntegrament per l’Ajuntament que ha de gestionar el servei d’esports municipal, en els drets i 

obligacions que se’n deriven dels contractes formalitzats amb els treballadors de l’organisme 

autònom. 

 

VUITÈ.- NOTIFICAR els anteriors acords als representats dels treballadors del Patronat 

Municipal d’Esports i sotmetre a exposició pública els acords. 

 

 

5- RATIFICACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL 

LA CALA GESTIÓ CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2008. 

 

 

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 82.3 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 el què, 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: set. 

 Vots en contra: els del Sr. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Rosa Anna Samarra i Bardí, i Sra. 

Montserrat Llambrich Margalef. 

 Abstencions: s’abstenen el Sr. Antonio Espuny Gaseni, Sra. Maria Marsal Subirats, i Sr. 

Ricardo Llaó i Llaó. 

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

 

 

Un cop aprovats per part de l’Assemblea General de LA CALA GESTIÓ els comptes anuals 

corresponents a l’exercici 2008, s’han d’elevar al Ple de l’Ajuntament per a la seva ratificació. 

Per tot això, el Ple acorda: 

 

ÚNIC.- Ratificar i aprovar definitivament les propostes de balanç, el compte de pèrdues i 

guanys i la memòria explicativa de la gestió anual de LA CALA GESTIÓ i l’aplicació de 

resultats de l’exercici 2008. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 16:00 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 12 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 2 a 13 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 21/09/2009 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 5/2009 DE 06/08/2009 

EXTRAORDINÀRIA. 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Teresa Callau Caballé 

Sra. Anna Mª Gallart Gaseni 

Sr. Alexandre Xavier Llambrich Bono 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sra. Montserrat Llambrich Margalef 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

 

Secretària accidental 

Sra. Mª Teresa Moliné Castellnou 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 

 

Excusa la seva absència la Sra. Maria Marsal Subirats 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:45 hores del dia 6/08/2009, 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- FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS AL MUNICIPI DE L’AMETLLA DE MAR 

PER AL 2010. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 
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del que es disposa a l’article 82.2 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic 

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

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

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

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

l’assumpte. 

 

 

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: 

 

 

Els Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Treball, han instat de 

l’ajuntament que efectuï la proposta de fixació per al 2010 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 2010; 

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 2010, les que s’esmenten: 

 2 de febrer, dimarts. 

 29 de juny, dimarts. 

 

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya. 

 

 

2- 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 la secretària accidental, per indicació de la Presidència, dóna compte dels 

Decrets de l’Alcaldia números 263/2009, de 21/05/2009 al 375/2009, de 31/07/2009 i de les 

actes de les Juntes de Govern corresponents a les sessions 14/2009, de 21/05/2009, 15/2009, 

de 28/05/2009, 16/2009, de 05/06/2009, 17/2009, de 12/06/2009, 18/2009, de 18/06/2009, 

19/2009, de 02/07/2009, 20/2009, de 09/07/2009, 21/2009, de 16/07/2009 i 22/2009, de 

23/07/2009, 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. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El Sr. Llaó en relació al pla de mobilitat posat en marxa per les obres que s’estan realitzant i 

que fan que el trànsit sigui més complicat que altres anys, prega a l’equip de govern els faci 

una primera valoració de tal com ha anat la mobilitat dins del poble durant aquest mesos 

d’estiu; prega també se’ls informi de la demanda i de l’interès que té la ciutadania en els pisos 

que s’estan construint de VOP i en les places d’aparcament i per últim prega també si és 

possible disposar d’un policia per organitzar el trànsit en la zona dels carrers Batlle Pijoan i 

Llibertat que van cap al càmping a l’objecte de solucionar els conflictes que s’esdevenen en 

algunes ocasions deguts a les obres que s’estan realitzant. 

L’alcalde manifesta que en el proper ple a celebrar durant el mes de setembre, els respectius 

regidors de Governació i Urbanisme donaran les corresponents explicacions i detalls al 

respecte. 

El Sr. Espuny en relació a les obres que s’estan realitzant en el casc urbà, catalogades 

d’interès públic, com és el cas de l’aparcament soterrat motiu pel qual es permet treballar 

durant l’estiu, prega que les mateixes tinguin uns horaris de treball normals, ja que no veu 

normal que a les 8:00, 9:00 i 10:00 de la nit encara s’estigui treballant i fent activitats que fan 

sorolls i molesten al veïnat; demana per tant es compleixin els horaris; prega també en relació 

a les obres del sector J al castell de Sant Jordi que ja s’han començat, es tinguin en compte les 

recomanacions de la CUTE que va demanar el trasllat del sostre edificable d’aquell sector fins 

un altre més a l’interior o dintre del sector 22b2, diu que per les notícies aparegudes a la 

premsa l’equip de govern té previst la interposició d’un recurs davant el Conseller, creu però 

que l’inici de les obres s’haurien d’esperar a la resolució del mateix, donat que després se’n 

podrien derivar repercusions jurídiques que no vol ningú, ja que la posició de l’ajuntament tot 

i saber des del 12/12/2008 que aquest sector ha de traslladar els drets edificatoris a un altre 

sector, està continuant el procés d’adjudicació i inici de les obres; davant aquest fet i per tal 

d’evitar mals majors demana es paralitzin les obres, s’esperi la resolució de l’expedient i una 

vegada resolt el mateix es tiri endavant. 

El Sr. Gaseni demana saber per part del govern si les obres del sector J han començat o si es 

que allí es fa alguna altra obra i també a nivell d’urbanisme com afectarien a aquests projectes 

les diferents prescripcions que s’han fet en referència al pla general. 

L’alcalde contesta que l’ajuntament ni vulnera ni vulnerarà cap plantejament de legalitat; 

assevera que per part de l’Estat s’estan realitzant obres a la platja de Sant Jordi i ningú n’ha 

fet menció; en relació a les obres del sector J, a les que han fet referència el senyors Espuny i 
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Gaseni, manifesta que les mateixes tenen el compliment legal per poder començar i que no 

tenen cap problema des del punt de vista jurídic i que per tant no hi ha cap inconvenient en 

aquest sentit. 

El Sr. Gómez desitja aclarir en relació al tema dels sorolls de les obres durant l’estiu que 

durant la legislatura que el Sr. Espuny va ser alcalde ja es va demanar fer una regulació a 

l’objecte de mirar molestar els menys possible als turistes que visiten la localitat donat que no 

hi havia cap regulació al respecte i la gent feia el que volia, que a rel d’això diu, va sorgir 

aquesta ordenança pactada amb els constructors per intentar conjugar el dret laboral amb el 

dret als descans; entén però, diu el Sr. Gómez que aquest estiu està sent molt difícil donat que 

hi han una sèrie d’obres com són el parquing i la que s’està fent a la rambleta per intentar 

subsanar el tema de les olors, que per cert realitza l’ACA, que poden portar a la confusió de 

molta gent ja que si existeix aquesta ordenança per contra s’estigui fent soroll, manifesta però 

que si durant aquest estiu no es treballés a l’obra del parquing, l’estiu vinent encara no estarà 

enllestit. Explica que durant les tres primeres setmanes d’agost no es pot treballar i que si algú 

té alguna obra que el molesta que truqui a la policia local que immediatament la pararà i que 

del període que va des del 28 de juny fins al 29 de juliol i la última setmana d’agost l’horari 

que s’ha de complir és de 9:00 a 13:30 i de 16:00 a 20:00, però que si alguna empresa no 

compleix aquest horari i el veïnat ho comunica a l’ajuntament se’ls hi farà complir la 

reglamentació i posa com exemple que avui mateix ell personalment amb l’enginyer 

municipal han parlat amb el cap d’obra i treballadors de l’obra de la rambleta que no està 

complint l’horari esmentat en l’ordenança i que per molt que la faci la Generalitat, se’ls hi 

pararà l’obra per no assumir l’horari i per les moltes queixes rebudes del veïns; en relació a 

l’empresa del parquing diu que se’ls va informar i per tant ara ja comencen a les 9:00 del matí; 

reitera que aquesta ordenança porta funcionant des de fa tres estius però que aquest és una 

mica especial per la realització de les obres esmentades, però que sap que al menys des de les 

urbanitzacions els veïns ho agraeixen, donat que tots els constructors saben que duran l’estiu 

no es poden fer ni excavacions, ni perforacions ni estructures, sap de ben segur que els 

constructors han posat molt de la seva part i que fins avui això s’està complint; està d’acord 

amb el Sr. Espuny diu, en que aquest estiu hi ha hagut alguna que altra obra que no s’ha 

controlat del tot, entre elles l’obra de la rambleta donat que l’ACA no els fa gaire cas. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 14:00 hores del dia més amunt 

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

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 4 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 14 a 17 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 21/09/2009 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 6/2009 DE 18/09/2009 ORDINÀRIA. 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Teresa Callau Caballé 

Sra. Anna Mª Gallart Gaseni 

Sr. Alexandre Xavier Llambrich Bono 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sra. Montserrat Llambrich Margalef 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 14:00 hores del dia 18/09/2009, 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 3/2009, DE 23/6/2009, 

4/2009, DE 8/7/2009, I 5/2009, DE 6/8/2009. 

 

 

Un cop llegides les actes de les sessions 3/2009, de 23/06/2009, 4/2009, de 08/07/2009 i 

5/2009, de 06/08/2009, i en fase de debat, cap regidor fa ús de la paraula. 
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Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze  

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

ÚNIC.- Aprovar les actes corresponents a les sessions 3/2009, de 23/06/2009, 4/2009, de 

08/07/2009 i 5/2009, de 06/08/2009 

 

 

2- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A PROGRAMES I ACTIVITATS DE 

PROMOCIÓ TURÍSTICA ATORGADA EN DATA 10/7/2009 PEL PATRONAT DE 

TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. 

 

 

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

del que es disposa a l’article 82.3 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 el què, 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: 

 

 

Al Butlletí Oficial de la Província número 11/2009 de 15/1/2009 es van publicar les bases 

específiques reguladores de la concessió de subvencions per a programes concrets i activitats 

de promoció turística, destinades a patronats municipals de turisme i Ajuntaments. 

El Patronat de Turisme de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va sol·licitar la inclusió en 

l’esmentat programa. 

Vist que el Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, en data 

10/7/2009, va acordar atorgar subvenció per import de 11.950,00 €, per als programes 

concrets i activitats de promoció que específicament es detallen; 
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El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada. 

 

SEGON.- Comprometre’s a destinar l’import atorgat a la finalitat establerta. 

 

TERCER.- Comprometre’s a complir totes i cadascuna de les obligacions establertes a les 

bases de la convocatòria, amb l’acceptació que, cas d’incompliment, aquesta circumstància 

dóna lloc al reintegrament i en el seu cas a la compensació automàtica a la Diputació de 

Tarragona. 

 

 

3- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT RELATIU AL CANVI EN LA FORMA 

DE GESTIÓ DEL SERVEI D’ESPORTS MUNICIPAL, L’EXTINCIÓ DE L’ORGANISME 

AUTÒNOM PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS, I PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA 

SOCIETAT LIMITADA QUE HA DE FER-SE CÀRREC DE LA GESTIÓ DE L’ESMENTAT 

SERVEI. 

 

 

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 82.3 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 el què, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de l’assumpte. 

 

 

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

l’aprovació inicial el seu vot ja va ser d’abstenció entenent-se però, com un vot de confiança, i 

que en aquesta ocasió el seu vot també serà d’abstenció. Pensa que pot ser una bona eina en 

bones mans o una mala eina en males mans, i que el seu posicionament definitiu ho 

determinarà el temps, i que quan veurà realment com es funciona potser podrà donar una 

opinió més real sobre aquest canvi d’un Patronat a una societat mercantil. Espera que tot i en 

canvi es mantinguin les vies de diàleg i d’opinió de les persones i activitats relacionades amb 

l’esport. Pel que fa al tema de la recuperació de l’IVA esgrimit com a una de les finalitats 

d’aquest canvi diu que tampoc es pot oposar ni votar a favor ja que no sap el comportament 

que tindrà aquesta societat envers els actors involucrats directament en totes les activitats que 

actualment formen el Patronat d’Esports. 

El Sr. Gaseni recorda que el seu grup va votar en contra de l’aprovació inicial i que avui li 

hagués agradat votar a favor, però que encara veu coses que al seu entendre no estan clares. 

Va exposar una sèrie de dubtes com ara com quedarien les diferents seccions esportives dins 

del nou marc legal de la societat, i se li va contestar que no hi hauria cap problema, però no 

veu clar aquest encaix amb els diferents òrgans, si es podran o no reunir i/o participar, o si 

podran seguir existint. Entén com a positiu el poder recuperar l’IVA, però opina que el 
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Patronat d’Esports ha fet una gran labor i que no se sap fins quin punt es perdrà part de la 

manera de funcionar que tenia el Patronat. Comprèn que el Patronat, com a organisme 

autònom, era una eina més carregosa de fer funcionar a nivell de comptabilitat, però que això 

no són motius suficients per passar a una societat. Recorda també que l’equip de govern va 

explicar que es recuperaria l’IVA de les obres del camp de futbol, però manifesta tenir dubtes, 

ja que desconeix com es pot recuperar l’IVA d’una obra que ja està pagada i recepcionada. 

Reitera que el posicionament del grup d’ERC serà l’abstenció. 

El Sr. Montagut agraeix el vot de confiança del PSC, que aprecia molt. Afirma que l’eina està 

en bones mans i que ja hi haurà possibilitat de veure-ho. Anuncia que hi haurà participació, i 

que no hi haurà una disminució de les diferents activitats. L’únic que es fa, explica, és un 

canvi de gestió que no variarà absolutament res de les activitats que fins ara es venen fent. 

Planteja fins i tot la possibilitat que cap a finals d’any hi hagin altres àrees que s’integrin ja 

que hi ha gent que participa, dóna la seva opinió i col·labora, i s’establiran els mecanismes 

necessaris perquè això continuï. En relació a la gestió econòmica diu que s’ha de fer cas als 

assessors de La Cala Gestió, que li mereixen tota la confiança i van ser els que van assegurar 

que hi ha la possibilitat de recuperar l’IVA del camp de futbol. 

El Sr. Gómez afirma que el que importa realment a la gent és que el proper dilluns comencen 

les inscripcions a totes les activitats esportives tal com s’ha fet sempre, que no canvia res, que 

els treballadors seran els mateixos amb el seu sou i categoria que han tingut sempre I 

realitzant les mateixes activitats, i que els pares, quan portin els seus fills, no trobaran cap 

canvi. L’únic canvi és que la gestió interna econòmica serà més acurada i que es podran 

recuperar uns diners de l’IVA que abans no es recuperaven. Pensa per tant que tothom hi surt 

guanyant. 

L’alcalde informa que a data d’avui ja s’han recuperat 654.846,00 € d’IVA, inclòs el de l’obra 

del camp de futbol que puja 317.564,71 €. Diu que això ha estat possible gràcies al fet que en 

el seu dia es va apostar per l’empresa pública La Cala Gestió. Explica que les activitats que 

presta l’ajuntament a través d’un organisme autònom estan subjectes però exemptes d’IVA, i 

si les realitza a traves d’una societat mercantil, sense variar cap objectiu tal com s’ha explicat 

anteriorment, sí que es pot deduir l’IVA. Afirma que la gestió està en bones mans. 

El Sr. Llaó justifica el seu vot afirmatiu en el fet que sempre ha cregut que l’agilitat que poden 

donar els instruments de dret privat sempre beneficien, redueixen la burocràcia i donen molta 

més eficiència als recursos públics. Constata tenir la sensació agradable que els partits 

d’esquerra no estan en contra i que per això s’abstenen. No dubta de la política d’esports que 

es farà, ja que les persones que gestionaran aquesta empresa són les mateixes que han 

gestionat fins ara el Patronat. Per això, no canviant els objectius ni els esforços, l’instrument 

no hauria de ser motiu de dubte, diu, ja que al final aquests instruments privats acaben sent 

més eficaços que tots els elements públics, que estan carregats de burocràcia i retarden la 

pressa de decisions. En relació a la recuperació de l’IVA, diu que és un tema que ve lligat a 

l’eficiència. 

 

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

 Vots a favor: vuit 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: les del Sr. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Rosa Anna Samarra Bardí, Sra. 

Montserrat Llambrich Margalef, Sr. Antonio Espuny Gaseni i Sra. Maria Marsal 

Subirats.  

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
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En data 8/7/2009, el Ple de la corporació acordà: 

PRIMER.- PRENDRE en consideració la memòria justificativa del canvi de la forma 

de gestió del servei d’esports municipal i per a la constitució d’una societat mercantil 

que ha de gestionar els equipaments esportius de la ciutat de l’Ametlla de Mar. 

SEGON.- APROVAR inicialment el canvi en la forma de gestió del servei d’esports 

municipal, passant  aquest de ser gestionat per l’organisme autònom Patronat 

Municipal d’Esports a gestionar-se, a partir del proper 1 d’octubre de 2009, per  una 

societat mercantil de nova creació, de responsabilitat limitada participada íntegrament 

per l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. 

TERCER.- APROVAR inicialment l’extinció, amb efectes 30 de setembre de 2009, de 

l’organisme autònom Patronat Municipal d’Esports, de manera que els béns, drets i 

obligacions existents en aquesta data s’incorporin al patrimoni de l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar, el qual el succeirà universalment, tret dels drets i obligacions que 

se’n deriven dels contractes formalitzats en el seu dia amb el personal del Patronat 

Municipal d’Esports, que seran assumits íntegrament per la societat mercantil de nova 

creació a constituir, limitada participada íntegrament per l’Ajuntament, que ha 

gestionar el servei, incorporant-se aquest personal a la plantilla de la societat amb data 

d’efectes 1 d’octubre de 2009. 

QUART.- APROVAR inicialment la constitució de la societat mercantil de 

responsabilitat limitada de capital íntegrament municipal, que ha de gestionar 

l’esmentat servei, així com els seus Estatuts. 

CINQUÈ.- APROVAR sotmetre a informació pública els acords anteriors durant el 

termini de trenta dies, tant al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, 

com amb la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya. 

SISÈ.- DISPOSAR l’atorgament d’escriptura pública de constitució de la societat 

mercantil de capital íntegrament municipal, i instar a seva inscripció al Registre 

Mercantil de Tarragona. 

SETÈ.- FACULTAR a l’Alcalde per a realitzar tots aquells actes i tràmits que resultin 

necessaris per a l’execució dels acords anteriors i, expressament, per a determinar la 

data d’efectes de la subrogació per part de la societat mercantil de nova creació 

participada íntegrament per l’Ajuntament que ha de gestionar el servei d’esports 

municipal, en els drets i obligacions que se’n deriven dels contractes formalitzats amb 

els treballadors de l’organisme autònom. 

VUITÈ.- NOTIFICAR els anteriors acords als representats dels treballadors del 

Patronat Municipal d’Esports i sotmetre a exposició pública els acords. 

Consta a l’expedient que l’acord esmentat va ser objecte de publicació, juntament amb la 

versió íntegra dels estatuts de la societat de nova creació, al Butlletí Oficial de la Província 

número 167/2009, de 21/7/2009, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 

5427, de 23/7/2009. Consta, així mateix, que el mateix anunci ha estat exposat al tauler 

d’anuncis de la corporació, sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions de cap 

mena. 

Per tot això; 

Atès que s’acredita l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient per dotar el capital 

social de la societat limitada de nova creació; 
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El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Elevar a definitius els acords adoptats en data 8/7/2009, reproduïts a la part 

expositiva del present, i disposar l’inici dels procediments i tràmits necessaris per executar-

los. 

 

SEGON.- Notificar aquest acord a tots els interessats, i publicar-ho al Butlletí Oficial de la 

Província. 

 

 

4- RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI D’UNA SEGONA 

ACTIVITAT AL SECTOR PÚBLIC DE LA SRA. FÀTIMA HIDALGO CABRERA. 

 

 

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 82.3 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 el què, 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 Sra. Fàtima Hidalgo Cabrera, DNI 47623619A, que manté amb aquest ajuntament una 

relació laboral d’interinitat per vacant a temps parcial, com a professora de música, en data 

14/9/2009, RE 3073, ha sol·licitat que se li declari la compatibilitat per a l’exercici d’una 

segona ocupació pública, com a professora de música a la Diputació de Tarragona. 

Consta a l’expedient personal de la sol·licitant que la seva jornada laboral és, en l’actualitat, 

de 19 hores i 30 minuts setmanals. 

Vist el que disposa la Llei 21/1987, de 26/11/1987, d’incompatibilitats del personal al servei 

de l’administració de la Generalitat, i als articles 324 i 333 del Reglament de personal dels ens 

locals de Catalunya aprovat per Decret 214/1990, de 30/7/1990; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Declarar la compatibilitat de la Sra. Fàtima Hidalgo Cabrera, DNI 47623619A, per 
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a l’exercici d’una segona ocupació pública, com a professora de música a la Diputació de 

Tarragona. 

 

SEGON.- Notificar el present acord a la persona interessada. 

 

 

5- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGES DE PAU TITULAR I SUPLENT AL 

MUNICIPI. 

 

 

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

del que es disposa a l’article 82.3 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 el què, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de l’assumpte. 

 

 

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

a la proposta ja que l’equip de govern ha fet el que tocava, proposar la persona que era 

substituta com a titular. Anuncia el seu vot serà afirmatiu. 

El Sr. Espuny manifesta que el seu vot serà d’abstenció perquè és una decisió discrecional de 

l’equip de govern davant d’un ventall de possibilitats. Desitja i espera que la nova jutgessa 

faci una bona feina. 

El Sr. Gaseni pensa que és bo que hi hagi una persona jove exercint aquest càrrec, i desitja la 

nova jutgessa que faci una bona tasca. 

El Sr. Montagut agraeix el vot favorable del PP i d’ERC i manifesta no entendre l’abstenció 

del PSC, ja que en l’última proposta per al càrrec en què va ser elegit finalment el finat Sr. 

Jordi Vendrell Gurrera, el Sr. Espuny va manifestar que s’havia perdut l’oportunitat de tenir 

com a jutge de pau a una dona, i ara, donat el cas que la persona proposada és justament una 

dona, no pot interpretar si l’abstenció és deguda a que la persona elegida no és per a ell 

l’adequada o simplement al fet que es tracta d’una proposta del govern, com va ser-ho també 

l’anterior. 

El Sr. Espuny per al·lusions explica que en l’anterior ocasió es va abstenir perquè es perdia 

l’oportunitat de proposar per al càrrec a una persona jove i del sexe femení, i que el motiu de 

l’abstenció actual és que en un tema d’aquestes característiques, que s’esdevé de tant en tant, 

no costaria res a l’equip de govern reunir tots els partits polítics, un cop coneguts tots els 

aspirants, per poder parlar i decidir la proposta entre tots. Essent una decisió exclusiva del 

govern, que ha pres sense consultar-ho amb ningú, el seu vot ha de ser l’abstenció. Demana al 

Sr. Montagut que si en l’anterior punt s’ha pres l’abstenció com un vot de confiança, ho faci 

també en aquest. 

 

 

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: les del Sr. Antonio Espuny Gaseni i Sra. Maria Marsal Subirats. 

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

 

 

En sessió de data 31/03/2008, el Ple de l’Ajuntament va prendre l’acord d’elecció del jutges 

de pau titular i substitut, i va proposar llurs nomenaments a la Sala de Govern del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya. 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 29/04/2008, va nomenar al Sr. Jordi 

Vendrell Gurrera i a la Sra. Desiré Martínez Ortega com a jutges de pau titular i suplent, 

respectivament. Els nomenats van prendre possessió dels seus càrrecs en data 21/05/2008. 

Com sigui que en data 20/6/2009 va traspassar el Sr. Jordi Vendrell Gurrera, jutge titular, 

procedeix renovar els referits càrrecs. Per això, en data 14/7/2009 l’Alcaldia va dictar provisió 

per la qual resolia incoar expedient per a la nova elecció dels càrrecs de jutge de pau titular i 

jutge de pau suplent. 

Consta a l’expedient que l’anunci de les places vacants ha estat objecte de pública exposició 

per termini reglamentari al Butlletí Oficial de la Província, al Jutjat de Pau, al tauler d’anuncis 

de l’Ajuntament i al Jutjat Degà de Tortosa, tot resultant, finalment, la següent relació de 

candidats: 

 RE 2.508, de 24/07/2009. Sr. Miquel Comes Consarnau. 

 RE 2.525, de 27/07/2009. Sra. Rosa Maria Farnós Gisbert. 

 RE 2.557, de 29/07/2009. Sr. Albert Calafell Casas-Salat. 

 RE 2.575, de 30/07/2009. Sr. Guillermo Muñoz Paredes. 

 RE 2.591, de 31/07/2009. Sra. Carme Eroles Lluch. 

 RE 2.628, de 03/08/2009. Sr. Cristobal Valiente Aguilar. 

 RE 2.629, de 03/08/2009. Sra. Palma Abás Boquera. 

 RE 2.646, de 04/08/2009. Sra. Desiré Martínez Ortega. 

Els sol·licitants manifesten no incorre en cap dels supòsits d’incapacitat previstos a l’article 

303 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1/7/1985, del Poder Judicial. 

Per tot això; 

Vistos els articles 99 a 103 de la Llei orgànica 6/1985, d’1/7/1985, del Poder Judicial, i 4 a 7 

del Reglament número 3/1995, de 7/6/1995, dels jutges de pau, aprovat per Acord del Ple del 

Consell General del Poder Judicial de data 7/6/1995; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 

nomenament, com a jutges de pau titular i suplent, respectivament, de la Sra. Desiré Martínez 

Ortega i de la Sra. Carme Eroles Lluch. 

 

SEGON.- Trametre un certificat del present acord al Jutjat Degà de Tortosa, perquè ho elevi a 

la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 

 

6- PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA A L’EMPARA DE L'ARTICLE 82.3 DEL 

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 26 

 

ENTITATS LOCALS, APROVAT PER RD 2568/1986, DE 28/11/1986. APROVACIÓ 

INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE INTERVENCIÓ ARQUITECTÒNICA 

EN LES FAÇANES I MITGERES DEL NUCLI URBÀ DE L’AMETLLA DE MAR. 

 

 

Tot seguit es posa de manifest la necessitat d’incloure a l’ordre del dia per urgència la 

proposta d’acord relativa a l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal sobre intervenció 

Arquitectònica en les façanes i mitgeres del nucli urbà de l’Ametlla de Mar. 

El Sr. Gómez justifica la necessitat d’incloure aquest punt a l’Ordre del dia per tractar-se d’un 

expedient que no s’ha pogut enllestir abans de la convocatòria. 

Plantejada la qüestió en aquests termes, i 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, es procedeix a la votació de la proposta d’inclusió, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist que concorre el quòrum exigit per l’article 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, s’inclou el punt 

referent a la moció a l’ordre del dia. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, el Sr. Llaó manifesta que comparteix els 

objectius que es persegueixen amb aquesta ordenança, però demana poder llegir-la tota per a 

poder valorar-la. 

L’alcalde recorda que es tracta d’una aprovació inicial que se sotmetrà a exposició pública pel 

termini de trenta dies, i que per tant, si qualsevol dels presents pugui pot plantejar la 

introducció de millores estaran oberts al diàleg. 

El Sr. Espuny diu que tot i la  informació pública la proposta li sembla correcta i per tant el 

seu vot serà positiu. 

El Sr. Gaseni manifesta que també li sembla una proposta adient amb la revisió del pla 

general. Demana però que s’hi incorpori una paleta de colors. Anuncia el seu vot serà 

favorable. 

L’alcalde agraeix els vots afirmatius. 

El Sr. Gómez agraeix també a tots els partits els seus vots afirmatius. Opina que aquesta 

ordenança recull una de les inquietuds que la gent va transmetre en el procés de participació 

ciutadana. Anuncia ésser a disposició dels regidors per qualsevol cosa que creguin que s’hagi 

de millorar, i manifesta ésser obert a qualsevol suggeriment. Agraeix públicament a 

l’exregidor d’urbanisme Sr. Espuny el seu vot favorable. 

 

 

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

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap  

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
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La cura del paisatge urbà, sobretot en un municipi costaner com l’Ametlla de Mar que vol ser 

un referent turístic del país, ha de tenir la consideració de bé públic d’interès social, cultural i 

ambiental i representa, a més, un component important per a la millora de la qualitat de vida 

de tots els seus ciutadans. 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té la voluntat decidida de millorar l’estètica del  municipi, 

cosa que ha de suposar una millora tant en l’espai públic, carrers, places i equipaments, com 

en les edificacions. 

Per tot això; 

Atès que es pretén tramitar l’expedient per a la creació de l’Ordenança Municipal sobre 

intervenció arquitectònica en les façanes i mitgeres del nucli urbà de l’Ametlla de Mar. 

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 l'Ordenança municipal sobre intervenció arquitectònica en les 

façanes mitgeres del nucli urbà de l’Ametlla de Mar. 

 

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, l’Ordenança s’entendrà definitivament 

aprovada. 

 

 

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 376/2009 de 06/08/2009 al 420/2009, de 15/09/2009 i de les actes de les 

Juntes de Govern corresponents a les sessions 23/2009, de 06/08/2009, 24/2009, 20/08/2009 i 

25/2009, de 27/08/2009, 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. 

 

 

L’alcalde manifesta que aprofita aquesta sessió plenària per deixar constància de la 

recuperació d’IVA per part de l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió, ja que en un 

moment es va posar en dubte el funcionament d’aquest ens. Com s’ha demostrat, aquesta 

empresa no només està en bones mans, sinó que el rumb que es va traçar políticament a nivell 
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de gestió és el que es va plantejar, motiu pel qual diu, vol deixar constància de l’informe que 

llegeix i es transcriu literalment: 

 

“AJUNTAMENT AMETLLA DE MAR 

Recuperació IVA suportat 
 

L'ajuntament de l'Ametlla de Mar, a l'exercici 2008, ha recuperat IVA suportat 

d'inversions per import superior als 600 milers d'euros. 

Aquesta recuperació d'IVA ha implicat que l'Ajuntament gaudís a l'exercici 2008 d'uns 

majors ingressos per reintegrament d'IVA d'aquest mateix import. 

La regla general que permet portar a terme la deducció de l'IVA suportat de les 

inversions implica que els ingressos generats en l'explotació i/o finançament de 

l'equipament o obra estiguin subjectes i no exempts a l'IVA, és a dir, que es 

repercuteixi IVA. 

A més, cal tenir present una altra cosa; les prestacions de serveis a les persones, com 

serien esports o cultura, és una activitat que si la presta un Ajuntament o Organisme 

Autònom (patronat) està subjecte però exempte d'IVA, és a dir, no es repercuteix IVA. 

No obstant, si aquestes activitats les realitza una societat mercantil, com serà el cas 

de LA CALA SERVEIS MUNICIPALS, S.L., les prestacions de serveis estan subjectes i 

no exemptes, es repercuteix IVA. 

Per tant, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha demanat la devolució de les quotes 

d'IVA suportat de totes aquelles inversions vinculades a ingressos subjectes i no 

exempts d'IVA. A continuació es detalla les inversions de les que s'ha recuperat l'IVA 

suportat i el motiu que permet la deducció:” 

 

Descripció obra 

IVA 

recuperat Motiu deducció 
   

Obres inversió varis 

carrers 39.453,11 

Obres que afecten xarxa clavegueram. En el rebut de 

l'aigua es repercuteix IVA 

Diverses obres 

d'inversió realitzades 

per AQUALIA 37.237,02 

Obres que afecten xarxa clavegueram. En el rebut de 

l'aigua es repercuteix IVA 

Enllumenat Calafat 160.745,73 

Obres finançades amb un conveni urbanístic afecta a 

l'IVA. Les factures emesses per l'Ajuntament en relació 

al conveni porten IVA, es repercuteix IVA. 

Camp de futbol 317.564,71 

El gestiona La Cala Serveis Municipals, SL, que totes 

les seves activitats estan subjectes i no exemptes a l'IVA, 

repercuteix IVA en totes les seves activitats 

Enderroc escoles velles 25.360,33 

Inversió corresponent a la construcció del pàrking del 

centre cívic, inversió que es finança amb la venda de 

pàrkings, vendes en les que es repercuteix IVA. 

Planejament sector 21 i 

22 74.485,33 

L'ingrés associat a aquesta inversió són Quotes 

Urbanístiques, en l'emissió de les quals es repercuteix 

IVA. 

 654.846,23  

 

Conclosa la lectura l’alcalde manifesta, en relació a les consultes populars, tema que ha estat 

molt d’actualitat en els darrers dies, que l’equip de govern donarà suport a qualsevol entitat 

cívica que la vulgui plantejar, però afirma que en aquest moment la prioritat de l’equip de 

govern és tirar endavant els diferents projectes que tenen compromesos amb la ciutadania. 
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El Sr. Espuny recorda que en l’últim ple, com sigui que el nou pla general no és encara en 

vigor, va demanar que les obres del sector J no comencessin fins que no es resolgués el recurs 

d’alçada que l’equip de govern tenia intenció de presentar. Li consta, diu, que el recurs ja s’ha 

presentat. En aquell ple, continua, se li va contestar que no es feia res il·legal i que tot estava 

dintre de la legalitat, cosa que ell va posar en dubte ja que el pla general determina que aquella 

zona s’ha de preservar. Per això, conclou que en aquest moment s’està cometent una 

il·legalitat, ja que les actuacions dels governs municipals, opina, no s’han de basar en si són o 

no il·legals en el moment actual, sinó que són responsables del temps futur i de les 

conseqüències que se’n poden derivar tot i que en aquell moment se li va contestar, 

literalment, que “el desenvolupament d’un sector per mitjà d’aquest projecte a l’empara del 

Pla General d’Ordenació Urbana és factible fins el moment que entri en vigor i sigui efectiu el 

Pla d’ordenació urbanística municipal”. L’equip de govern, diu, és conscient que si el recurs 

no prospera en aquest punt les obres que s’estan executant passaran de ser legals a il·legals. 

Davant d’aquest fet, torna a demanar en nom del grup del PSC que s’aturin les actuacions fins 

que el Conseller resolgui, encara que l’equip de govern tingui ara el perfecte dret de dir que 

són legals. 

El Sr. Gaseni demana si es pot passar a debat i votació una moció de suport a les consultes 

populars municipals per la independència, que seguidament llegeix i que literalment diu: 

“El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de l’Ametlla de Mar, 

demana sigui debatuda i posada a votació pel Plenari de l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar, la següent moció de suport a les consultes populars municipals per la 

independència; El passat dia 13 de setembre els ciutadans d’Arenys de Munt 

(Maresme) van poder participar en una consulta popular per la independència , fet 

que es produïa per primera vegada en un municipi dels Països Catalans. Aquesta 

consulta, fet habitual en alguns estats però no a l’espanyol, es va convertir en una 

cursa d’obstacles imposats per l’Estat espanyol, a través de les seves institucions, 

d’una banda prohibint la col·laboració del govern municipal amb l’entitat convocant, 

i d’altra banda amb l’autorització d’una manifestació falangista. Malgrat tot això, la 

consulta es va celebrar en un clima festiu i sense cap tipus d’incidència, demostrant 

així el grau de maduresa de la societat catalana i fent bons els postulats que alguns 

defensem que la ciutadania de Catalunya té assumit el dret a decidir i que el seu 

exercici n ha de comportar cap tipus de conflictivitat social, malgrat el que pregonen 

els partits estatalistes. Vista doncs que aquesta experiència ha estat reeixida 

bàsicament per dos factors molt importants, primer, la implicació de les entitats 

cíviques i socials i segon, la complicitat i la unitat de la majoria de les forces 

polítiques presents al consistori arenyenc, pensem que cal continuar aquest procés de 

consultes populars en altres municipis catalans. Malgrat que els governs locals no 

poden convocar consultes populars sobre matèries que sobrepassin l’àmbit de les 

competències municipals, és evident que no podem restar sense actuar davant de 

temes que són d’interès general per a la població, igualment com hem fet els 

ajuntaments durant molts anys en moltes matèries que no eren de competència 

municipal. Entenem també que mentre el Parlament està tramitant la Llei de consultes 

populars per via del referèndum el mecanisme de les consultes populars convocades 

per entitats cíviques i socials amb suport dels ajuntaments és el camí a seguir. Atès tot 

l’exposat anteriorment, es proposa que el ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

acordi el següent: 

Primer.- Felicitar a la gent i als representants municipals d’Arenys de Munt per la 
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demostració de civisme i democràcia participativa que han dut a terme, convertint una 

consulta popular en una festa i demostrant que exercir el dret a decidir és possible. 

Segon.- Donar suport, a les iniciatives que sorgeixin des de les entitats cíviques locals 

per a la celebració de consultes populars per la independència. 

Tercer.- Instar a l’associació de càrrecs electes Decidim.cat establir una estratègia 

conjunta i coordinada, juntament amb entitats de la societat civil, que permeti una 

acció o accions simultànies a diferents municipis dels Països Catalans. 

Quart.- Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, al de les 

Illes Balears i del País Valencià, a l’ajuntament d’Arenys de Munt, als portaveus dels 

diferents grups amb representació a la cambra i a l’entitat Decidim.cat.” 

Prega el Sr. Gaseni que s’inclogui la moció com a punt de l’ordre del dia, més encara tenint en 

compte, segons ha comentat l’alcalde, que el grup de CiU votarà afirmativament. 

L’alcalde manifesta que el Sr. Gaseni, aprofitant el torn de precs, ha llegit la moció, com 

pretenia, però que no aprecia la urgència, i que com sigui que la moció s’ha presentat com a 

proposta d’acord al Registre General en data d’avui, seguirà el curs que li pertoca, que és que 

serà inclosa com a punt de l’ordre del dia al proper ple ordinari. Tot i això, reitera que el grup 

de CiU està d’acord amb que qualsevol entitat cívica pugui plantejar la consulta popular, tal 

com ja ha manifestat anteriorment. 

El Sr. Llambrich en resposta a la pregunta efectuada pel Sr. Llaó en l’anterior ple, relativa a la 

mobilitat procedeix a llegir un informe que literalment reproduït, diu: 

“L’Ametlla de Mar ha passat en pocs anys de ser un petit poble mariner, tranquil i 

acollidor, a una destinació tant turística com residencial, que han fet que superem els 

10.000 habitants fixos i més que triplicar aquesta xifra en períodes estivals i festius. 

Això fa que la nostra perspectiva sobre la circulació vial ha hagut d’evolucionar per 

passar d’una situació en què les pertorbacions eren anècdotes puntuals a formar part 

de la quotidianitat. 

La nostra població es caracteritza per tenir una disposició urbana dispersa, amb un 

nucli principal històric, clarament definit per una clàssica estructura compacta, 

antiga i tradicional, i de diversos nuclis residencials amb estructura de ciutat jardí i 

disseminats pel territori.  En el recompte actual de cada un d’aquest nuclis, ens dona 

una quantitat que ronda els 6.500 habitatges. Això contrasta amb la població censada 

a l’Ametlla que ronda actualment els 7.500 habitants, lo que ens dona una clara idea 

de que la majoria d’aquests habitatges són de segona residència.  

Degut a la disposició abans descrita, ens trobem que tots els serveis estan ubicats en 

el nucli principal, així com quasi tot el comerç, tallers, etc. ja que és aquí on viuen la 

majoria dels habitants i que ho fan durant tot l’any, mentre que als altres nuclis 

només existeixen els serveis més bàsics i imprescindibles, el comerç és testimonial i la 

població fixa és, tot i que important, escassa en quant a densitat. 

La dispersió del teixit urbà provoca que molts dels habitants s'han de desplaçar amb 

cotxe per accedir als serveis o simplement poder fer la compra, això provoca el 

col·lapse del nucli principal al no poder absorbir tot el volum ni de persones ni de 

vehicles que es poden ajuntar en determinades èpoques de l’any. Si tenim en compte 

que la capacitat actual ja ha arribat al límit inclòs a l'hivern, ja que els 2000 

habitatges actuals al nucli principal necessiten de 9 km. lineals d’aparcaments. Tot 

això sense comptar amb la capacitat hotelera que també aporta habitants anomenats 

flotants. 

El traçat de la via del tren i l’autopista crea una barrera que impedeix el creixement 
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del nucli principal cap a l'interior, i el barranc de Pixavaques per un cantó, Roques 

Daurades per l’altre, i la nova llei de protecció de costes, ens limiten de créixer cap 

als laterals, amb el que l'actual nucli urbà ha esgotat les seves possibilitats de 

creixement horitzontal, provocant un creixement vertical que a augmentat la densitat 

d’habitatges i per tant la de vehicles, ja que on abans hi havia una casa unifamiliar o 

un pati, ara tenim un bloc amb una desena de vivendes. També la bonança financera 

dels darrers anys ha facilitat que les famílies disposin de mes d’un vehicle per casa. 

Tot plegat, com hem vist, la distribució epicèntrica del teixit urbà del nostre municipi, 

ens ha portat a dur-lo a prop del col·lapse circulatori, no només en època estival, ara 

ja durant tot l’any tenim algun que altre problema pel que fa a la mobilitat viària. 

Per altra banda, aquest any 2009 ha coincidit al nostre municipi una sèrie d’obres 

públiques de gran magnitud, com pot ser el CAP, els contenidors soterrats, el centre 

d’interpretació de la pesca, els nous col·lectors, i sobre tot el nou aparcament soterrat 

davant l’ajuntament, que a més ha eliminat el centenar de places d’aparcament que hi 

havia al solar. 

També cal destacar que el port pesquer, que és sense cap dubte un dels principals 

atractius turístics i la principal indústria del nostre municipi, te un dèficit de 

comunicació viària amb l’exterior, ja que les seves vies d’accés passen totes per 

l’interior del municipi, cosa que obliga a fer conviure el tràfic local habitual amb 

camions, alguns de gran tonatge, que transporten el peix que es comercialitza a la 

Cala. 

Durant la tardor passada, al començar les obres del pàrquing soterrat, en que 

perdíem de cop les 100 places d’aparcament que hi cabien més la cinquantena del seu 

perímetre, es va començar a dissenyar l’estratègia de com afrontar la mobilitat vial de 

l’estiu del 2009. Primer va ser necessari identificar els problemes que abans he 

descrit, i desprès plantejar diferents solucions, combinant-les entre elles per cercar la 

més idònia. Les accions que s’han dut a terme són: 

- Creació de pàrquings dissuasoris a la perifèria del poble. Tot i que en un principi en 

vam dissenyar tres, el que finalment s’ha dut a terme ha estat el de l’antic pàrking de 

camions, amb una capacitat aproximada per 300 vehicles i situat a la mateixa entrada 

del poble i a 5 minuts del casc urbà. Per fer aquesta acció, es va contactar amb els 

camioners que en feien ús per plantejar-los-hi la necessitat que teníem de canviar l’ús 

de l’espai i oferir-los un nou aparcament  per als seus vehicles al polígon industrial, 

en un espai condicionat per tal efecte. L’espai que ocupaven va ser netejat, asfaltat i 

pintat per reconvertir-lo en un aparcament per vehicles utilitaris. També es va 

senyalitzar i els primers dies, la policia va repartir uns díptics informatius per 

potenciar que se’n fes ús. La capacitat d’aquest aparcament equival a una filera de 

vehicles de 1.500 mts, cosa que hauria de permetre descongestionar el casc urbà, 

evitant que s’estacioni incorrectament. 

- Canvi en la bidireccionalitat del carrer Batlle Josep Pijoan. Aquesta via ha patit en 

anys anteriors una gran quantitat de problemes derivats de la seva doble direcció, ja 

que es feia difícil de creuar  els vehicles quan algun d’ells era de dimensions mes 

grans de lo normal. També provocava que els vehicles pasessin molt a prop de la 

vorera i representava un perill pels vianants, un altre efecte era el de retenció en les 

vies de creuament ja que era difícil d’incorporar-se per l’estretor que provocava el 

doble sentit . Un cop acaba la perforació del forat de l’aparcament soterrat, i 

instal·lades les grues tant d’aquesta obra com la del CAP, es va poder passar a la 
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situació de direcció única en sentit descendent d’aquesta via, i desviar el tràfic en 

sentit ascendent pel carrer Ramon i Cajal. Això ha permès una gran fluïdesa en 

aquesta via, millorant la seguretat dels vianants i permetent que les maniobres de 

càrrega i descàrrega es puguin fer amb major facilitat i sobre tot sense entorpir el 

tràfic en aquesta via.  

- Sentit de circumval·lació únic per vehicles pesants. Al traslladar part del tràfic del c/ 

Josep Pijoan al c/ Ramon i Cajal, vam creure convenient que per aquesta via no 

pesessin vehicles pesants, per millorar la fluïdesa i evitar retencions. Per aquest motiu 

s’ha informat als camioners que treballen al port pesquer i s’ha senyalitzat des de la 

plaça del canó fins la cruïlla del carrer Bruc. D’aquesta manera hem creat una via de 

circumval·lació per vehicles pesants que els obliga a realitzar el recorregut en sentit 

horari començant per l’avinguda Hispano-Italiana , c/ Josep Pijoan, carretera del 

port, c/ Major, avinguda de l’ensenyament. Aquesta mesura evita el creuament 

d’aquest tipus de vehicles i per tant les retencions provocades  quan tots dos junts no 

hi cabien a la via. 

- Prohibició d’estacionament en alguns punts per afavorir la fluïdesa. Alguns punts de 

les diferents vies presentaven conflicte a l’hora de fer compatible l’aparcament amb la 

circulació, ja que la via no permetia amb prou seguretat  les dos coses, com es el cas 

de la baixada del barranc de pixavaques , o la carretera del port, on era freqüent les 

retencions i inclòs alguna caiguda de vehicle a la cuneta. També s’ha hagut de 

reforçar la prohibició en alguna cruïlla estratègica ja sigui mitjançant línia groga o 

en la implantació de passos de vianants, ja que estan situades en punts on es pot crear 

retencions importants. 

- Transport urbà, per evitar en lo possible els desplaçaments de vehicles per l’interior 

de la població s’ha posat en marxa un transport urbà gratuït mitjançant el trenet 

NEMON, aquest trenet que ha fet durant tot l’estiu el trajecte de circumval·lació, 

començant al pàrking dissuasori (antic pàrking de camions), Avinguda Hispano-

Italiana, c/ Josep Pijoan, carretera del port, c/ Major, avinguda Ensenyament, 

avinguda Cova Gran, i un altre cop al pàrking dissuasori. A més, un cop per hora, 

feia també un viatge fins la platja de l’estany passant per Roques Daurades i l’hotel 

que hi ha en aquella zona. La finalitat com hem dit es la de evitar en lo possible el 

moviment de vehicles per l’interior del casc urbà  potenciant el transport públic. 

Calculem que el NEMON ha pogut transportar prop de 60.000 persones aquest estiu. 

També s’ha consolidat el servei del CalaBus, que en el seu tram nord ha tingut un 

augment d’usuaris del 57%, i s’ha instaurat el nou tram sud que comunica el nucli 

urbà fins Santes Creus, un hi ha un dels càmpings de la població. Aquest transport 

permet als usuaris de desplaçar-se cap al nucli urbà sense utilitzar els seus vehicles 

particulars, per tant ajuda a rebaixar la pressió d’aparcament al poble. 

Un cop passat l’estiu, i fent balanç del resultat obtingut, podem valorar com 

aconseguits els objectius marcats, de donar una solució al problema de la pèrdua 

d’aparcament, la convivència amb les obres, la fluïdesa del trànsit i la seguretat en la 

circulació, coordinar tot això no ha estat gens fàcil i volem agrair l’esforç fet per tots 

aquells que ho han fet possible, tant dels actuants com la policia i la brigada d’obres, 

com la dels constructors i camioners que han acceptat els nostres requeriments, com 

la paciència dels ciutadans a l’hora de pair tots els canvis que s’han agut de fer. Ara 

toca preparar el nou escenari que ens trobaren en el moment que el nou pàrquing 

soterrat sigui operatiu i, tinguéssim també un projecte sobre el futur del Bon Repòs, 
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que al ser una pastilla molt gran de terreny just a l’entrada del poble pot condicionar 

i molt la forma com s’ha de redissenyar el trànsit per l’any que ve.” 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 15:15 hores del dia més amunt 

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

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 16 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 18 a 33 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 17/11/2009 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 7/2009, D’1/10/2009, 

EXTRAORDINÀRIA I URGENT 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

 

Regidors 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Teresa Callau Caballé 

Sra. Anna Mª Gallart Gaseni 

Sr. Alexandre Xavier Llambrich Bono 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:30 hores del dia 1/10/2009, 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 quatre 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: 

 Vots a favor: onze 

 Vots en contra: cap 
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 Abstencions: cap 

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

 

Atès que concorren les circumstàncies exigides pels articles 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 

2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, 98.b) del Text refós de la Llei Municipal i de 

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

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

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

El ple acorda ratificar aquesta mateixa convocatòria. 

 

 

1- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 379/2009, DE 10/8/2009. 

 

 

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 82.3 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 el què, 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: 

 

 

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5399 de 12/6/2009 es va publicar 

l’ORDRE PTO/295/2009, de 5 de juny, de convocatòria per a l'atorgament de subvencions, en 

règim de concurrència competitiva, destinades a les actuacions de millora paisatgística de 

rambles, passeigs i avingudes arbrades dels municipis de Catalunya i d'aprovació de les bases 

reguladores que l'han de regir. 

En data 10/8/2009 es va dictar el Decret 379/2009, pel qual es resolgué sol·licitar al 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya la 

inclusió de l’actuació municipal “Projecte de millora paisatgística del carrer Sant Joan”, 

elaborat pels serveis tècnics municipals i amb un pressupost total d’execució de 279.531,00 

Euros, i manifestar el compromís a dur a terme les inversions necessàries. 

La sol·licitud fou presentada en data 14/8/2009, generant al Departament l’expedient 

PTO/295/09/ 79. 
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L’article 5.1.1 de les bases que regulen la convocatòria disposa que a les sol·licituds s’ha 

d’adjuntar certificat de l’acord del Ple de l’ajuntament sol·licitant pel qual s’aprova la 

realització de l’actuació, s’acull a la subvenció i es compromet a dur a terme les inversions 

necessàries. 

Per tot això; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Ratificar en la seva integritat el Decret de l’Alcaldia número 379/2009, de 

10/8/2009, i en conseqüència: 

a) Aprovar la realització de l’actuació “Projecte de millora paisatgística del carrer Sant 

Joan”, elaborat pels serveis tècnics municipals i amb un pressupost total d’execució de 

279.531,00 Euros. 

b) Acollir l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar a la convocatòria derivada de l’ORDRE 

PTO/295/2009, de 5 de juny. 

c) Manifestar el compromís a dur a terme les inversions necessàries per a l’execució de 

l’actuació. 

 

SEGON.- Remetre un certificat del present acord a la Direcció General d’Arquitectura i 

Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

 

2- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’EMPARA DE L’ORDRE PTO/364/2009, DE 23 DE 

JULIOL. 

 

 

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 82.3 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 el què, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de l’assumpte. 

 

 

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

 

 

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

 Vots a favor: onze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap  

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
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Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5432 de 30/7/2009 es va publicar 

ORDRE PTO/364/2009, de 23 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per a 

l'atorgament de les subvencions previstes en el Fons per a la regularització d'urbanitzacions 

que crea la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d'urbanitzacions amb 

dèficits urbanístics, i s'aproven les bases reguladores que l'han de regir. 

El municipi de l’Ametlla de Mar compta amb diverses urbanitzacions amb dèficits 

urbanístics. Per aquest motiu, els serveis tècnics municipals elaboren diversos projectes 

d’actuacions subvencionables, i han enllestit, en concret, el corresponent al programa 

d’adequació que s’haurà d’elaborar relatiu a la urbanització Roques Daurades, intitulat 

“Memòria del Programa d’Adequació per la Regularització i millora de la Urbanització 

Roques Daurades”. 

El punt 4.2.b) de les Bases reguladores de al convocatòria disposa que a les sol·licituds s’ha 

d’adjuntar Certificat de l’acord del Ple de l’ajuntament sol·licitant pel qual s’aprova sol·licitar 

la subvenció i es compromet a dur a terme les inversions i despeses necessàries. 

Per tot això; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el document tècnic “Memòria del Programa d’Adequació per la 

Regularització i millora de la Urbanització Roques Daurades”. 

 

SEGON.- Acollir l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar a l’Ordre PTO/364/2009, de 23 de juliol, 

i en conseqüència, sol·licitar la subvenció corresponent en el seu import màxim, d’acord amb 

el que disposa l’apartat 8.1 de les bases reguladores. 

 

TERCER.- Manifestar el compromís de dur a terme les inversions i despeses necessàries per a 

l’execució de les actuacions sol·licitades. 

 

 

3- MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA PROPOSTA D’ESTATUTS REGULADORS DE LA 

SOCIETAT LIMITADA DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL, EN CONSTITUCIÓ, 

LA CALA SERVEIS MUNICIPALS SL. 

 

 

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 82.3 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 el què, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta i en fase de debat, el Sr. Gaseni manifesta que el seu vot serà 

d’abstenció. 

El Sr. Espuny manifesta que tot i que en l’aprovació inicial el seu vot va ser d’abstenció, com 
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siguin que ara es tracta d’unes modificacions degudes més a criteris tècnics i jurídics que no a 

voluntats polítiques, el seu vot serà favorable. 

 

 

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. Jordi Gaseni Blanch i Sr. Rosa Anna Samarra Bardí. 

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

 

 

En data 18/9/2009 el Ple de la corporació va elevar a definitius els acords de data 8/7/2009 

relatius a l’aprovació, per una banda, de la constitució d’una societat mercantil de 

responsabilitat limitada de capital íntegrament municipal, i per l’altra, dels seus estatuts 

reguladors. 

En fase de preparació de l’instrument públic a atorgar s’ha palesat la necessitat d’introduir 

determinades modificacions puntuals de caràcter tècnic en l’esmentada proposta d’estatuts 

reguladors de la mercantil en constitució. 

Per tot això; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- S’introdueixen les següents modificacions en la proposta d’estatuts reguladors de 

la societat de responsabilitat limitada “La Cala Serveis Municipals SL”, en constitució, 

aprovats definitivament en data 18/9/2009: 

1. L’article 4 queda redactat de la següent manera: 

“La durada de la Societat és indefinida i dóna inici a les seves operacions el mateix dia 

d’atorgament de l’escriptura pública de constitució.” 

2. L’article 6 queda redactat de la següent manera: 

“El capital social es fixa en 3.005,06 Euros, constituït per una única participació social 

del mateix valor nominal, indivisible, totalment desemborsada, i intransferible a 

persona diferent del seu únic titular, l’ajuntament de l’Ametlla de Mar.” 

3. L’article 8 queda redactat de la següent manera: 

“Els Òrgans de Govern de la Societat seran: 

a) La Junta General de Socis. 

b) El Consell d’Administració. 

c) La Gerència.” 

4. L’article 11 apartat primer queda redactat de la següent manera: 

“L’òrgan d’administració i de representació permanent de la Societat és el Consell 

d’Administració, composat per un nombre de membres determinat per la Junta 

General, no superior a 9 ni inferior a 5, en el qual estaran representats tots els grups 

polítics de la Corporació que ho desitgin.” 

 

SEGON.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província. 

 

 

4- FIXACIÓ DEL NOMBRE DE MEMBRES DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA 

MERCANTIL “LA CALA SERVEIS MUNICIPALS SL”, EN CONSTITUCIÓ, 
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NOMENAMENT DE MEMBRES, I NOMENAMENT DEL PRESIDENT I 

VICEPRESIDENT DEL CONSELL. 

 

 

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 82.3 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 el què, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de l’assumpte. 

 

 

El secretari sol·licita l’ús de la paraula a la Presidència per explicar que respecte de la 

proposta d’acord que ha estat a disposició dels membres des de la convocatòria, s’han 

introduït unes esmenes que consisteixen en afegir, al final de cadascun dels primers paràgrafs 

dels punts de la part dispositiva, l’incís següent: “...nomenaments que seran efectius des de la 

data d’atorgament de l’escriptura de constitució”. 

 

 

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: 

 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar duu a terme els tràmits necessaris per a la constitució 

d’una societat mercantil de responsabilitat limitada, de capital íntegrament municipal, amb la 

denominació social de “La Cala Serveis Municipals SL”. 

L’article 257 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, estableix com a òrgan de direcció i l'administració de 

la societat la junta general, assumida pel ple de l'ens local. En el mateix sentit, l’article 219 del 

Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 

13/6/1995. 

L’article 220 de l’esmentat Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per 

Decret 179/1995, de 13/6/1995, estableix al seu apartat primer que els estatuts de la societat 

han de determinar les atribucions, la manera de designació i el règim de funcionament dels 

seus òrgans, i al seu apartat segon, que el ple de la corporació, quan actuï com a junta general 

de la societat, es regeix, quant a la manera de realització de les reunions i l'adopció d'acords, 

per la legislació de règim local, i respecte de les altres qüestions compreses dins de l'objecte 

social, per la legislació mercantil i pels estatuts de la societat. 
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Per la seva banda l’article 11 dels estatuts reguladors de la societat a constituir, aprovats pel 

ple de la Corporació, disposa que l’òrgan d’administració i de representació permanent de la 

Societat és el Consell d’Administració, composat per un nombre de membres determinat per 

la Junta General, no superior a 9 ni inferior a 5, en el qual estaran representats tots els grups 

polítics de la Corporació. i que els Consellers seran designats i cessats per la Junta General 

entre les persones que reuneixen les condicions exigides per les disposicions administratives i 

mercantils vigents, no podent ocupar els càrrecs esmentats els qui concorrin en causa legal 

d’incapacitat o incompatibilitat, especialment les determinades per la Llei de 26 de desembre 

de 1984 i la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada. 

L’article 13 dels mateixos estatuts reguladors, per últim, disposa que la Junta General 

designarà entre els regidors de l’Ajuntament al President del Consell d’Administració i a un 

Vicepresident. 

Procedeix, en conseqüència, nomenar els càrrecs esmentats, per a la definitiva constitució de 

la mercantil. 

Per tot això el Ple, en funcions de Junta General de la societat en constitució quan sigui 

requerida per a això, acorda: 

 

PRIMER.- Fixar en vuit el nombre de membres del Consell d’Administració de la mercantil 

en constitució “La Cala Serveis Municipals SL”, i nomenar per al càrrec de membres de 

l’esmentat Consell d’Administració a les persones que s’esmenten, nomenaments que seran 

efectius des de la data d’atorgament de l’escriptura de constitució: 

 Sr. Andreu Martí i Garcia. 

 Sr. Antoni Montagut i Franch. 

 Sra. Mª Carmen Martí i Buenaventura. 

 Sr. Joan Pere Gomez i Comes. 

 Sra. Mª Teresa Callau Caballé. 

 Sr. Jordi Gaseni Blanch. 

 Sr. Antonio Espuny Gaseni. 

 Sr. Ricardo Llaó Llaó. 

 

SEGON.- Nomenar com a president i vicepresident del Consell d’Administració de la 

mercantil en constitució “La Cala Serveis Municipals SL” a les persones que s’esmenten, 

nomenaments que seran efectius des de la data d’atorgament de l’escriptura de constitució: 

 Sr. Andreu Martí i Garcia, com a president. 

 Sr. Antoni Montagut i Franch, com a vicepresident. 

 

 

Seguidament, es requereix els nomenats excepte la Sra. Mª Carmen Martí i Buenaventura, 

absent de la sessió plenària, perquè acceptin els càrrecs per als quals han estat nomenats, cosa 

que verifiquen tot declarant expressament el que literalment es transcriu: 

 Jo, Andreu Martí i Garcia, major d’edat, DNI núm. 40.922.952-H, casat, amb domicili 

al carrer Palamós, 17 1er. 2a. accepto el càrrec de membre del Consell d’Administració 

de la mercantil en constitució “La Cala Serveis Municipals SL”, i declaro no concórrer 

en cap causa legal d’incapacitat o incompatibilitat. 

 Jo, Antoni Montagut i Franch, major d’edat, DNI núm. 39.651.343-X, casat, amb 

domicili a Disseminats Polígon 89, parcel·la 29, accepto el càrrec de membre del 
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Consell d’Administració de la mercantil en constitució “La Cala Serveis Municipals 

SL”, i declaro no concórrer en cap causa legal d’incapacitat o incompatibilitat. 

 Jo, Joan Pere Gomez i Comes, major d’edat, DNI núm. 78.579.269-E, solter, amb 

domicili al carrer Ramón y Cajal núm. 9 4t. 4a. accepto el càrrec de membre del Consell 

d’Administració de la mercantil en constitució “La Cala Serveis Municipals SL”, i 

declaro no concórrer en cap causa legal d’incapacitat o incompatibilitat. 

 Jo, Mª Teresa Callau Caballé, major d’edat, DNI núm. 40.917.316-V, casada, amb 

domicili al carrer Andreu Llambrich núm. 20, accepto el càrrec de membre del Consell 

d’Administració de la mercantil en constitució “La Cala Serveis Municipals SL”, i 

declaro no concórrer en cap causa legal d’incapacitat o incompatibilitat. 

 Jo, Jordi Gaseni Blanch , major d’edat, DNI núm. 40.935.102-R, casat, amb domicili al 

carrer Dr. Carracido núm. 2 1er., accepto el càrrec de membre del Consell 

d’Administració de la mercantil en constitució “La Cala Serveis Municipals SL”, i 

declaro no concórrer en cap causa legal d’incapacitat o incompatibilitat. 

 Jo, Antonio Espuny Gaseni, major d’edat, DNI núm. 39.650.347-A, casat, amb domicili 

al carrer Mestre F. Rodríguez núm. 43, accepto el càrrec de membre del Consell 

d’Administració de la mercantil en constitució “La Cala Serveis Municipals SL”, i 

declaro no concórrer en cap causa legal d’incapacitat o incompatibilitat. 

 Jo, Ricardo Llaó Llaó, major d’edat, DNI núm. 78.576.746-Y, casat, amb domicili al 

carrer Països Catalans núm. 58 2n. 2a., accepto el càrrec de membre del Consell 

d’Administració de la mercantil en constitució “La Cala Serveis Municipals SL”, i 

declaro no concórrer en cap causa legal d’incapacitat o incompatibilitat. 

 

 Jo, Andreu Martí i Garcia, major d’edat, DNI núm. 40.922.952-H, casat, amb domicili 

al carrer Palamós núm. 17 1er. 2a., accepto el càrrec de president del Consell 

d’Administració de la mercantil en constitució “La Cala Serveis Municipals SL”, i 

declaro no concórrer en cap causa legal d’incapacitat o incompatibilitat. 

 Jo, Antoni Montagut i Franch, major d’edat, DNI núm. 39.651.343-X, casat, amb 

domicili a Disseminats Polígon 89, parcel·la 29, accepto el càrrec de vicepresident del 

Consell d’Administració de la mercantil en constitució “La Cala Serveis Municipals 

SL”, i declaro no concórrer en cap causa legal d’incapacitat o incompatibilitat. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 13:55 hores del dia més amunt 

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

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 8 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 34 a 41 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 17/11/2009 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 8/2009, DE 16/11/2009. ORDINÀRIA. 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Teresa Callau Caballé 

Sra. Anna Mª Gallart Gaseni 

Sr. Alexandre Xavier Llambrich Bono 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sra. Montserrat Llambrich Margalef 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:00 hores del dia 16/11/2009, 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 6/2009, DE 18/09/2009 I 

7/2009, D’1/10/2009. 

 

 

Un cop llegides les actes de les sessions 6/2009, de 18/09/2009 i 7/2009, d’1/10/2009, i en 

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

 Vots a favor: dotze  

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

ÚNIC.- Aprovar les actes corresponents a les sessions 6/2009, de 18/09/2009 i 7/2009, 

d’1/10/2009. 

 

 

2- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER 

APROFITAMENT ESPECIAL O UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC PER 

PART D’EMPRESES O ENTITATS EXPLOTADORES DE SERVEIS DE 

SUBMINISTRAMENT. 

 

 

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

favorable ja que entén que es tracta d’una regularització tècnica i tot el que sigui corregir 

aspectes que no estan prou encertats des d’un punt de vista tècnic li sembla correcte. 

Els Srs. Espuny i Gaseni es manifesten en el mateix sentit que el Sr. Llaó. 

 

 

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 14/12/1995 el Tribunal Constitucional va dictar la sentència 185/1995, que resolia el 

recurs d’inconstitucionalitat contra determinats preceptes (articles 1, 3.4, 24 a 27, i 

Disposicions addicionals 2ª i 5ª) de la Llei 8/1989, de 13/4/1989, de taxes i preus públics, 

interposat per suposada infracció, en allò que respecta a la regulació dels preus públics, dels 

principis de legalitat, publicitat, jerarquia normativa, seguretat jurídica, interdicció de 

l’arbitrarietat, i molt especialment, el principi de reserva de llei establert a l’article 31.3 de la 

Constitució respecte de les “prestacions patrimonials de caràcter públic”. En particular, i pel 

que aquí interessa, el Tribunal declarà inconstitucional l’article 24.1.a), que regulava els preus 

públics per l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic. Amb això, es negava 

validesa constitucional al fet que es pugui establir un preu públic sobre el domini públic, ja 

que per definició existeix una situació de monopoli de fet en l’ens territorial de què es tracti, 

titular del domini públic en qüestió. Dit d’una altra manera, les contraprestacions patrimonials 

que es satisfan per aquests conceptes no deixaran de ser preus públics, però en ésser coactives, 

i per tant, prestacions patrimonials públiques en el sentit de l’article 31.3 de la Constitució, 

seran subjectes a reserva de llei. 

Arran d’aquesta sentència es dictà la Llei 25/1998, de 13/7/1998, de modificació del règim 

legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter 
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públic, que modificava entre d’altres la Llei 39/1988, de 28/12/1988, reguladora de les hisendes 

locals, i la Disposició Transitòria segona de la qual regulava el règim transitori de les taxes i 

preus públics locals. 

Com a conseqüència d’això, en data 12/11/1998 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment 

la imposició de la taxa per l’aprofitament especial o l’ús privatiu del domini públic local, i va 

ordenar aquesta imposició amb l’adopció de fins a deu ordenances fiscals que regulaven el 

règim tributari de la taxa en els diferents supòsits d’ús o aprofitament. 

En data 24/10/2005 el Ple va aprovar inicialment l’expedient de refosa de tot aquest conjunt 

d’ordenances en l’avui vigent ordenança fiscal número 17, reguladora de la Taxa per 

utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local. 

L’article 24.1.c) 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, disposa que l’aprofitament especial o utilització 

privativa del domini públic per part d’empreses o entitats explotadores de serveis de 

subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important 

del veïnat consistirà, en qualsevol cas i sense excepció, en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts 

procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal. 

Es considera necessari adoptar una ordenança fiscal per a la regulació d’aquesta modalitat 

específica de la taxa per ocupació del domini públic sotmesa a règim especial de 

quantificació, la imposició de què ja va ser acordada, com s’ha explicat, en data 12/11/1998, 

amb l’objectiu de determinar amb precisió diferents aspectes del règim de la seva gestió 

tributària. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 22.2.e), 49, 106 a 108, i 111 i 113 de la Llei 7/1985, de 

2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, i als articles 15 a 19, 24.1.c) i 57 del Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5/3/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals; 

El ple acorda; 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’ordenança fiscal número 18, Reguladora de la taxa per 

aprofitament especial o utilització privativa del domini públic per part d’empreses o entitats 

explotadores de serveis de subministrament. 

 

SEGON.- Sotmetre aquest acord i l’ordenança aprovada 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 

adoptat. 

 

 

3- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES ORDENANCES 

FISCALS NÚMEROS 13, REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES 

URBANÍSTIQUES, I 13 BIS, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 

INSTAL·LACIONS I OBRES. 

 

 

En aquest moment, s’incorpora a la sessió la regidora Sra. Rosa Anna Samarra Bardí. 

 

 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 45 

 

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

Informativa el seu vot va ser d’abstenció i que va demanar temps per estudiar el tema. Essent 

que l’objectiu principal és fomentar l’arranjament de façanes, opina que hauria de ser una 

mesura amb limitació temporal, per dos factors; un, per accelerar l’assoliment d’aquesta 

finalitat al desig de l’ajuntament; l’altre, perquè entén que una actuació d’aquest tipus sense 

una limitació temporal pot comportar un relaxament i que si el que vol l’ajuntament és 

impulsar i accelerar aquesta renovació de les façanes la manca de limitació pot comportar 

l’efecte contrari. Anuncia en qualsevol cas que el seu vot serà favorable. 

El Sr. Espuny manifesta la seva conformitat amb la proposta i espera que la gent del poble 

reaccioni i impulsi l’arranjament de façanes. Li sembla correcte que l’ajuntament s’hi 

impliqui. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu vot també serà favorable, atesa la finalitat pretesa. 

L’alcalde explica que hi haurà una exposició pública de trenta dies i que un dels objectius que 

han fet que aquesta proposta estigui damunt la taula ha estat la situació econòmica que es 

pateix. Es tracta, diu, d’un gest de cara a la ciutadania, els empresaris, les comunitats de 

propietaris. No creu convenient posar-hi una limitació temporal, però com que hi han trenta 

dies per endavant es mostra obert al diàleg i el consens per millorar la proposta. 

El Sr. Gómez afirma que és un pas més del que es va aprovar en l’últim ple, l’ordenança 

reguladora de l’estètica del paisatge urbà, tot encaminat en la línia de poder aconseguir el 

poble que tots volem. 

El Sr. Llaó creu que es podria posar una limitació temporal consensuada entre tots, però que 

no obstant comparteix l’objectiu principal. 

 

 

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 9.1.b) de l’ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per llicències 

urbanístiques, estableix una exempció relativa a “les llicències relatives a la neteja i decoració 

de façanes que es trametin a sol·licitud dels propietaris interessats”. Per la seva banda, l’article 

7 de l’ordenança fiscal 13 bis, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres, regula determinats supòsits de bonificació de la quota de l’Impost i determina el règim 

de la seva aplicació. 

L’article 103.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5/3/2004, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei reguladora de les hisendes locals, regula les bonificacions sobre la quota de l’impost 

que els ajuntaments poden establir, entre les quals, una de fins als 95 per 100 en favor de les 

construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 

municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 

l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. I especifica que correspondrà aquesta declaració 

al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de 

la majoria simple dels seus membres. L’apartat cinquè del mateix article, per la seva banda, 

disposa que els ajuntaments podran establir en les ordenances fiscals sistemes de gestió 

conjunta i coordinada de l’impost i de la taxa corresponent. 
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L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar impulsa actuacions de millora estètica del nucli de 

l’Ametlla de Mar, i en particular, de la seva façana marítima. Exemples d’aquesta línia 

d’actuació són les determinacions del nou Pla d’ordenació urbanística municipal que ha 

d’entrar en vigor o l’adopció, en sessió plenària de data 18/9/2009, de l'Ordenança municipal 

sobre intervenció arquitectònica en les façanes i mitgeres del nucli urbà de l’Ametlla de Mar, 

que ja ha resultat definitivament aprovada. 

Aprofundint en aquesta línia de millora, es considera adient introduir mesures de foment fiscal 

en la rehabilitació o l’arranjament de façanes al nucli, per a la qual cosa resulta necessari 

introduir modificacions puntuals en les abans esmentades ordenances fiscals números 13, 

reguladora de la taxa per llicències urbanístiques, i 13 bis, reguladora de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 22.2.e), 49, 106 a 108, i 111 i 113 de la Llei 7/1985, de 

2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, i als articles 15 a 19, i 103 del Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5/3/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals; 

El ple acorda; 

 

PRIMER.- S’aprova inicialment la introducció de les següents modificacions en les 

ordenances que s’esmenten: 

a) L’article 9.1.b) de l’ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per llicències 

urbanístiques, restarà redactat de la següent manera: 

“Les llicències d’obres que contemplin l’arranjament o la rehabilitació de façanes i/o 

mitgeres incloses dins de l’àmbit d’aplicació de l'Ordenança municipal sobre 

intervenció arquitectònica en les façanes i mitgeres del nucli urbà de l’Ametlla de Mar, 

en la part proporcional de l’obra a què l’arranjament o la rehabilitació es refereixin.” 

b) L’article 7 de l’ordenança fiscal número 13 bis, reguladora de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres, restarà redactat de la següent manera: 

“Article 7. Bonificació de la quota per a les construccions, instal·lacions o obres 

d’especial interès o utilitat municipal. 

1. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o 

utilitat municipal, gaudiran d’una bonificació de la quota del 95 per cent. 

2. La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspon al Ple de la 

Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la 

majoria simple dels seus membres, quan en la construcció, instal·lació u obra 

concorrin circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de 

l’ocupació que justifiquin la declaració. 

3. Els interessats han de sol·licitar la bonificació conjuntament amb la sol·licitud de 

llicència, amb la presentació de memòria explicativa que acrediti la concurrència de 

les circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació 

al·legades per a la declaració. 

4. Quan, a la resolució d’atorgament de llicència el Ple no s’hagi pronunciat encara 

sobre la declaració d’especial interès o utilitat municipal, se suspendrà l’acte de 

liquidació de l’impost, el qual s’adoptarà amb posterioritat en funció del que en 

resulti. 
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5. En cap cas s’atorgarà la bonificació quan l’impost s’hagi acreditat sense haver 

obtingut la preceptiva llicència prèvia, s’hagi o no incoat expressament expedient de 

disciplina.” 

 

SEGON.- Sotmetre l’anterior 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 adoptat. 

 

TERCER.- Es declaren d’especial interès les obres d’arranjament o rehabilitació de façanes 

i/o mitgeres incloses dins de l’àmbit d’aplicació de l'Ordenança municipal sobre intervenció 

arquitectònica en les façanes i mitgeres del nucli urbà de l’Ametlla de Mar per a les quals s’hagi 

sol·licitat i atorgat llicència, i se’ls atorga una bonificació del 95 per cent en la quota de 

l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Si les actuacions d’arranjament o 

rehabilitació de façanes i/o mitgeres formen part d’una més gran obra, la bonificació 

s’aplicarà a la part proporcional de l’obra a què l’arranjament o la rehabilitació es refereixi. 

 

QUART.- El que es disposa al punt anterior serà aplicable a partir de la data d’entrada en 

vigor de la modificació de l’ordenança fiscal número 13 bis, reguladora de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres, aprovada inicialment en el punt primer. 

 

 

4- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ORDENANÇA FISCAL 

NÚMERO 5, REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 

ADMINISTRATIUS. 

 

 

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

d’abstenció ja que pensa que si aquestes taxes estan realment desfasades el que toca és 

actualitzar-les, però no té clares les quantitats. Anuncia la seva abstenció, tot i que està 

d’acord amb l’objectiu de regularitzar el preu dels serveis que presta l’ajuntament amb el seu 

cost. 

El Sr. Espuny manifesta que el seu vot serà d’abstenció. Fa esment de la tarifa relativa al 

padró, i explica que per una alta o baixa al padró es preveu una tarifa de 2,20 €. Entén diu, que 

es pagui per l’alta però que en canvi haver de pagar per la baixa pot comportar que la gent no 

vingui a realitzar-la, comportant això que hi hagi una sèrie de persones que ja no viuen a la 

localitat però que en canvi estan donades d’alta. Creu que hauria d’haver una exempció per 

donar-se de baixa. Li sembla correcta la taxa per l’obtenció de certificacions 

d’empadronament i convivència, ja que la seva obtenció porta un procés de confecció i 

signatura, però que hi hauria d’haver una diferència amb l’obtenció d’un simple volant 

d’empadronament. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu vot serà favorable, ja que entén que la reordenació tarifària 

es fa en funció dels diferents tipus de documents. Opina que si aquests documents es 

poguessin obtenir de manera informàtica a través de la pàgina web encara millor, i insisteix 

que tota la població ha de tenir la informació necessària sobre quins serveis pot obtenir a 

través de la referida pàgina web de l’ajuntament. 

L’alcalde manifesta la seva conformitat amb la puntualització del Sr. Espuny relativa al padró, 

tot i que explica que les baixes són automàtiques. Informa també que s’està analitzant la 
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possibilitat que algunes persones d’un determinat perfil econòmic puguin estar exempts d’una 

part d’aquestes taxes. Afirma ésser d’acord amb el Sr. Gaseni en el que es refereix a les noves 

tecnologies, i explica que s’està elaborant tot un paquet de mesures al respecte. 

 

 

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. 

Ricardo Llaó Llaó.  

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

 

 

L’ordenança fiscal número 5, reguladora de la taxa per expedició de documents 

administratius, va ser objecte d’una modificació puntual per última vegada l’any 2008, 

modificació consistent en una actualització de tarifes per aplicació d’un coeficient d’augment 

lineal percentual dels imports previstos. 

L’examen del quadre tarifari d’aquesta ordenança palesa la seva inadequació a la realitat 

social i jurídica d’algun dels documents l’expedició de què se subjecta al gravamen, com és 

ara el cas dels certificats i informes urbanístics, ja que no resulta raonable, per posar un 

exemple, que l’emissió d’aquests documents, que vinculen l’ajuntament i creen drets 

subjectius en favor dels ciutadans, se subjecti a gravamen en els mateixos termes que la 

simple expedició d’una fotocòpia en paper de determinada documentació administrativa o el 

lliurament d’altres còpies de documentació en suport digital. 

Per això, es proposa la modificació de les tarifes de l’ordenança en els termes que tot seguit 

s’esmenten. La reordenació dels mateixos epígrafs, la tipificació expressa de nous supòsits de 

subjecció que fins ara es subjectaven a la tarifa residual, així com la introducció de noves 

tarifes dins de l’epígraf relatiu als documents urbanístics, comporta a més la necessitat de 

variar, aclarir o suprimir tarifes d’altres dels reordenats epígrafs existents, amb l’objectiu 

d’evitar supòsits de duplicitats innecessàries que requereixin d’interpretació o puguin donar 

lloc a aplicacions errònies. 

Atès que s’ha tramitat expedient per la modificació puntual de l’ordenança fiscal número 5, 

esmentada; 

Vist el que es disposa als articles 22.2.e), 49, 106 a 108, i 111 i 113 de la Llei 7/1985, de 

2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, i als articles 15 a 19 del Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5/3/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals; 

El ple acorda; 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual de l’ordenança fiscal número 5, 

reguladora de la taxa per expedició de documents administratius,  en els termes que tot seguit 

s’expressen: 

 Es modifica l’article 7, el qual quedarà redactat de la següent manera: 

“Article 7. Tarifes. 

Epígraf primer.- Padró municipal d’habitants. 
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a) Altes, baixes i modificacions padronals, per persona ....................... 2,20 € 

b) Certificats d’empadronament i convivència. ..................................... 2,20 € 

c) Volants d’empadronament ................................................................ 2,20 € 

Epígraf segon.- Recaptació. 

a) Duplicats de documents recaptatoris ................................................. 1,00 € 

b) Plaques acreditatives del cens caní .................................................. 14,00 € 

Epígraf tercer.- Cadastre immobiliari 

a) Certificacions cadastrals, per immoble ........................................... 15,00 € 

b) Per l’emissió per compte de l’interessat de sol·licituds d’inscripció d’altes o 

modificacions cadastrals (Disposició addicional única de l’OF 1), per 

sol·licitud ......................................................................................... 37,00 € 

Epígraf quart.- Urbanisme. 

a) Certificats d’aprofitament urbanístic ............................................... 50,00 € 

b) Informes de règim urbanístic ........................................................... 50,00 € 

c) Certificats de compatibilitat urbanística .......................................... 50,00 € 

d) Còpies íntegres d’instruments de planejament o gestió en suport digital tipus 

CD, per cada suport ......................................................................... 31,00 € 

Epígraf quart.- Biblioteca municipal. 

a) Confecció de duplicats de carnet de préstec ...................................... 3,30 € 

b) Impressió de fulls en blanc i negre, per full ...................................... 0,15 € 

c) Impressió de fulls en color, per full ................................................... 1,00 € 

Restaran exemptes d’aquestes taxes les entitats d’interès social o cultural del municipi, 

prèvia valoració de la Regidoria de Cultura. 

Per la confecció de carnets de préstec temporal a no-residents s’estableix una fiança de 

20,00 €. 

Epígraf cinquè.- Altres documents. 

a) Confrontació de documents, per plana .............................................. 1,10 € 

b) Certificats no inclosos en altres grups tarifaris ............................... 10,00 € 

c) Informes no inclosos en altres grups tarifaris .................................. 10,00 € 

d) Còpies en format DIN A4, per full .................................................... 0,32 € 

e) Còpies en format DIN A3, per full .................................................... 0,50 € 

f) Còpies de plànols en format superior a DIN A3, per plànol ............. 5,00 € 

g) Còpies de documentació en suport digital tipus CD, per cada suport10,00 €” 

 

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

L’ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU PATRONAT DE CULTURA DEL 2009 

NÚM. 1/2009. 

 

 

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

d’abstenció. Diu que els responsables del Departament són qui saben les necessitats i els 

canvis proposats i per tant confia en que es faci el que toca, però que davant la falta d’un 

coneixement més directe i permanent d’aquestes necessitats el seu vot serà d’abstenció. 

El Sr. Espuny manifesta que el seu vot també serà d’abstenció, pels mateixos motius. 

El Sr. Gaseni expressa que el seu vot també serà d’abstenció. 

La regidora Sra. Martí explica que en la reunió que van tenir ja va donar les explicacions 

pertinents, que quedava un romanent de tresoreria de 20.000 € i que en la partida de personal 

uns 10.000 €, i que aquests 30.000 € que ara es modifiquen van al Museu de Ceràmica. 

Explica que la previsió va ser correcta, però que més tard des del Departament de Cultura i 

Patrimoni de la Generalitat van demanar que es tornés a contractar al Sr. Emili Torné, que 

estava com a director en funcions ja que per la seva edat estava ja jubilat i des de la Regidoria 

es va creure pertinent escoltar aquesta demanda. 

 

 

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. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Rosa Anna Samarra Bardí, Sra. 

Montserrat Llambrich Margalef, Sr. Antonio Espuny Gaseni, Sra. Maria Marsal Subirats 

i Sr. Ricardo Llaó Llaó. 

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. 1/2009, 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 2009; 

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. 1/2009, que és el que s’especifica: 

 De l’estat de despeses, és: 
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 Partida Habilit/suplem Disminucions 
    

313 16000 quotes socials 0,00 4.050,00 

451  13100 laboral eventual 0,00 5.950,00 

451 48006 fundació privada marti castro  30.000,00 0,00 

 TOTALS 30.000,00 10.000,00 

 

De l’estat d’ingressos és: 

 
Concepte  Denominació Habilit/suplem Disminucions 

    

87000 Romanent de tresoreria 20.000,00 0,00 

 TOTALS 20.000,00 0,0 

 

 Total acumulat modificacions estat de despeses .............................................. 20.000,00 € 

 Total acumulat modificacions estat d’ingressos: ............................................. 20.000,00 € 

 Diferència................................................................................                                  0,00 € 

 

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

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

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

transcorregut aquell termini. 

 

 

6- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’EMPARA DE L’ORDRE PTO/364/2009, DE 23 DE 

JULIOL. 

 

 

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

favorable, ja que entén que tot el que sigui millorar les urbanitzacions, i encara més si és 

acollint-se a ajuts, és positiu, Espera que atorguin tota la quantitat demanada i que es destini 

per a la inversió sol·licitada. 

El Sr. Espuny manifesta que el seu vot serà favorable ja que li sembla correcte que 

l’ajuntament demani les ajudes pertinents per a les urbanitzacions, que tenen les seves 

mancances. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu vot serà favorable i que quan es tracta de demanar diners 

no cal donar més explicacions. 

 

 

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

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap  

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

 

 

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5432 de 30/7/2009 es va publicar 

ORDRE PTO/364/2009, de 23 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per a 

l’atorgament de les subvencions previstes en el Fons per a la regularització d’urbanitzacions 
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que crea la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb 

dèficits urbanístics, i s’aproven les bases reguladores que l’han de regir. 

El municipi de l’Ametlla de Mar compta amb diverses urbanitzacions amb dèficits 

urbanístics. Per aquest motiu, els serveis tècnics municipals elaboren diversos projectes 

d’actuacions subvencionables, i han enllestit els corresponents als programes d’adequació que 

s’hauran d’elaborar relatius a la urbanització Sant Jordi sector Bosc i a la urbanització Tres 

Cales primera fase, intitulats “Memòria del Programa d’Adequació per la Regularització i 

millora de la Urbanització Sant Jordi d’Alfama sector Bosc”, i “Memòria del Programa 

d’Adequació per la Regularització i millora de la Urbanització Tres Cales 1a fase”. 

El punt 4.2.b) de les Bases reguladores de al convocatòria disposa que a les sol·licituds s’ha 

d’adjuntar Certificat de l’acord del Ple de l’ajuntament sol·licitant pel qual s’aprova sol·licitar 

la subvenció i es compromet a dur a terme les inversions i despeses necessàries. 

Per tot això; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar els documents tècnics anomenats “Memòria del Programa d’Adequació 

per la Regularització i millora de la Urbanització Sant Jordi d’Alfama sector Bosc”, i 

“Memòria del Programa d’Adequació per la Regularització i millora de la Urbanització Tres 

Cales 1a fase”. 

 

SEGON.- Acollir l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar a l’Ordre PTO/364/2009, de 23 de juliol, 

i en conseqüència, sol·licitar la subvenció corresponent en el seu import màxim, d’acord amb 

el que disposa l’apartat 8.1 de les bases reguladores. 

 

TERCER.- Manifestar el compromís de dur a terme les inversions i despeses necessàries per a 

l’execució de les actuacions sol·licitades. 

 

 

7- ENCÀRREC DE GESTIÓ NÚMERO 5 A L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LA 

CALA GESTIÓ, EN RELACIÓ A LES ACTUACIONS CENTRE DE REHABILITACIÓ, 

FAÇANA MARÍTIMA, AVINGUDA DEL MUSEU, I GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT 

PARC EÒLIC. 

 

 

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

favorable tal i com va ser-ho a la Comissió Informativa, ja que entén que hi han encàrrecs 

d’acció directa que fan falta i que hi ha un període d’informació per disposar de tota la 

informació possible per poder després posicionar-se. 

El Sr. Espuny manifesta que, com sigui que la proposta és única, el seu vot serà contrari 

encara que hi han dos encàrrecs en els quals hi està d’acord, el centre de rehabilitació i el 

condicionament de l’avinguda del Museu, Manifesta però ser en contra de l’actuació de la 

façana marítima, ja que ja des de la tramitació del pla especial del port defensà que no hi 

haguessin locals comercials al costat mateix del centre d’interpretació, que hauria de ser un 

espai lliure, i de l’actuació del parc eòlic, que suposaria un impacte visual molt fort que ni 

s’hauria de plantejar. Per això, reitera que el seu vot serà negatiu. 

El Sr. Gaseni explica que són quatre projectes diferents però que s’han de votar conjuntament. 

Creu que el més important és l’últim encàrrec i diu ésser segur que en l’informe que 
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s’encarregarà dirà que es tracta d’un lloc idoni per a la instal·lació d’un parc eòlic viable 

perquè fa molt de vent. Creu que després de l’experiència i de la mobilització de tot el poble 

quan la proposta del parc eòlic marí és un tema que ni tant sols s’hauria de plantejar. Anuncia 

que el vot del seu grup serà negatiu. 

El Sr. Montagut, en relació a les casetes dels pescadors, explica que com és sabut hi ha un pla 

especial del port que determina els usos de la zona. Pel que fa al parc eòlic reitera que és tracta 

de recabar la informació, i no de promoure. Qui promou i està donant les eines perquè es facin 

parcs eòlics i dirà si és o no una zona prioritària és la Generalitat de Catalunya. Per això, diu, 

si s’està en contra d’aquestes instal·lacions, insta que es faci la pressió corresponent als partits 

per tal que treguin l’Ametlla de Mar del mapa eòlic, i perquè diguin que les Terres de l’Ebre 

ja han contribuint suficientment a la energia del país. Ningú ha fet res d’això amb els 

respectius partits polítics, diu, i ara sembla que els qui volen informació per poder decidir 

siguin els dolents i els promotors, quan simplement el que es pretén és saber a què atenir-se i 

poder valorar per després decidir. 

El Sr. Llaó manifesta que hi han dos temes en què hi ha unanimitat, i que el debat se centra 

amb els altres dos. En el tema de la façana marítima diu que el seu grup sempre ha donat 

suport al seu desenvolupament comercial, tot i què recorda que quan va ser el temps no es va 

presentar ningú a les concessions. En quant als parcs eòlics entén que és bo recabar 

informació per si arriba el moment, i no dubta que l’equip de govern, en aquest cas, tindrà la 

sensibilitat de demanar el parer de la població. 

L’alcalde avança la seva total conformitat amb aquesta apreciació tot recordant que durant els 

trenta anys de governs democràtics no s’havien fet mai consultes populars, i que ha estat 

durant l’actual legislatura que s’han fet ja dues consultes. 

El Sr. Espuny, en relació als parc eòlics, reitera que una gran part dels llocs idonis del terme 

són terres molt planes i que aquestes torres de vent causarien un gran impacte visual que 

podria repercutir de manera molt negativa en el sector turístic. Afirma que s’hauria de deixar 

clara la negativa de l’Ametlla de Mar a la ubicació d’un parc eòlic al terme. 

El Sr. Gaseni recorda que el que es debat és recabar informació sobre la gestió i el 

desenvolupament d’un parc eòlic i per tant li sembla molt important el posicionament de 

l’equip de govern sobre si estan o no a favor i sobre si faran gestions amb qualsevol empresa 

per tirar-lo endavant. Creu que és molt important que el poble ho sàpiga, i afirma que el seu 

grup està en contra ja que el poble ja pateix i suporta prou juntament amb la resta de les Terres 

de l’Ebre. El grup d’ERC, diu, s’oposarà a la instal·lació de qualsevol parc eòlic ja sigui a 

terra o a la mar, malgrat el que pugui pensar la Generalitat, i recorda que l’alcalde ja va 

remetre una carta al Ministre d’Indústria d’aleshores, Sr. Joan Clos, per mostrar la seva 

oposició i la de tot el poble. Espera que després de tota la bona feina sobre els ecosistemes 

costaners que està portant a terme l’equip de govern amb la Fundació Territori i Paisatge, es 

segueixi amb aquesta línia, i que l’encàrrec de gestió sigui realment només per recabar 

informació. 

El Sr. Montagut explica que potser l’únic problema és l’enunciat de l’encàrrec de gestió, i que 

si és així no hi ha cap problema en canviar-lo, si el títol ha de ser recabar informació sobre la 

conveniència o inconveniència d’instal·lar un parc eòlic a l’Ametlla de Mar, es canvia, però 

creu que no ha de ser el títol qui faci dir sí o no a la proposta. Afirma el Sr. Montagut que la 

carta a la que s’ha fet referència va ser remesa en data 18 de juliol de 2006 al Ministre 

d’Indústria, Turisme i Comerç Sr. Montilla, essent la Sra. Cristina Narbona Ministra de Medi 

Ambient. Creu recordar que el Sr. Clos va ser Ministre d’Indústria a posteriori. En aquell 

moment, manifesta, l’ajuntament es va oposar a la instal·lació d’un parc eòlic marí a cinc-
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cents metres de la costa, que ara es planteja a dos quilòmetres i mig. L’únic que han fet, diu, 

ha estat allunyar-lo, però això no ho proposa l’ajuntament, sinó l’Estat Espanyol i la 

Generalitat amb els vots dels PSC i ERC. El que no es pot fer, conclou, és estar al govern i a 

l’oposició, perquè no és seriós. 

 

 

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

 Vots a favor: vuit 

 Vots en contra: els del Sr. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Rosa Anna Samarra Bardí, Sra. 

Montserrat Llambrich Margalef, Sr. Antonio Espuny Gaseni i Sra. Maria Marsal 

Subirats. 

 Abstencions: cap  

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

 

 

Vist l’informe del Gerent de La Cala Gestió de data 5 de novembre;  

 

PRIMER.- Encarregar expressament a l’empresa pública empresarial LA CALA GESTIÓ la 

realització de les actuacions per a l’execució de les obres municipals que es relacionen a 

l’expedient de l’encàrrec de gestió número 5 que a continuació es detallen: 

 Centre de rehabilitació 

 Façana marítima 

 Avinguda del Museu 

 Gestió i desenvolupament del parc eòlic 

 

SEGON.- L’encàrrec esmentat compren, si s’escau i per a cadascuna de les obres referides, la 

redacció dels corresponents projectes tècnics, la gestió i execució de les obres, i les funcions 

de direcció de les mateixes, incloent-hi les relatives a estudis geotècnics, de seguretat i salut i 

d’altres que resultin necessàries per a la seva execució. 

 

TERCER.- Notificar el present acord a LA CALA GESTIÓ per al seu coneixement i efectes. 

 

 

8- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA REINDUSTRIALITZACIÓ DE LES TERRES 

DE L’EBRE. 

 

 

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

amb totes les mesures que vagin encaminades a reindustrialitzar les Terres de l’Ebre. 

El Sr. Espuny diu que el seu vot serà favorable i dona el seu recolzament a la proposta 

presentada, així com a totes les que donin solucions a la problemàtica de les Terres de l’Ebre. 

El Sr. Gaseni manifesta també que el seu vot serà favorable. 

 

 

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: 

 

 

Les Terres de l’Ebre han estat, històricament, apartades dels nivells de desenvolupament 

econòmic del conjunt del territori de Catalunya. La nostra situació perifèrica, allunyada dels 

centres de decisió política ens ha relegat a fer un paper d’exportadors de mà d’obra i de 

recursos cap a altres zones del país. 

Malgrat l’abundància de recursos hídrics, energètics i de territori, la indústria sempre ha tingut 

dificultats a l’hora d’instal·lar-se a casa nostra. La falta d’infraestructures de tot tipus (viàries, 

ferroviàries, portuàries, etc), una autarquia econòmica localista i el poc pes polític, han 

afavorit el desplaçament majoritari de la industrialització cap altres territoris més enllà del 

Coll de Balaguer.  

L’actual crisi econòmica està incidint de manera molt negativa en les comptades excepcions 

d’infraestructura industrial ebrenques. Els tancaments i els acomiadaments estan a l’ordre del 

dia. L’actual teixit industrial està pràcticament desmantellat. Si no es dóna un impuls decisiu i 

immediat al sector, ens trobarem davant d’un desert industrial, devastador per al present i 

hipotecador del nostre futur i no ens quedarà cap tipus d’estructura per a aprofitar la 

recuperació econòmica que un dia o altre acabarà arribant. 

Per tot això, el ple acorda: 

 

PRIMER.- Manifestar que creiem en aquest territori i en la seua gent, i perquè volem que els 

nostres fills puguin escollir estes terres on desenvolupar la seua vida amb les mateixes 

oportunitats que a qualsevol lloc del País, la gent de les Terres de l’Ebre EXIGIM: 

1. Un Pla de Reindustrialització Integral de les Terres de l’Ebre, immediat i urgent, 

incloent-hi beneficis econòmics, fiscals, directes i exclusius.  

2. La negativa, per part del Govern de la Generalitat, d’ autoritzar els ERO’s d’extinció de 

llocs de treball sense les penalitzacions econòmiques corresponents i els Plans Socials 

reals de recol•locació.  

3. La potenciació dels actuals polígons industrials i dels projectats, dotant-los dels serveis 

punters per a la seua viabilitat futura sense esperar que algú se hi vulgui instal·lar.  

4. La creació de les infraestructures necessàries per al desenvolupament Industrial del 

Territori. Entre altres el desdoblament de l’Eix de l’Ebre, desdoblament de la N-340 i la 

N-420, acceleració del projecte de l’A-7, desenvolupament del corredor ferroviari del 

Mediterrani de mercaderies amb connexions amb el port dels Alfacs i el polígon 

Catalunya Sud, connexió ferroviària de mercaderies entre el port dels Alfacs i Lleida, 

convertir l’estació de L’Aldea en el centre intermodal del sud de les Terres de l’Ebre i 

Móra la Nova/Flix en el del nord de les nostres terres.  

5. Iniciar el camí cap a un nou model productiu basat en la productivitat i el valor afegit en 

contraposició amb el model de les darreres dècades centrat en activitats que basaven la 

seva competència en l’estandardització de productes i el baix cost salarial.  

6. La presència de les Terres de l’Ebre en el PNRI (Pla Nacional per la Recerca i la 

Innovació) amb compromisos concrets i actuacions per tal que el nostre teixit econòmic 

i productiu es reconverteixi vers un model més dinàmic, més competitiu, més sostenible 

i generador d’una ocupació de qualitat.  

7. La inversió preferent i/o específica en la formació i requalificació de les persones 
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afectades, per possibilitar la seua incorporació a llocs de treball amb més valor afegit.  

8. Exigim una actuació immediata i urgent, de l’Administració, que garanteixi, a les 

persones afectades per les extincions de llocs de treball, el seu, més que merescut, futur 

digne i/o la seua reincorporació al mercat de treball.  

9. Exigim una actuació immediata i urgent, de l’Administració que possibiliti un sector 

industrial potent que lideri la nostra economia i doni faena a la nostra gent, compatible 

amb els sectors primaris i de serveis i compatibilitzant-lo amb la necessària consciència 

ambiental de preservació del territori. En definitiva volem treballar a les nostres terres. 

 

SEGON.- Comunicar aquest acord als consells comarcals del Baix Ebre, Montsià, Ribera 

d’Ebre i Terra Alta, a la Delegació de la Diputació a les Terres de l’Ebre, a la Delegació 

Territorial del Govern a les Terres de l’Ebre, al Parlament de Catalunya i al Congrés dels 

Diputats. 

 

 

9- PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA, A L’EMPARA DE L’ARTICLE 106 DEL TEXT 

REFÓS DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA, APROVAT 

PER DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28/4/2003, PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA (RE 3143, DE 18/9/2009), RELATIVA A LES 

CONSULTES POPULARS MUNICIPALS PER LA INDEPENDÈNCIA. 

 

 

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

negatiu. Entén que les consultes populars són positives i que s’han de poder realitzar tant pel 

que fa a la independència de Catalunya com pel que fa a qualsevol altra qüestió, però que ho 

entén d’una altra manera quan es parla del dret a decidir, com per exemple podria ser 

hipotèticament el cas d’altres grups que impulsessin consultes per suprimir les autonomies. 

Afirma que el seu grup té respecte al pronunciament de les diferents entitats, però que amb la 

moció presentada, que fa referència a estratègies coordinades i a les prohibicions imposades 

als governs municipals, no n’està d’acord. Pensa que el que s’ha de prohibir és infringir la llei, 

com per exemple seria el cas de facilitar les dades personals del cens a entitats. Totes les 

entitats, diu, poden fer les festes democràtiques que vulguin respectant la convivència i regles 

de joc; i els ajuntaments no han de donar més suport que a qualsevol altra entitat que vulgui 

realitzar activitats dins de la llei, i en aquests municipis que faran la consulta se’ls ha demanat 

una col·laboració que va més enllà del que permet la llei, es juga amb la ambigüitat de les 

paraules i es distreu la ciutadania del que realment importa en aquests moments. 

El Sr. Espuny manifesta que no només poden pronunciar-se les entitats que puguin promoure 

aquesta iniciativa sinó totes les altres que puguin promoure tot el que tracta de donar veu i vot 

a la gent d’un poble, país o ciutat, que han de merèixer el suport del ple. Del que es tracta, diu, 

és que hi ha una qüestió de fons que és el dret a l’autodeterminació dels pobles, dret que està 

reconegut per la declaració general de l’ONU. El poble de Catalunya, diu, té dret a decidir, 

com a militant del partit socialista no té perquè combregar amb totes les actuacions del PSC a 

Madrid i a la Generalitat, com ja ha palesat en diverses ocasions al ple. És sabut, conclou, que 

el PSC no té dins de les seves propostes polítiques l’independentisme, i que tampoc no entra 

dins de la seva manera de pensar que és federalista com tots saben. Per això el seu vot, 

anuncia, serà d’abstenció. 

El Sr. Gómez manifesta que al seu entendre l’oposició busca arguments per votar que no. 
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Cadascú pot fer el que vulgui, per això estan en un país lliure, afirma, i per això demana 

llibertat per a què tothom es pugui expressar tal com han fet ells en plena llibertat. L’únic que 

es demana en aquesta moció és que els pobles lliurement puguin escollir el que volen ser, i si 

Catalunya té dret a tenir un Estat propi. Recorda el que s’està fent és recolzar les iniciatives 

que surtin de les entitats cíviques i organitzacions locals. manifesta no entendre la por que 

tenen sempre quan es tracten temes com aquests, i recorda que una moció relativa al dret 

d’autodeterminació de Catalunya ja es va votar una vegada amb els vots favorables del PP i no 

va passar res. No es vota la independència de Catalunya, conclou, sinó que si hi ha alguna 

entitat cívica o cultura que vulgui tirar-la endavant l’ajuntament no li posarà cap impediment. 

El Sr. Llaó desitja que el seu posicionament quedi prou clar, reitera que està d’acord en donar 

suport a les entitats cíviques que vulguin fer consultes sobre la independència, però que està 

també d’acord en donar el mateix suport a les que defensin tot el contrari, ja que això és la 

veritable festa de la democràcia, respectar el pensament de l’altre. En el que no està d’acord, 

diu, és en demanar col·laboracions per saltar-se la llei facilitant censos i informació protegida 

per la llei de dades, recursos i mitjans. Creu que tot plegat respon a una estratègia en la que el 

grup PP no hi vol entrar. 

El Sr. Espuny reitera el posicionament que ha esgrimit en la seva primera intervenció, diu que 

s’ha de recolzar tota classe d’iniciativa que tendeixi a posar damunt la taula la voluntat 

popular en els temes que calgui, però que en aquest tema el seu grup està per una altra 

d’estructura d’Estat, tant a nivell espanyol com europeu, i que per tant el seu vot seva 

l’abstenció. 

El Sr. Gómez reitera que el fons de la moció no és si s’està o no a favor de la independència, 

sinó a favor de recolzar qualsevol iniciativa que sorgeixi de les entitats cíviques i 

organitzacions locals per a la celebració de consultes populars per la independència, i no entén 

quina por tenen a què el poble de Catalunya algun dia pugui decidir quin ha de ser el seu futur. 

Pensa que hi ha molta por per part de les forces estatalistes que algun dia Catalunya, i no pas 

l’opressió dels Estats, pugui decidir què vol ser de gran. 

El Sr. Gaseni creu que s’ha d’evitar polemitzar en una cosa que és molt senzilla. La moció 

pretén el màxim consens de les forces polítiques del consistori. Ningú diu de fer res il·legal, ni 

d’utilitzar censos ni informació protegida per la llei. A molts altres països, conclou, fer 

consultes a la ciutadania és una cosa normal. 

 

 

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

 Vots a favor: deu 

 Vots en contra: el del Sr. Ricardo Llaó Llaó. 

 Abstencions: les del Sr. Antonio Espuny Gaseni i Sra. Maria Marsal Subirats.  

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

 

 

El passat dia 13 de setembre els ciutadans d'Arenys de Munt (Maresme) van poder participar 

en una consulta popular per la independència, fet que es produïa per primera vegada en un 

municipi dels Països Catalans.  

Aquesta consulta, fet habitual en alguns estats però no a l'espanyol, es va convertir en una 

cursa d'obstacles imposats per l'Estat espanyol, a través de les seves institucions, d'una banda 

prohibint la col·laboració del govern municipal amb l'entitat convocant, i d'altra banda amb 

l'autorització d'una manifestació falangista. 
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Malgrat tot això, la consulta es va celebrar en un clima festiu i sense cap tipus d'incidència, 

demostrant així el grau de maduresa de la societat catalana i fent bons els postulats que alguns 

defensem que la ciutadania de Catalunya té assumit el dret a decidir i que el seu exercici no ha 

de comportar cap tipus de conflictivitat social.  

Vista doncs que aquesta experiència ha estat reeixida bàsicament per dos factors molt 

importants, primer, la implicació de les entitats cíviques i socials i segon, la complicitat i la 

unitat de la majoria de les forces polítiques presents al consistori arenyenc, pensem que cal 

continuar aquest procés de consultes populars en altres municipis catalans.  

Municipis com (Seròs, Argentona, Sant Pere de Torelló, Figueres, El Vendrell, Montblanc, 

Vic...) ja han decidit donar suport a les consultes que es convoquin en la mateixa direcció. 

Malgrat que els governs locals no podem convocar consultes populars sobre matèries que 

sobrepassin l'àmbit de les competències municipals, és evident que no podem restar sense 

actuar davant de temes que són d'interès general per a la població, igualment com hem fet els 

ajuntaments durant molts anys en moltes matèries que no eren de competència municipal.  

Entenem també que mentre el Parlament està tramitant la Llei de consultes populars per via 

del referèndum el mecanisme de les consultes populars convocades per entitats cíviques i 

socials amb el suport dels ajuntaments és el camí a seguir.  

Atès tot l'exposat anteriorment, el ple de l'Ajuntament de l’Ametlla de Mar, acorda el següent: 

 

PRIMER.- Trametre una comunicació a l’Ajuntament d’Arenys de Munt per donar-li suport 

en aquests moments en que l’exercici delegat de la voluntat popular ha quedat qüestionat, 

felicitant la seva gent i els seus representants municipals per la demostració de civisme i 

democràcia participativa que han dut a terme, convertint una consulta popular en una festa i 

demostrant que exercir el dret a decidir és possible. 

 

SEGON.- Recolzar les iniciatives que sorgeixin des de les entitats cíviques i organitzacions 

locals per a la celebració de consultes populars per la independència. 

 

TERCER.- Instar a l'associació de càrrecs electes Decidim.cat establir una estratègia conjunta 

i coordinada, juntament amb entitats de la societat civil, que permeti una acció o accions 

simultànies a diferents municipis dels Països Catalans. 

 

QUART.- Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, al de les Illes 

Balears i del País Valencià, a l'ajuntament d'Arenys de Munt, als portaveus dels diferents 

grups amb representació a la cambra i a l'entitat Decidim.cat. 

 

 

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

2009 NÚM. 4/2009. 

 

 

Tot seguit es posa de manifest la necessitat d’incloure a l’ordre del dia per urgència la 

proposta d’acord relativa a l’aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost de 

2009, núm. 4/2009. 

El Sr. Gómez justifica la necessitat d’incloure aquest punt a l’Ordre del dia per tractar-se d’un 

expedient que no s’ha pogut enllestir abans de la convocatòria. 

Plantejada la qüestió en aquests termes, i a l’empara de l’article 82.3 del Reglament 
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d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, 

de 28/11/1986, es procedeix a la votació de la proposta d’inclusió, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist que concorre el quòrum exigit per l’article 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, s’inclou el punt 

referent a la moció a l’ordre del dia. 

 

 

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

negatiu tal i com ho va ser a la Comissió Informativa i en l’aprovació del mateix pressupost, 

ja que qualsevol de les posteriors modificacions no el varien substancialment, sinó que són 

correccions que es fan depenent de les necessitats que van apareixentsobre un pressupost que 

ja es va debatre en el seu dia i sobre el qual ja va mostrar el seu posicionament contrari. Opina 

que el pressupost no respon a la realitat i no compleix les previsions inicials. 

El Sr. Espuny manifesta que el seu vot també serà negatiu. Analitzant la proposta per partides, 

diu, es pot comprovar que en el pressupost inicial no es va consignar realment el que s’havia 

de gastar, sinó que es tractava de fer quadrar uns ingressos amb unes despeses. Totes les 

partides que en el seu moment ja va dir que estaven infradotades i que no tenien prou 

consignació durant les posteriors modificacions s’han anat refent a les necessitats i despeses 

reals, de què es desprèn que tot el que va explicar l’equip de govern que en un principi 

pretenia s’ha anat diluint i ha quedat en no res. Tot i poder estar d’acord amb alguna de les 

modificacions, conclou, en la majoria està totalment en contra. Anuncia el seu vot serà 

contrari. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu vot serà negatiu ja que és la quarta modificació. Una cosa 

és anar adaptant els ingressos tal com van arribant i una altra cosa és equivocar-se en molt 

amb la direcció inicial d’un pressupost. 

El Sr. Montagut no creu que hagi estat un pressupost equivocat. Afirma que les modificacions 

pressupostàries es fan perquè cal fer-les, i que el Sr. Gaseni en un altre moment les justificava 

i ara les critica, suposa que condicionat per l’espai on es troba. Explica que les modificacions 

de partides de despesa corrent responen a la necessitat d’acabar d’ajustar-les, ja que en cap 

moment s’incrementa globalment aquesta despesa. Les modificacions es produeixen a un 

traspàs de crèdit entre partides, i els increments de la inversió es compensen amb disminució 

d’altres inversions, com les millores de la piscina coberta i del pàrquing del Bon Repòs que no 

s’executaran en la totalitat en l’exercici 2009. Tot seguit repassa el detall de determinades 

partides d’inversions com l’increment de 30.000 € de la partida d’inversions de 

condicionament de camins que correspon al projecte de pavimentació asfàltica del lligallo del 

Rabosenc 2a fase, les obres varies del casc urbà de 300.000 € que correspon a les obres de 

pavimentació de varis carrers de la urbanització Tres Cales 1a fase, Calafat, manteniment de 

jardins, zones verdes i diversos camins, la partida de majors ingressos de 180.000 € que 

finança l’expropiació del camí de la partida d’inversió d’ordenació d’ús públic de llacunes 

litorals, que està finançada per una subvenció atorgada per l’entitat Grup d’Acció Local essent 

l’existència de crèdit pressupostari és condició prèvia per rebre aquesta subvenció. Creu que 

tant amb les explicacions donades queda plenament justificada la idoneïtat d’aquesta 

modificació de crèdit. 

El Sr. Llaó en una segona intervenció demana que se li expliqui el per què un cop canviat el 
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model de la piscina en el sentit de que l’empresa que la fa i la gestiona també la finança, per 

què se segueix tenint una partida amb uns diners que no es pagaran. Reitera però que el nucli 

del seu vot és que es tracta d’una modificació d’un pressupost que no comparteix. 

L’alcalde manifesta que d’aquesta modificació queda clar que no s’incrementa el crèdit de 

despesa corrent, i que li sembla que no se’n ha volgut deixar constància d’això. Opina que 

també s’ha entès prou bé que hi han transferències entre partides d’inversions i que la resta 

són detalls de les inversions i de les transferències entre partides. Entén que el vot de 

l’oposició ha de ser negatiu, però pensa que és evident que la majoria d’obres s’estan 

executant i acabant o s’executaran d’aquí a poc. 

 

 

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

 Vots a favor: set 

 Vots en contra: els del Sr. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Rosa Anna Samarra Bardí, Sra. 

Montserrat Llambrich Margalef, Sr. Antonio Espuny Gaseni, Sra. Maria Marsal Subirats 

i Sr. Ricardo Llaó Llaó. 

 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. 4/2009; 

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 2009; 

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

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

l’expedient; 

Vist l’informe d’Intervenció; 

El ple acorda: 

 

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

general de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 4/2009, que és el que s’especifica: 

 

Partida Hab/ Supl, Disminucions 

011.31001 Interessos operacions de crèdit 0,00      100.000,00 

011.91300 Amortització prèstecs entitats financeres 25.000,00  

121.13100 Laboral eventual oficines 15.500,00   

121.22703 servei neteja dependencies municipals 20.000,00  

121.34900 Altres despeses financeres 2.000,00   

121.61000 Expropiació Cova Gran 50.000,00  

121.44000 La cala serveis municipals 11.000,00   

121.62500 mobiliari i estris 20.000,00  

222.12000 Retribucions bàsiques policia 0,00        40.000,00 

222.22100 Vestuari policia 10.000,00   

313.16000 quotes socials 20.000,00  
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322.13101 Laboral eventual tallers formació 0,00        20.000,00 

323.74000 Transferencia EPE, centre rehabilitació 100.000,00   

441.63000 Obres millora clavegueram 0,00        25.000,00 

412.13000 Laboral fix sanitat 18.000,00   

412.22102 Material no inventariable ambulancia 5.000,00   

412.62500 Material inventariable ambulancia 0,00          5.000,00 

422.62300 Instruments escola de musica 3.040,00   

432.74004 Transferencia EPE, avinguda del Museu 150.000,00   

442.22700 Servei de recollida i transports residus 89.878,54   

452.74000 Transferencia EPE, piscina coberta 0,00      200.000,00 

452.13101 Laboral eventual tallers joventut 0,00        10.000,00 

452.41000 Transferencia Patronat Esports 0,00        11.000,00 

511.13100 Laboral eventual brigada 52.500,00   

511.21200 Despeses conservació edificis 60.000,00   

511.61003 Acondicionament camins 30.000,00  

511.61004 Obres vàries casc urbà 300.000,00   

511.61006 Acondicionament cami partida serramoca 7.500,00   

511.61007 Acondicionament cami TV-3025 i cami barrera 17.500,00   

511.62401 Vehicle brigada 3.000,00  

511.74006 Transferència EPE, obres pàrquing bon repòs 0,00      743.959,06 

512.61000 Expropiació camí de ronda 200.000,00  

512.63000 Obres drenatge aigües 3 cales 0,00        60.000,00 

533.61000 Millora econòmica i ordenació llacunes litorals 150.040,52   

751.74001 Transferència EPE, façana marítima 75.000,00  

Total 1.414.959,06 1.234.959,06 

 

 

L’estat d’ingressos per tal de finançar l’excés de despesa és: 

 

Denominació Habilit/Suplement  

75502 Aportació dep.política territorial, camí de ronda 180.000,00  

TOTALS 180.000,00  

 

 

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

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

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

transcorregut aquell termini. 

 

 

11- APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC A LLARG 

TERMINI PER IMPORT D’1.200.000,00€ DESTINADA AL FINANÇAMENT DE VARIES 

INVERSIONS DE L’EXERCICI 2009. 

 

 

Tot seguit es posa de manifest la necessitat d’incloure a l’ordre del dia per urgència la 

proposta d’acord relativa a l’aprovació de la concertació d’una operació de préstec a llarg 

termini per import d’1.200.000,00 €, destinada al finançament de varies inversions de 

l’exercici 2009. 
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El Sr. Gómez justifica la necessitat d’incloure aquest punt a l’Ordre del dia per tractar-se d’un 

expedient que no s’ha pogut enllestir abans de la convocatòria. 

Plantejada la qüestió en aquests termes, i 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, es procedeix a la votació de la proposta d’inclusió, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist que concorre el quòrum exigit per l’article 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, s’inclou el punt 

referent a la moció a l’ordre del dia. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, el Sr. Llaó manifesta que tot i tractar-se 

d’una operació que s’ha dit que ja estava contemplada al pressupost inicial i que per tant dóna 

la impressió que la transparència sigui total, la ràtio d’endeutament està ja al 57%, i encara 

que és cert que fins el 110% del pressupost ordinari l’ajuntament es pot endeutar, aquells 

paràmetres que l’equip de govern venia enarborant com a bandera de bona gestió es van 

deteriorant. Recorda a més que s’està parlant d’unes inversions que les tira endavant La Cala 

Gestió, que es preveia que aportaria uns beneficis de 840.000 € però que a data d’avui 

necessita d’un crèdit per finançar les inversions. Afirma que ja va manifestar en el seu dia que 

el que es contemplava en el pressupost inicial no se sustentava sobre la realitat, i posa com 

exemple les previsions d’ingressos per llicències d’obres. Creu que seria bo que La Cala 

Gestió no aportés res de beneficis a l’ajuntament però que acabés pagant-se les seves obres. 

Demana a l’equip de govern que tingui en compte, tot i ser un crèdit previst en el seu moment 

i possiblement necessari, l’evolució de les altres variables pressupostades, i que es vagi amb 

compte i prudència. 

El Sr. Espuny manifesta que el seu vot serà negatiu ja que no està d’acord amb la concertació 

d’aquest nou crèdit, que se suma a tot el que ja es té entre l’EPE i el propi ajuntament. Tot i 

ser cert que aquests crèdits ja estaven previstos en el pressupost inicial, diu, també hi havien 

previstes tota una sèrie d’inversions que al final no es realitzaran i per tant no caldria fer tots 

els crèdits. L’ajuntament, diu, està prenent una sèrie de compromisos que al final s’hauran 

potser de complir. Tampoc se sap com estan evolucionant les previsions relatives a altres 

inversions de l’EPE com els pisos de protecció civil i els pàrquings, i si a tots aquests 

compromisos se li suma aquest nou crèdit així com unes inversions d’entre sis i set milions 

d’euros que no se sap qui pagarà encara que sembla que l’ajuntament és l’avalador de la seva 

rendibilitat, com són ara la piscina i la residència d’avis, en sumar-ho tot, diu, dóna una 

quantitat que a ell l’espanta molt. Davant d’aquesta realitat l’ajuntament continua gastant. 

S’hauria de ser prudent, diu, ja que al final és la gent del poble amb tributs qui se’n haurà de 

fer càrrec. Anuncia el seu vot contrari. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu vot també serà negatiu, ja que aquesta operació de crèdit se 

suma a la resta d’operacions existents i no s’ho poden permetre. Tot i que s’ha explicat la 

destinació d’aquests diners, pensa que no és lògic que un dels assentaments sigui obres varies. 

Sol·licita que es concreti en què s’han de gastar aquests diners. Demana responsabilitat per 

molts de ràtios que es puguin complir i la comparació d’aquestes ràtios amb les d’altres 

ajuntaments, ja que altrament, si se segueix així l’endeutament serà més gran i qui ho pagarà 

seran els ciutadans de l’Ametlla. 
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El Sr. Montagut explica que a l’EPE es detallarà i es donarà tota la informació que fa al cas, ja 

que mai s’ha negat informació a ningú i mai s’ha amagat res. Entén que tots estan per treballar 

pel poble i que quan es parla de ràtios i nivells acceptables sí que s’han de comparar amb els 

d’altres pobles. Recorda també que els impostos no només no s’han pujat de forma dramàtica, 

sinó que hi ha hagut el compromís de no pujar-los. Afirma que una de les prioritats del govern 

és justament fomentar l’obra per una qüestió social d’impuls econòmic, per donar feina a 

empreses i gent, i creu que segons qui interpreti els números pot defensar que s’està fent un 

gran servei social o que s’està arruïnant al poble. Tot és interpretable, diu, però la qüestió és 

que tot, on van aquests diners, està perfectament explicat. Entén però la coherència dels grups 

de l’oposició amb el seu vot negatiu com va ser-ho en el pressupost inicial. 

El Sr. Llaó pregunta, en relació a la pressupostació d’uns rèntings com a inversió, pregunta si 

aquests rèntings s’incorporen o no a l’immobilitzat. Reitera que el pressupost al seu entendre 

no és real, particularment pel que fa al compliment de les previsions d’ingressos. 

El Sr. Espuny reitera la seva sol·licitud de prudència. Recorda que fa poc ja es va fer un altre 

crèdit que també es començava a pagar amb carència. D’aquí dos anys, per tant, s’hauran 

d’assumir les responsabilitats que ara s’estan prenent. Per altra banda, diu, les previsions 

d’ingressos no es compleixen. Per això, s’haurien de deixar uns marges de maniobra. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu grup no vol que l’Ametlla sigui un dels pobles menys 

pitjors del territori, sinó que sigui el millor i més ben gestionat de tots. Creu que fer 

comparacions amb les gestions econòmiques d’altres administracions és un error i que el que 

s’ha de fer és centrar-se en el poble, defensar-lo i fer propostes. Opina que aquest endeutament 

a quinze anys és excessiu i es reafirma en el seu vot negatiu. 

El Sr. Montagut contesta al Sr. Gaseni que per saber on estàs i si ets millor o pitjor s’ha de 

mirar quants en tens pel davant i quants pel darrera, i així tenir una idea de la situació. 

L’alcalde contesta que efectivament els rèntings van al capítol d’inversions. Pel que fa a les 

comparances pensa que potser sí que s’han de fer, i que si volen es pot generar un debat per 

veure com se gestiona ara el municipi i com es feia fa uns quants anys, amb tot el respecte per 

als 52 municipis de les Terres de l’Ebre, però que seria bo analitzar el nombre d’aturats, els 

llocs de treball creats, el nombre d’inversions i gestions que es fan amb el suport d’altres 

administracions, etc. L’equip de govern, conclou, no escatimarà cap esforç ni cap reunió o 

truc a les portes de tots els departaments i administracions, i assegura que això es fa més ara 

que mai, i que hi han proves objectives que ho poden demostrar. La prudència és molt 

important, diu, però que també ho és el rigor. 

 

 

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

 Vots a favor: set 

 Vots en contra: els del Sr. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Rosa Anna Samarra Bardí, Sra. 

Montserrat Llambrich Margalef, Sr. Antonio Espuny Gaseni, Sra. Maria Marsal Subirats 

i Sr. Ricardo Llaó Llaó. 

 Abstencions: cap  

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

 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té previst la realització de vàries obres aprovades en el 

pressupost de l’exercici 2009. 

Amb l’objectiu de donar compliment a la provisió d’alcaldia, de data 1 d’octubre de 2009, es 
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va incoar expedient per a la concertació de l’operació projectada i va disposar que se 

sol·licités de les entitats financeres establertes al municipi, oferta de condicions. 

Han presentat oferta dos entitats financeres i una d’elles per menor import al sol·licitat. 

Atès que d’acord amb les ràtios d’estalvi net i de deute viu de l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar no és necessària l’autorització del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat 

de Catalunya per formalitzar l’operació, la qual resta sotmesa només a règim de comunicació. 

Atès que correspon al Ple la concertació de l’operació de crèdit, 

Atès que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té aprovat i en vigor el pressupost de l’exercici en 

curs (2009); 

Vist l’informe d’intervenció; 

El Ple acorda: 

 

 

PRIMER.- Aprovar la concertació de l’operació de préstec que s’especifica: 

 *Entitat financera: Caixa Tarragona 

 *Import: 1.200.000,00€ 

 *Termini d’amortització: 15 anys. 

 *Carència: 2 anys. 

 *Tipus d’interès nominal inicial: Euribor anual+2.25 

 *Revisió del tipus: anual 

 *Comissió d’obertura: 0,75% 

 

SEGON.- Facultar a l’Alcaldia perquè procedeixi a la formalització de l’operació aprovada. 

 

TERCER.- Ordenar que, un cop formalitzada, es comuniqui la concertació de l’operació a la 

Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la tramesa 

dels corresponents models. 

 

 

12- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, I: DECRETS 

DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

 

 

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 

l’Alcaldia números 421/2009 de 16/09/2009 al 485/2009, de 09/11/2009 i de les actes de les 

Juntes de Govern corresponents a les sessions 26/2009, de 10/09/2009, 27/2009, 18/09/2009, 

28/2009, de 25/09/2009, 29/2009, d’1/10/2009, 30/2009, de 08/10/2009, 31/2009, de 

16/10/2009 i 32/2009, de 30/10/2009, documents tots que han estat a disposició dels senyors 

regidors a la Secretaria des del moment de la notificació de la convocatòria de la present 

sessió. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El Sr. Llaó reitera la pregunta de si els rèntings es comptabilitzaran com a immobilitzat, que 
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és el que ell havia preguntat i no si es pagaran amb càrrec inversions com se li ha contestat. 

Pregunta també, en relació a una informació apareguda a la revista local, si és veritat que han 

anat a l’ajuntament a demanar informació interessats en establir al municipi grans superfícies 

comercials. 

El Sr. Gaseni pregunta quines accions s’han fet respecte a la partida aprovada en el pressupost 

de cent mil euros, per tal d’emprendre accions per a pal·liar la crisi. 

L’alcalde manifesta en relació a la pregunta del Sr. Gaseni que es farà un detall exhaustiu de 

tot el que s’ha fet, i contesta al Sr. Llaó dient-li que ni a l’Alcaldia ni a cap regidor se li ha 

dirigit cap gran superfície, ni s’ha mantingut cap reunió a petició de cap gran superfície, i que 

si vol pot donar-li més informació sobre la carta apareguda a la revista i així podrà comprovar 

de què són capaces les persones. 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 15:51 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 42 a 65 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 11/01/2010 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN FUNCIONS DE JUNTA GENERAL DE 

SOCIS DE LA MERCANTIL LA CALA SERVEIS MUNICIPALS SL. NÚM. 1/2009, DE 

21/12/2009. 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

President 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Vocals 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Teresa Callau Caballé 

Sra. Anna Mª Gallart Gaseni 

Sr. Alexandre Xavier Llambrich Bono 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sra. Rosa Anna Samarra i Bardí 

Sra. Montserrat Llambrich Margalef 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

Assisteixen també a la reunió la interventora accidental de l’Ajuntament Sra. Mireia Martínez 

Margalef, i el gerent de la societat, Sr. Toni Martos i Carrasco. 

 

 

ACTA 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 19:10 hores del dia 21/12/2009, 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, per remissió de l’article 9 dels estatuts de la societat, 

com a Junta General de socis, amb l'objectiu de celebrar sessió extraordinària en primera 

convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president, es tracten els següents assumptes: 

 

 

1- NOMENAMENT DE GERENT DE LA SOCIETAT, A PROPOSTA DEL CONSELL 

D’ADMINISTRACIÓ. 

 

 

En fase de debat, cap regidor demana l’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: deu. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: tres. S’abstenen el Sr. Gaseni, la Sra. Samarra i la Sra. Llambrich. 

Vist el què, la Presidència declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Vista la proposta formulada pel Consell d’Administració en data 3/12/2009; 

La Junta General acorda: 

 

ÚNIC.- NOMENAR al Sr. TONI MARTOS CARRASCO, amb DNI 40462318-M, llicenciat 

en Ciències Econòmiques, com a Gerent de la Societat Municipal LA CALA SERVEIS 

MUNICIPALS, SL, en els termes i amb les facultats que consten a la proposta del Consell 

d’Administració. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 19:12 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 

en funcions de Junta General de Socis de la mercantil La Cala Serveis Municipals SL queda 

estesa en 2 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 66 a 67 del llibre. 

L’Ametlla de Mar, 29/01/2010 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 9/2009, DE 21/12/2009, 

EXTRAORDINÀRIA. 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Teresa Callau Caballé 

Sra. Anna Mª Gallart Gaseni 

Sr. Alexandre Xavier Llambrich Bono 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sra. Montserrat Llambrich Margalef 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 19:15 hores del dia 21/12/2009, 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 8/2009, DE 16/11/2009. 

 

 

Un cop llegida l’acta de la sessió 8/2009, de 16/11/2009, i en fase de debat, cap regidor fa ús 

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

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

ÚNIC.- Aprovar l’acta corresponent a la sessió 8/2009, de 16/11/2009. 

 

 

2- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER AL 2010. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, el Sr. Llaó manifesta que un any més es 

troba amb que si bé des d’un punt de vista formal no hi ha res a dir també és cert que l’equip 

de govern és conscient del que hi manca, com és ara la reducció de despesa corrent i de 

personal. Afirma, com va fer l’any passat, que el pressupost és voluntarista però també 

temerari, raó per la qual any rere any la Intervenció, malgrat emetre informe favorable, reitera 

la crida a la prudència. Recorda que l’any passat ja es va dir que estaven en un període 

complicat des del punt de vista econòmic, i que també va advertir del fet que pressupostar 

nou-cents mil euros per ingressos de llicències d’obres era excessiu. Avui, afirma, les xifres li 

han donat la raó. No cal ser molt entès en Economia per preveure que no es pot recaptar el 

mateix en períodes d’expansió que en períodes de contracció, diu, i això evidentment es 

reflexa en les plusvàlues i en les llicències d’obres. Manifesta que aquest any es torna a caure 

en el mateix error pressupostant ingressos que no es compliran, i això el preocupa, perquè 

pensa que es posen perquè es té la necessitat de posar-los. Fa menció també que s’estan 

comptabilitzant uns convenis que fins ara no s’han materialitzat i d’alguna manera creu que 

això pot portar problemes. Constata també que s’ha fet una operació de crèdit per import 

d’1.188.000 € que s’haurà d’amortitzar. Finalitza tot concloent que després dels advertiment 

demanant prudència continuen amb un pressupost basat en la construcció i en l’expansió 

urbanística, que si fa uns anys podia ser factible avui per avui s’hauria de posar el fre. Anuncia 

que el seu vot serà negatiu, s’afegeix a la crida a la prudència, i recorda al govern que són els 

únics responsables del que pugui passar, ja que ja fa anys que s’està advertint. 

El Sr. Espuny felicita al Sr. Llaó per la seva encertada intervenció ja  que ha tocat uns punts 

sobre els quals ell també havia pensat incidir, com ara el de demanar prudència. Explica que 

en el pressupost de l’any passat ja va dir que veia difícil el compliment de les previsions i així 

s’ha demostrat amb les quatre modificacions de crèdit al llarg de l’exercici, palesant una 

vegada més una despesa corrent desbocada. Es presenten a començament d’any unes 

propostes amb l’objectiu de fer quadrar el pressupost i els números, però tots són coneixedors 

que les necessitats de l’equip de govern són unes altres i durant l’any es van modificant les 

partides. Les partides consignades, diu, són insuficients per fer front a les despeses que 

certament es generen. A partir d’aquí ja no pot afegir gaire cosa més, ja que al llarg de l’any 

s’aniran modificant els números perquè la realitat s’hi imposa i al final no són els que ara 

presenta l’equip de govern sinó uns altres, que reflecteixen la realitat de l’ajuntament. És per 

això, diu, que fa molt de temps que ve demanant prudència a l’hora d’emprendre noves obres, 

perquè al final els ingressos previstos per convenis que van apareixent en cada pressupost no 
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es compleixen, i mentre es van acumulant diners que l’ajuntament deu a les empreses. Explica 

que es van realitzar unes obres d’enllumenat a la urbanització Calafat amb càrrec a un conveni 

amb Marina Sant Jordi que encara no s’ha cobrat, i que encara les obres encara es deuen a 

l’empresa que les va fer. Els números que es presenten són però magnífics, amb uns beneficis 

extraordinaris. Any rere any, diu, sempre han tingut alguna mare de Déu que a finals d’any ha 

salvat el pressupost, com va passar un any amb els nou-cents mil euros de Marina Sant Jordi o 

un altre any amb un taló d’un milió i mig de CIMNSA que no es va poder cobrar fins al final 

de l’any següent. Aquest any, diu, s’acaba d’aprovar una aportació de La Cala Gestió d’un 

milió dos-cents mil euros que en part també servirà per cobrir el resultat de l’exercici, però 

que com sigui que només existeixen en paper i no en efectiu de poca cosa serviran per pagar 

les factures pendents, que a 31/10/2009 eren de tres milions tres-cents mil euros. Davant 

d’això, diu, un no sap el que és real i el que no, i es reconeix sorprès i espantat de no saber on 

s’està. S’està actuant tal com es va fer en els darrers exercicis, afirma, però la realitat 

s’imposarà. Es pregunta, si La Cala Gestió no té els beneficis esperats i no pot aportar a 

l’ajuntament la quantitat pressupostada, quin estalvi net es tindria al final? ja que, diu, aquest 

estalvi és el que permet anar a les entitats bancàries a demanar diners. Recorda que l’informe 

d’Intervenció també aconsella que es prenguin mesures en una determinada direcció que 

l’equip de govern a dia d’avui encara no ha pres. Manifesta que no vol entrar en els ràtios 

d’endeutament, i afirma que aquestes ràtios no es corresponen amb les xifres que es diuen. 

Adverteix que d’aquí un temps es pot disparar la despesa corrent de l’ajuntament, i per altra 

banda, diu, no es té certesa del resultat del finançament de les obres de l’aparcament. Davant 

d’aquestes perspectives, com són el tenir que fer front al pagament de les inversions de 

l’aparcament, de la piscina i de la residència d’avis, en que l’ajuntament haurà de fer-se càrrec 

de les pèrdues que es puguin generar, el seu grup pensa que l’equip de govern va al límit. 

Demana que l’equip de govern replantegi el pressupost i torna a fer una crida a la prudència, 

tot anunciant el seu vot negatiu. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu grup votarà en contra. Veu moltes dificultats en el 

cobrament dels diferents convenis signats per l’equip de govern, i en el pressupost que es 

pretén aprovar també hi han molts diners que depenen d’aquests convenis. Afirma que els 

dividends a compte de la nova eina La Cala Gestió forma part de tot l’entramat encaminat a 

aguantar el pressupost de l’ajuntament. Segons l’informe d’Intervenció, diu, l’estalvi net 

només és de vuitanta-un mil euros. Per tots és sabut, recorda, que si l’estalvi net fos negatiu 

s’hauria d’elaborar un pla de sanejament. Constata que al damunt dels catorze milions d’euros 

del pressupost de l’ajuntament s’han de sumar els quaranta-tres de La Cala Gestió, que fa un 

total de seixanta, la majoria al calaix de La Cala Gestió, que tot i ser una eina més de 

l’ajuntament fonamenta la seva activitat en la gestió urbanística en una època en què és molt 

complicat tirar endavant. Actualment, a més de tenir uns convenis que encara no s’han cobrat, 

es corre el risc de gestionar l’ajuntament des d’una empresa privada. Per tot això demana 

també molta prudència, ja que tot plegat li provoca un cert neguit. 

El Sr. Montagut puntualitza que La Cala Gestió no és una empresa privada sinó municipal, 

que depèn de l’ajuntament, i recorda que des de l’anterior legislatura que ve sentint sempre el 

mateix discurs per part dels dos grups de l’oposició, el discurs de que ve el llop, i que ara s’hi 

suma també el grup d’ERC. En relació a la prudència manifesta estar d’acord, i afegeix que el 

pressupost s’ha confeccionat justament des de la prudència. No vol pensar que hagués estat el 

no presentar un estalvi net. Explica que l’informe d’Intervenció s’ha confeccionat tenint en 

compte tots els paràmetres comptables, i que la compensació entre entitats no transforma els 

moviments en virtuals. Tots estan d’acord, diu, en què no està resolt el tema del finançament 
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local, amb la demanda que hi ha de serveis. Els ajuntaments no tenen el finançament que toca 

pels serveis que donen, i venen obligats a posar els mecanismes necessaris per donar els 

serveis que el ciutadà necessita en la mesura de les possibilitats que tenen. La sort que tenen a 

cada final d’any, a què ha fet menció el Sr. Espuny, tampoc no és una casualitat, sinó que és 

una sort treballada. Les necessitats actuals no han estat generades per l’equip de govern, són 

els costos reals i les necessitats que té l’ajuntament per donar servei al ciutadà. Afirma que el 

resultat de l’exercici es veurà quan es tancarà l’any 2009, el que s’ha de dir és que totes les 

partides consignades d’inversions tenen fixat el seu finançament, que no hi ha cap partida que 

s’executi sense el finançament previst, i que tots els diners provinents de convenis fan cap a 

inversió. Cada vegada que es parla d’endeutament, diu, el que el preocupa és tenir clar si es 

pot o no pagar. L’informe d’Intervenció no seria el mateix si hi hagués alguna irregularitat i 

no es poguessin complir els paràmetres establerts. Entén que tothom demani prudència en els 

moments actuals perquè és el que toca ara, ser prudents, però per altra banda també s’ha de ser 

valent i s’han d’aprofitar les oportunitats que es tenen. El que no es pot fer, conclou, és entrar 

en un immobilisme que no porta enlloc. 

En una segona intervenció el Sr. Llaó manifesta que és obvi que el tema del finançament local 

no està resolt, com també ho és que l’equip de govern sap cap a on s’ha d’anar i està fent un 

esforç important per reduir la despesa corrent, però que quan es parla d’unes inversions i 

despeses importants que el poble necessita i d’un pressupost de cinquanta-sis milions d’euros 

possiblement és que no s’arriba a contenir aquella despesa com l’equip de govern voldria, ja 

que després de fer-hi unes quantes modificacions acaba per sota del de l’any anterior però per 

dalt del pressupost inicial. Mantenir totes les esperances, un pressupost darrera l’altre, en el 

sector immobiliari, en l’urbanisme i en el crèdit, és temerari per extemporani, ja ha passat el 

moment. Els pitjors sectors són precisament aquells sobre els que es vol fer descansar la 

política econòmica municipal. Reitera la crida a la prudència, ja que el que està en joc és el 

benestar de la gent del poble. 

El Sr. Espuny reconeix que efectivament fa anys que adverteix que ve el llop, i afirma que 

quan ho diu és perquè normalment sol arribar i qui rep les conseqüències són les famílies del 

poble i també l’ajuntament. Recorda l’increment que han sofert els rebuts de l’aigua i fa 

menció als sis milions d’euros que van permetre tenir uns resultats pressupostaris positius 

però que com ja va advertir tocarà pagar al poble. En relació al terme emprat pel Sr. Montagut 

de diners virtuals diu que l’equip de govern ja n’hauria d’estar acostumat, ja que any rere any 

els beneficis dels pressupostos surten i apareixen amb diners virtuals, i recorda un taló de 

l’any 2006 que no el van poder cobrar fins l’any següent. Creu que l’endeutament cada any es 

fa més gran, i que la prova està en els aparcaments, que no se sap encara el que els tocarà 

pagar, o en la piscina que assegura que en un curt termini de temps sabran el que s’haurà de 

pagar a l’empresa per a cobrir les despeses de funcionament. Li agradaria que al final l’estalvi 

net no fos de cinquanta mil euros, sinó d’un milió, ja que no saben en el que es poden trobar 

d’aquí un anys. Reitera la crida a la prudència i el control de la despesa per poder incrementar 

l’estalvi net a partir d’una previsió d’ingressos més realista, i això seria el que els hi donaria 

més tranquil·litat pels propers anys de cara les obligacions adquirides. 

El Sr. Gaseni manifesta que al seu entendre el llop ja està aquí, ja que es tira de convenis 

pendents de l’aprovació definitiva del Pla General, a més dels convenis pendents de cobrar 

des del 2005 i que s’han anat contemplant en els pressupostos anteriors. Afegint els nou-cents 

mil euros de dividends provinents de La Cala Gestió, si els ingressos esmentats estan pendents 

com tot sembla ser, d’estalvi positiu res de res, conclou. Per això, reitera que el seu vot serà 

negatiu. 
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L’alcalde manifesta que l’oposició critica el pressupost per temerari, però que concretament el 

grup d’ERC no va assistir al Consell d’Administració de l’EPE del passat 3/12/2009, i que els 

grups del PSC i PP van abstenir-se. Respecte de les inversions recorda, tal i com es va 

explicar allà, que primerament es planifiquen i es fan els projectes, i que quan es comencen és 

perquè hi ha el finançament tancat. Comparteix la demanda de prudència, i assegura que s’està 

en aquesta línia, i que només cal veure l’evolució que tenen els ingressos i les despeses 

corrents dels últims quatre anys. Manifesta que les despeses corrents estan lligades als 

ingressos corrents i que els convenis urbanístics no són lligats a cap despesa afectada, i que si 

fos així anirien en qualsevol cas a inversions. per això, diu, a la prudència cal afegir el rigor, i 

que el definitiu serà quan es disposi de la liquidació de l’exercici. Les liquidacions es 

plantegen i s’aproven quan toca, l’1 de març. Fer asseveracions incorrectes només porta a què 

després s’hagi de rectificar, i hi ha que no ho fa. El temps, diu, donarà o traurà la raó. Quan es 

parla de liquidació es fa sempre sobre els paràmetres d’estalvi net, de romanent de tresoreria i 

d’endeutament, i és evident que tot es pot millorar, però l’ajuntament de l’Ametlla, afirma, 

està dins del 20% dels millors ajuntaments de Catalunya. És un del municipis de tot Catalunya 

amb menys atur i un dels municipis en què els seus proveïdors cobren més aviat. Quan es 

parla s’ha de parlar de tot, i no només de la part que a un li interessa. L’equip de govern en 

pren nota d’algunes de les coses que s’han dit i que s’aporten, però és un pressupost equilibrat 

en la despesa i els ingressos corrent. S’està fent un gran esforç inversor per tirar endavant 

equipaments públics i infraestructures municipals en un marc d’estabilitat pressupostària, i no 

hi han convenis urbanístics tret del de Calafat de sis-cents mil euros. És veritat, reconeix, que 

les llicències urbanístiques estan decreixent, i per això s’ha reduït la previsió que hi havia a 

una xifra que al seu entendre és més que prudent. Conclou reiterant que és un pressupost que 

cada vegada està més controlat, que el que es vol és tirar endavant en aquesta situació de crisi 

que tots pateixen. Per tot això l’equip de govern no només votarà a favor, sinó que està 

convençut del que fa, que el poble de l’Ametlla cada vegada estarà millor i que no els faltarà 

ni esforç ni treball, essent responsables de tot el que es fa i que intentaran en tot i per tot i amb 

aquestes mesures passar aquesta crisi, de la qual no se’n senten responsables, amb un mínim 

impacte possible de cara els industrials i ciutadans del poble en general. 

 

 

En aquest moment abandona la sala el regidor Sr. Antoni Espuny Gaseni. 

 

 

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

 Vots a favor: set 

 Vots en contra: els del Sr. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Rosa Anna Samarra Bardí, Sra. 

Montserrat Llambrich Margalef, Sr. Ricardo Llaó Llaó i Sra. Maria Marsal Subirats. 

 Abstencions: cap 

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

 

 

Vist el projecte de pressupost general per a l’exercici 2010, 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 tres organismes autònoms, de l’Empresa Pública Empresarial 
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”La Cala Gestió” i la Societat la Cala Serveis Municipals, SL  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 2010, integrat pels 

pressupostos de l’administració general de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i dels organismes 

autònoms administratius Patronat de Cultura, Patronat de Mitjans Informatius, Patronat de 

Turisme, l’empresa pública empresarial La Cala Gestió i la societat “La Cala Serveis, SL” així 

com les plantilles orgàniques per al mateix exercici de cadascun d’aquests organismes. 

 

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

per un període de quinze dies segons el que determina la normativa vigent.” 

 

 

3- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DEL “CAMÍ LITORAL DE L’AMETLLA DE 

MAR” QUE CONTÉ LA RELACIÓ INDIVIDUALITZADA DELS BÉNS I DRETS 

AFECTATS I EL SEUS TITULARS. 

 

 

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 82.3 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 el què, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, el Sr. Llaó manifesta que és un projecte 

que ve ja de fa molt anys i que se’n alegra que ja es vagi materialitzant, però que també és cert 

que durant els últims temps s’han fet diverses modificacions, i com sigui que no ha pogut 

participar, tot i estar d’acord amb el projecte, el seu vot serà d’abstenció. 

La Sra. Marsal reitera també que donat que no ha tingut accés al projecte el seu vot serà 

d’abstenció. 

El Sr. Gaseni manifesta que s’està davant d’una obra que pot tenir un abans i un després i a la 
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que s’hauria de mirar en positiu, però que ell, que ha vist el projecte, pensa que no s’hauria 

d’avançar. Assevera que es tracta d’una de les senderes més impressionants de tot el litoral 

Mediterrani, i de les més boniques per trobar-se quasi bé totalment verge, en la que la mà de 

l’home ha tingut menys intervenció. Explica que quan el seu grup estava al govern ja va ser un 

dels temes que van treballar més, i que juntament amb l’anterior arquitecte municipal i el 

tècnic de medi ambient van estar repassant tot el camí perquè l’anterior projecte encara era 

molt més intervencionista que aquest; que es van fer una sèrie d’apunts i que la directriu que 

es va traslladar als tècnics va ser que s’intentés actuar el mínim possible, que s’evités fer-hi 

actuacions com les que s’han fet en altres localitats posant baranes, passarel·les, escales i 

passadissos de fusta que fan que les senderes més aviat semblin centres comercials i que el 

que aconsegueixen és que el camí perdí tot el seu encant natural. Afirma que el que li faria 

molta pena és que al tram que va de Cala Pepo fins l’Estany s’hi poses pedra d’Ulldecona fixa 

amb formigó. Troba que això és un atemptat, creu que el tram s’ha d’arreglar, però no entén 

que arreglar-lo vulgui dir posar-hi un mosaic com si sigues un passadís. Es pot oferir un altra 

cosa, diu, i encara no és tard per fer-ho. Anuncia que el seu vot serà negatiu, i manifesta que 

durant aquest període d’exposició presentarà al·legacions per tal que es puguin incorporar 

algunes de les observacions que farà arribar, amb l’objectiu que no es carreguin aquest GR-92. 

L’alcalde manifesta que està d’acord en analitzar els suggeriments que ha manifestat 

presentarà el Sr. Gaseni, diu que es tracta d’un projecte que van compartir en l’anterior 

legislatura i que està disposat a continuar compartint. En relació a la intervenció de la Sra. 

Marsal, diu que el projecte des de fa dies que està a disposició de tots, i que si algú no ha 

pogut consultar-lo el té a la seva disposició. Recorda a tots els presents que estan oberts a 

qualsevol anàlisi i plantejament que es pugui suggerir. 

 

En aquest moment abandona la sala el regidor Sr. Ricardo Llaó Llaó. 

 

El Sr. Llambrich agraeix l’abstenció dels grups del PP i PSC, que entén com un vot de 

confiança, i lamenta que algun grup no hagi pogut consultar el projecte, que diu ha estat a la 

seva disposició. Recorda que és un projecte que ve de fa molts anys, i agraeix per endavant les 

aportacions que pugui fer el grup d’ERC durant el termini d’exposició pública que s’obrirà tot 

seguit, sobretot perquè, com ha dit el Sr. Gaseni, és una sendera per la qual hi transita molta 

gent. Hi ha un tema que no es pot obviar, diu, que és la seguretat de tota aquesta gent. Hi ha 

determinats trams, continua, en què la via transcorre molt a prop dels penya-segats, i en els 

quals ell personalment com a bomber ha hagut d’intervenir en diverses ocasions. Entén que la 

intervenció en el tram que va des de l’Estany fins l’Àliga ha de ser la menor possible i que el 

camí ha de quedar verge, però que en alguns llocs s’ha de refer la sendera per separar-la dels 

llocs perillosos, i que sigui la pròpia vegetació la que, un cop separada aquesta sendera, creï 

una paret de protecció. En els altres trams, des de Cala Pepo a la punta de Bon Capó i de la 

punta de Bon Capó fins a la platja de l’Estany és veritat que la intervenció és més contundent, 

però recorda que és una zona que ja està molt humanitzada i en la que hi ha la urbanització de 

Roques Daurades i altres edificacions, una de les quals s’enderrocarà per donar pas al GR. És 

veritat que en un d’aquests trams hi ha una intervenció en que el terra va empedrat i en què la 

paret de protecció està feta de marge de pedra seca, que creu millor que les baranes de fusta 

que hi han a altres localitats a les quals ha fet menció el Sr. Gaseni. Creu que serà la marca 

que identificarà tot el terme, com ja s’està fent a la zona del castell de Sant Jordi. Explica que 

ell, com a membre del centre excursionista Azimut, va ser un dels que van intervenir en la 

creació d’aquest GR l’any 1992, GR que porta el número 92 com una de les activitats que es 
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van dur a terme per a promocionar els Jocs Olímpics de Barcelona. Assegura que el GR no es 

destrueix, tant si es posa a sota pedra de marge com terra, i recorda que la mateixa plaça del 

Canó forma part d’aquest GR i que ningú s’escandalitza per això. Un GR, explica, és una 

senyalització que marca un trajecte tingui el que tingui a sota. El que es fa és simplement 

modificar la condició que té en algun dels seus trams. El tram que va des de l’Estany fins a 

l’Àliga serà el que tindrà una intervenció menor, repeteix, quedarà més naturalitzat i integrat 

dintre del paisatge, amb la premissa sempre, però, de la seguretat de la gent que hi circula; els 

altres trams, com són zones més humanitzades on la gent que pot anar a gaudir-hi és la pròpia 

gent que va a passejar, i no excursionistes, té un altre tractament amb una sèrie 

d’instal·lacions. Diu que van tenir un debat molt gran a l’inici d’aquests treballs, però que al 

final van arribar a la conclusió que aquest era el millor tractament per poder garantir el 

gaudiment a tothom tingui les condicions físiques que tingui. Reitera el seu agraïment pel vot 

d’abstenció dels grups del PP i PSC i espera diu, les aportacions que hi pugui fer el grup 

d’ERC. 

El Sr. Gaseni manifesta que a més de la seguretat el seu grup hagués fet primar altres coses. 

Creu que el recorregut no es perdrà però que sí que es perdrà la sendera en el tram abans 

d’arribar a l’Estany, i no li agradaria que es perdés. El fet que el Sr. Llambrich hagués estat un 

dels membres de creació del GR hagués pogut ajudar a això, opina. Anuncia que presentarà 

al·legacions i que ho farà de la millor manera, i espera que podran arribar a acords ja que és 

una actuació que pot arribar a canviar la imatge de la costa del poble. 

 

 

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

 Vots a favor: set 

 Vots en contra: tres. Sr. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Rosa Anna Samarra Bardí i Sra. 

Montserrat Llambrich Margalef. 

 Abstencions: una. Sra. Maria Marsal Subirats. 

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

 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, prèvia les negociacions oportunes amb el Servei de 

Costes del Ministeri de Medi Ambient, va considerar convenient la redacció d’un projecte per 

a la recuperació del camí que transcorre per tot el litoral de l’Ametlla de Mar. 

Amb aquesta voluntat, es va arribar a un acord amb la Direcció General de Costes perquè 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar redactés el projecte tècnic i posés a disposició del Ministeri 

de Medi Ambient els terrenys necessaris per a l’execució material de l’obra per part de Costes, 

que assumirà el cost del seu finançament; 

Atès que amb aquest objectiu l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va encarregar la redacció del 

projecte a l’empresa Taller d’Enginyeria Ambiental SL, i que aquesta, en data 16/12/2009, RE 

4248, ha lliurat a aquest Ajuntament el projecte “Projecte de Camí litoral a l’Ametlla de Mar”, 

redactat per l’enginyer de Camins, Canals i Ports Sr. Ramiro Aurín Lopera, amb un pressupost 

d’execució per contracta de 4.501.311,26 € i que conté la relació individualitzada dels béns i 

drets afectats i el seus titulars; 

Atès, igualment, que s’ha elaborat el document “Criteris de valoració del sòl afectat pel 

projecte d’urbanització del camí de ronda entre la Cala Pepo (al costat del port de l’Ametlla 

de Mar) i la platja de l’Àguila, de l’Ametlla de Mar”, que valora el cost de les expropiacions a 

realitzar en 73.500,00 € addicionals; 
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Correspon, en conseqüència, l’aprovació del projecte per part de l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar, als efectes d’assolir respecte de l’actuació prevista la declaració d’utilitat pública que 

legitimi les expropiacions. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa a la normativa vigent en relació a l’aprovació de projectes d’obres 

ordinàries; 

Vist, en particular, el que es disposa als articles 37.2 i 31 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 el projecte tècnic “Projecte de Camí litoral a l’Ametlla de 

Mar”, redactat per l’enginyer de Camins, Canals i Ports Sr. Ramiro Aurín Lopera, que conté la 

relació individualitzada dels béns i drets afectats i el seus titulars. 

 

SEGON.- Aprovar la valoració econòmica global adjunta dels béns i drets a expropiar, sens 

perjudici de la tramitació, quan s’escaurà, de la corresponent peça d’apreuament 

individualitzat. 

 

TERCER.- Sotmetre a informació pública el projecte esmentat durant un període de trenta dies 

hàbils, període durant el qual es podrà examinar i es podran formular les reclamacions i 

al·legacions que es considerin oportunes. 

 

QUART.- Disposar que es notifiqui individualment aquest acord a les persones directament 

afectades que hi figuren a la relació annexa de béns i drets a expropiar. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 21: 15 hores del dia més amunt 

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

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 9 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 68 a 76 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 29/01/2010 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 1/2010, DE 29/01/2010, ORDINÀRIA. 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Teresa Callau Caballé 

Sra. Anna Mª Gallart Gaseni 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sra. Montserrat Llambrich Margalef 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:00 hores del dia 29/01/2010, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l’objectiu de celebrar sessió 

ordinària en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

1- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS 1/2009 DEL PLE EN 

FUNCIONS DE JUNTA GENERAL DE SOCIS DE LA CALA SERVEIS MUNICIPALS SL, 

DE 21/12/2009, I 9/2009, DE 21/12/2009. 

 

 

 

Un cop llegida l’acta de la sessió 1/2009, de 21/12/2009, del ple en funcions de la Junta 

General de Socis de La Cala Serveis Municipals SL, així com l’acta de la sessió del ple 

9/2009, de 21/12/2009, 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: deu 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

ÚNIC.- Aprovar l’acta de la sessió 1/2009, de 21/12/2009, del ple en funcions de la Junta 

General de Socis de La Cala Serveis Municipals SL, així com l’acta de la sessió del ple 

9/2009, de 21/12/2009 

 

 

2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL 

D’ORDENACIÓ DEL SECTOR E, RIBES ALTES 2A. FASE DE L’AMETLLA DE MAR 

AMB LA INTRODUCCIÓ D’UNA DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA. 

 

 

En aquest moment s’incorpora a la sessió el Sr. Antoni Montagut i Franch. 

 

 

Tot seguit es posa de manifest la necessitat d’incloure a l’ordre del dia per urgència la 

proposta d’acord relativa a l’aprovació provisional de la modificació puntual del pla parcial 

d’ordenació del Sector E, Ribes Altes 2a. fase de l’Ametlla de Mar amb la introducció d’una 

disposició final primera. 

El Sr. Gómez justifica la necessitat d’incloure aquest punt a l’Ordre del dia per tractar-se d’un 

expedient que no s’ha pogut enllestir abans de la convocatòria. 

Plantejada la qüestió en aquests termes, i 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, es procedeix a la votació de la proposta d’inclusió, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: onze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist que concorre el quòrum exigit per l’article 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, s’inclou el punt 

referent a la moció a l’ordre del dia. 

 

 

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

 

 

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

 Vots a favor: onze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
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Per acord de la Junta de Govern Local de data 18/9/2009 es va aprovar inicialment la 

Modificació puntual del Pla Parcial d’Ordenació del Sector E Ribes Altes 2ª. fase de l’Ametlla 

de Mar, consistent en la introducció d’una Disposició final Primera. 

En resum aquesta proposta de modificació puntual consisteix en la introducció en la 

normativa reguladora del Pla Parcial de Ribes Altes vigent d’una disposició final primera que 

preveu que els articles 13.7 i 15.21 tindran caràcter d’ordenança local. 

Els motius i la justificació d’aquesta determinació s’exposen i es detallen a la memòria del 

projecte de modificació redactada per l’arquitecte municipal Sr. Joan Prous. 

Havent-se aprovat inicialment aquesta proposta de modificació per la Junta de Govern Local 

del dia 18/9/2009, es va enviar a publicar l’edicte al Butlletí Oficial de la Província, on fou 

publicat el dia 29/9/2009 (Núm. 223). L’edicte ha estat també degudament exposat al tauler 

d’anuncis d’aquest Ajuntament durant un mes i a la pàgina web municipal, donant 

compliment, per tant, amb els tots els requisits de la fase d’exposició pública. 

No havent-se presentat cap al·legació durant aquest període, procedeix ara la seva aprovació 

provisional, de la que n’és competent el Ple municipal. 

Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual del pla parcial del 

sector E, Ribes Altes segona fase de l’Ametlla de Mar, consistent en la introducció d’una 

Disposició final Primera. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti aquest acord d’aprovació provisional, i l’expedient 

administratiu de referència a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, per 

a la seva aprovació definitiva. 

 

 

3.- ASSUMPCIÓ DE L’EXERCICI DE LES COMPETÈNCIES D’INSPECCIÓ I SANCIÓ 

DELS ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC, ELS ESPECTACLES PÚBLICS I LES 

ACTIVITATS RECREATIVES SOTMESOS A LLICÈNCIA MUNICIPAL. 

 

 

Tot seguit es posa de manifest la necessitat d’incloure a l’ordre del dia per urgència la 

proposta d’acord relativa a l’assumpció de l’exercici de les competències d’inspecció i sanció 

dels establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives sotmesos a 

llicència municipal. 

El Sr. Gómez justifica la necessitat d’incloure aquest punt a l’Ordre del dia per tractar-se d’un 

expedient que no s’ha pogut enllestir abans de la convocatòria. 

Plantejada la qüestió en aquests termes, i 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, es procedeix a la votació de la proposta d’inclusió, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: onze 

 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 
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referent a la moció a l’ordre del dia. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, el Sr. Llaó manifesta que es tracta d’un 

tema del qual tots són sabedors, que de vegades es produeixen uns fets que es poden qualificar 

d’excés de zel o d’un zel desmesurat, i per tant entén que aquesta aprovació és positiva per 

evitar aquests casos. Per això es manifesta a favor, encara que no és menys cert, afegeix, que 

si no hi ha voluntat política es poden produir arbitrarietats per part del poder polític. Demana a 

l’equip de govern que tingui cura de no incórrer en possibles arbitrarietats i es faci un bon ús 

d’aquesta potestat sancionadora. 

El Sr. Espuny manifesta que veu bé que hi hagi aquesta assumpció per part de l’ajuntament, 

però demana que les actuacions siguin el més acurades i asèptiques possible. Anuncia però 

que el seu vot serà d’abstenció, restant a l’expectativa de veure el desenvolupament d’aquesta 

capacitat d’inspecció dels locals. 

La Sra. Samarra manifesta que el seu vot serà favorable ja que el seu grup està d’acord en que 

l’ajuntament assumeixi aquesta competència. 

L’alcalde manifesta voler deixar constància que això no es fa per altres motius que no siguin 

els de fer complir la legalitat, i també perquè hi ha la voluntat d’actuar d’acord amb el principi 

de proximitat i sense perseguir a ningú, ja que hi ha gent que, amb raó o no, s’ha sentit 

perseguida. Assevera que els autònoms estan vivint moments complicats, i creu que si 

s’hagués fet un primer advertiment per part dels mossos s’haguessin pogut evitar multes de 

milers d’euros. Per això creu que la gent del poble ho agrairà, i no vol dir amb això que fins 

ara s’hagin fet les coses malament. 

 

 

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. Antonio Espuny Gaseni i Sra. Maria Marsal Subirats. 

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

 

 

L’article 13.1.d) de la Llei 11/2009, de 6/7/2009, de regulació administrativa dels espectacles 

públics i les activitats recreatives, que regula les competències municipals en la matèria, 

disposa que correspon als ajuntaments, entre d’altres, la competència per inspeccionar i 

sancionar els establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives 

sotmesos a llicència municipal, en els supòsits que, per mitjà d’un acord del ple municipal, 

s’hagi acordat d’assumir conjuntament l’exercici d’aquestes competències, la qual cosa s’ha 

de comunicar als òrgans corresponents del departament competent en matèria d’espectacles 

públics i d’activitats recreatives. 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar compta amb la capacitat tècnica i de gestió necessària per 

exercir les competències d’inspecció i sancionadores previstes a l’esmentat article 13.1.d) de 

la Llei 11/2009, de 6/7/2009. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa a la normativa esmentada; 

El Ple acorda: 
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PRIMER.- Assumir conjuntament l’exercici íntegre de les competències d’inspecció i 

sancionadores dels establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats 

recreatives sotmesos a llicència municipal. 

 

SEGON.- Comunicar aquest acord als òrgans corresponents del departament de la Generalitat 

de Catalunya competent en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives. 

 

 

4- 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 486/2009 de 13/11/2009 al 532/2009, de 31/12/2009 i de l’1/01/2010 de 

05/01/2010 al 28/2010, de 26/01/2010 i de les actes de les Juntes de Govern corresponents a 

les sessions 33/2009, de 06/11/2009, 34/2009, 20/11/2009, 35/2009, de 27/11/2009 i 36/2009, 

de 10/12/2009, documents tots que han estat a disposició dels senyors regidors a la Secretaria 

des del moment de la notificació de la convocatòria de la present sessió. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

L’alcalde explica que la regidora de festes Sra. Callau va fer arribar a tots els regidors tota la 

relació dels actes de les Festes Majors, i que si algú té un dubte o suggeriment, la regidora està 

a la seva disposició. 

La Sra. Llambrich prega a l’equip de govern que ja que han manifestat sensibilitat ecològica 

en manifestar-se vers el tema del cementiri nuclear, s’acceptin les al·legacions que el grup 

d’ERC presentarà al projecte del GR, ja que pensen que és molt important respectar al màxim 

el paisatge natural del poble. 

L’alcalde desitja a tot el poble, en nom de tots els presents, que tinguin unes molt bones Festes 

Majors de la Candelera. 

 

 

 

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

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

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 5 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 77 a 81 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 26/03/2010 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 2/2010, DE 25/03/2010, ORDINÀRIA. 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Teresa Callau Caballé 

Sr. Alexandre Xavier Llambrich Bono 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sra. Montserrat Llambrich Margalef 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:30 hores del dia 25/03/2010, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l’objectiu de celebrar sessió 

ordinària en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

1- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 1/2010, DE 29/01/2010. 

 

 

Un cop llegida l’acta de la sessió del ple 1/2010, de 29/01/2010, i en fase de debat, cap regidor 

fa ús de la paraula. 

 

 

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

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

ÚNIC.- Aprovar l’acta de la sessió del ple 1/2010, de 29/01/2010. 

 

 

2- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DE LA CAIXA MUNICIPAL 

DE GARANTIES I DIPÒSITS. 

 

 

En aquest moment s’incorpora a la sessió la regidora Sra. Anna Maria Gallart Gaseni. 

 

 

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 proposta de Reglament regulador de la Caixa Municipal de Garanties i Dipòsits pretén 

regular aspectes com les modalitats de garanties i dipòsits que es puguin constituir davant 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, així com altres qüestions relatives als procediments per a 

la seva constitució, gestió, prescripció i confiscació, o les condicions que han de complir els 

instruments emprats com garantia i les entitats que les presten. Tot el què, amb l’objectiu de 

prestar un marc normatiu a la Tresoreria Municipal, en relació amb l’expressat objecte de 

regulació, per tal d’oferir un millor servei als ciutadans. 

Per tot això; 

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 el Reglament regulador de la Caixa Municipal de Garanties i 

Dipòsits. 

 

SEGON.- Sotmetre aquest acord a exposició pública per un període de trenta dies, període 

durant el qual qualsevol interessat podrà presentar les reclamacions i els suggeriments que 
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consideri adients. Cas que no es presentessin, el Reglament s'entendrà definitivament aprovat. 

 

 

3- APROVACIÓ INICIAL DE LA IMPOSICIÓ I DE L’ORDENACIÓ DE LES 

CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “PAVIMENTACIÓ 

ASFÀLTICA D’UN TRAM DEL CAMÍ ENTRE LA TV-3025 I EL CAMÍ DE LA 

BARRERA”. 

 

 

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: 

 

 

Per Provisió de l’alcaldia de data 10/03/2010 s’ha acordat incoar expedient per a la imposició 

i ordenació concreta de les contribucions especials per l’execució de l’obra “Pavimentació 

asfàltica d’un tram del camí entre la TV-3025 i el Camí de la Barrera”, aprovat inicialment per 

Decret de l’Alcaldia núm. 110/2010 de data 10/03/2010 i amb un pressupost d’execució per 

contracta de 17.117,23 €. 

Els serveis tècnics municipals han emès el corresponent informe, obrant a l’expedient. 

D’acord amb el que preveu l’article 34 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5/3/2004, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’exacció de 

contribucions especials precisarà la prèvia adopció de l’acord d’imposició, així com el 

d’ordenació, amb el contingut i procediment que aquest article estableix, en relació amb els 

articles 15, 16 i 17 del mateix cos legal. 

Vist el que es disposa als articles 15, 16, 17, 58 i 29 a 37 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 

5/3/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; 

Vist l’informe tècnic obrant a l’expedient, que fonamenta i justifica el benefici especial dels 

subjectes passius i el percentatge de repartiment en base a la ponderació del benefici especial 

particular i el benefici o utilitat general; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment la imposició de les contribucions especials per a la realització 

de l’obra “Pavimentació asfàltica d’un tram del camí entre la TV-3025 i el Camí de la 

Barrera”, d’acord amb les següents dades: 

a) Cost de les obres: 17.117,23 € 

b) Altres fonts de finançament afectat: 0,00 € 

c) Cost suportat (a – b): 17.117,23 € 

d) Base imposable: 50% del cost suportat, 8.558,61 € 

 

SEGON.- Aprovar inicialment l’ordenança fiscal específica reguladora de l’ordenació de les 

contribucions especials per a l’execució de l’obra “Pavimentació asfàltica d’un tram del camí 
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entre la TV-3025 i el Camí de la Barrera”, que conté els criteris o mòduls de repartiment, la 

relació de subjectes passius, i les quotes singulars de cadascun d’ells. 

 

TERCER.- Exposar al públic l’expedient, mitjançant anunci al Tauler d’anuncis de la 

corporació i al Butlletí Oficial de la Província, per termini de 30 dies, per tal que els 

interessats puguin presentar les al·legacions que estimin oportunes. 

 

QUART.- En cas que no es presentin al·legacions contra els acords inicials d’imposició i 

d’ordenació concreta de les contribucions especials, aquests esdevindran definitius sense 

necessitat d’adoptar un nou acord, i es procedirà a la publicació de l’acord i el text definitiu en 

la forma prevista per l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei d’hisendes locals, notificant-se als contribuents les quotes 

individuals assignades. 

 

CINQUÈ.- Convidar als propietaris afectats a que, si ho estimen convenient i d’acord amb el 

termini i amb les formalitats previstes als articles 36 i 37 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 

5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’hisendes locals, sol·licitin la 

constitució d’Associació Administrativa de Contribuents. 

 

 

4- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE “ARRANJAMENT DE LA CALA DE 

L’ESTANY PODRIT” QUE CONTÉ LA RELACIÓ INDIVIDUALITZADA DELS BÉNS I 

DRETS AFECTATS I EL SEUS TITULARS. 

 

 

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

conformitat. 

El Sr. Espuny diu que el seu vot serà també favorable a l’aprovació inicial, ja que veu 

l’actuació correcta. Puntualitza però que quan haurà estudiat més en profunditat el tema ja 

presentarà, si és el cas, les al·legacions pertinents. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu vot serà negatiu ja que vist el dibuix del projecte, i com es 

materialitza, pensa que s’hagués pogut fer d’una altra manera més adequada al medi ambient, 

i no tornar a recórrer al formigó i la pedra d’Ulldecona. Recorda les declaracions de l’equip de 

govern relatives a que la zona sud de la costa es preservaria al màxim de l’actuació artificial, i 

pensa que s’haurien de mirar de canalitzar les aigües del barranc amb altres materials. Opina 

també que les taules de picnic són excessives. Tot plegat li fa la impressió que l’acció que es 

pretén realitzar constitueix una agressió, i pensa que hi hauria d’haver una altra manera de fer-

ho. Manifesta que quan plourà els danys de la força de l’aigua damunt de les plataformes de 

formigó i pedra encara seran més considerables. 

El Sr. Montagut replica que la zona d’aparcament de vehicles prevista és de terra compactada. 

Entén que pot ser discutible la quantitat de taules, cadires o bancs que es puguin preveure. Pel 

que fa a la baixada recorda que està prevista només per a vehicles autoritzats com són ara les 

ambulàncies, i que en tot l’entorn, a banda d’aquesta baixada, no hi ha ni pedra d’Ulldecona, 

ni formigó, ni res que s’hi assembli. El que es pretén és conservar l’entorn natural però mirant 

de donar els serveis que s’han de tenir. Entén que no és una proposta que no es pugui aprovar, 

tot i ser probable que es pugui introduir algun tipus de millora. Demana al grup d’ERC que 

defineixi si entén que s’ha de fer alguna cosa o que, pel contrari, creuen que no s’ha de fer res. 
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El Sr. Gaseni manifesta que si l’equip de govern posa a votació un projecte és senyal que el 

veu bé, ja que, altrament, abans farien les esmenes corresponents i després el posarien a 

votació. Al seu grup, manifesta, aquest projecte no li agrada, i anuncia que presentaran les 

al·legacions corresponents. Anuncia el seu vot negatiu a l’aprovació del projecte presentat. 

El Sr. Montagut lamenta que s’hagi malinterpretat la voluntat de CiU d’afavorir el diàleg i 

d’admetre aportacions. Reitera que s’acceptaran i es miraran amb bons ulls totes les opinions 

que vinguin de qualsevol grup, fins i tot de particulars, si amb això es pot millorar el projecte. 

Explica novament que hi haurà una zona d’aparcament de vehicles en una zona tova de terra 

compactada, que al seu entendre és una actuació gens dura, i unes taules i bancs de fusta, però 

que potser abans s’hauria de definir el terme actuació dura, ja que pel que sembla s’interpreta 

com a actuació dura garantir l’accés a la platja d’una ambulància i d’una màquina de neteja. 

Reitera que el seu grup confia en el projecte i pensa que pot ser bo pel poble dintre del seu 

model turístic, comparable al que actualment s’ha realitzat a l’Estany Tort. No ha escoltat fins 

ara a ningú criticar aquesta manera de fer. Per tant, entén, si el govern veu bé el projecte, 

Costes el finança, i el públic en general, que és l’usuari que el gaudeix dia a dia, el troba 

fantàstic, doncs no hi veu el problema. Reitera però per concloure que seran benvingudes totes 

les observacions, i que s’intentarà, si es pot millorar encara més el projecte. 

 

 

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

 Vots a favor: deu 

 Vots en contra: el Sr. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Rosa Anna Samarra Bardí i Sra. 

Montserrat Llambrich Margalef. 

 Abstencions: cap 

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

 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, prèvia les negociacions oportunes amb el Servei de 

Costes del Ministeri de Medi Ambient, va considerar convenient la redacció d’un projecte per 

a l’arranjament de la Cala de l’Estany Podrit. 

Amb aquesta voluntat, es va arribar a un acord amb la Direcció General de Costes perquè 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar redactés el projecte tècnic i posés a disposició del Ministeri 

de Medi Ambient els terrenys necessaris per a l’execució material de l’obra per part de Costes, 

que assumirà el cost del seu finançament. 

Amb aquest objectiu l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha elaborat el projecte “Arranjament 

de la Cala de l’Estany Podrit”, redactat per l’arquitecte tècnic Sr. Lluís Ena Bessa, amb un 

pressupost d’execució per contracta de 230.314,35 € i que conté la relació individualitzada 

dels béns i drets afectats i el seus titulars; 

Correspon, en conseqüència, l’aprovació del projecte per part de l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar, als efectes d’assolir respecte de l’actuació prevista la declaració d’utilitat pública que 

legitimi les expropiacions. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa a la normativa vigent en relació a l’aprovació de projectes d’obres 

ordinàries; 

Vist, en particular, el que es disposa als articles 37.2 i 31 del Reglament d'Obres, Activitats i 

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

El ple acorda: 
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PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte tècnic “Arranjament de la Cala de l’Estany Podrit”, 

redactat per l’arquitecte tècnic Sr. Lluís Ena Bessa, amb un pressupost d’execució per 

contracta de 230.314,35 € i que conté la relació individualitzada dels béns i drets afectats i el 

seus titulars. 

 

SEGON.- Sotmetre a informació pública el projecte esmentat durant un període de trenta dies 

hàbils, període durant el qual es podrà examinar i es podran formular les reclamacions i 

al·legacions que es considerin oportunes. 

 

TERCER.- Disposar que es notifiqui individualment aquest acord a les persones directament 

afectades que hi figuren a la relació annexa de béns i drets a expropiar. 

 

 

5- APROVACIÓ DEL CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 

EBRE I L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, EN MATÈRIA DE SERVEIS 

SOCIALS I BENESTAR I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL. 

 

 

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

 

 

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

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 26/2/2010, RE 615, ha tingut entrada escrit del Consell Comarcal del Baix Ebre pel 

qual s’adjunta proposta de nou conveni marc entre aquell organisme i l’Ajuntament, en 

matèria de Serveis Socials i Benestar i altres programes relatius al Benestar Social, aprovat pel 

Ple del Consell en data 12/2/2010. 

La proposta de nou conveni, que substitueix el Conveni marc per a la prestació del servei 

social d’atenció primària subscrit entre ambdues institucions, respon a la necessitat d’adequar 

el seu redactat a la normativa actualment vigent en matèria de benestar social, i preveu que la 

quantitat a aportar per l’Ajuntament al Consell Comarcal del Baix Ebre per les prestacions de 

de la xarxa de serveis socials d’atenció pública i altres programes relatius al benestar social al 

municipi serà fixada anualment mitjançant una addenda al nou conveni l’aprovació de què es 

proposa. 

Per tot això; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el Conveni Marc entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament 

de l’Ametlla de Mar, en matèria de Serveis Socials i Benestar i altres programes relatius al 

Benestar Social. 
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SEGON.- Disposar que es trameti un certificat del present acord al Consell Comarcal del Baix 

Ebre, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

6- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 

D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, PER A L’ADHESIÓ DE 

L’AJUNTAMENT A LA XARXA RESCAT DE RADIOCOMUNICACIONS 

D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA. 

 

 

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: 

 

 

Vista la proposta de Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior, Relacions 

Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar, per a l’adhesió de l’ajuntament a la xarxa Rescat de radiocomunicacions d’emergències i 

seguretat de Catalunya; 

Atès que es considera que l’adhesió al conveni esmentat suposa un salt qualitatiu altament 

beneficiós per a l’operativitat de la Policia Local, ja que suposarà l’accés a una xarxa que es 

caracteritza per l’ús eficient de la banda de freqüències d’emergències i seguretat, possibilitat 

de comunicacions xifrades, bona cobertura urbana i rural i comunicacions en grups 

independents amb possibilitats de coordinació; 

Vist el que es disposa als articles 6 i 7 de la Llei 30/1992, de 26/11/1992, reguladora del règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 303 a 311 del 

Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 

13/6/1995, respecte dels convenis de cooperació i col·laboració; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la proposta de Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior, 

Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar, per a l’adhesió de l’ajuntament a la xarxa Rescat de radiocomunicacions 

d’emergències i seguretat de Catalunya, incorporada a l’expedient. 

 

SEGON.- Disposar que es trameti un certificat del present acord al Departament d’Interior, 

Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

7- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE SERVEIS 

AGROAMBIENTALS DE LES COMARQUES DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ I 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 89 

 

L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, PER AL DESENVOLUPAMENT D’UNA 

AGÈNCIA LOCAL D’ENERGIA. 

 

 

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: 

 

 

El Consorci de Serveis Agroambientals de les comarques del Baix Ebre i Montsià (CODE) ha 

tramès la proposta de Conveni de Cooperació entre ambdues institucions per al 

desenvolupament d’una agència local d’energia. L’objectiu del conveni, en essència, 

consisteix en impulsar que el CODE es constitueixi en agència local d’energia, amb la finalitat 

de promoure, tant per part del sector públic com del privat, l’establiment de polítiques, 

estratègies i mesures de reducció de l’ús de l’energia, la implantació de mesures d’eficiència i 

estalvi energètic i la promoció de les energies renovables d’acord amb un model de producció 

energètica distribuïda, diversificada i propera als punts de consum. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 6 i 7 de la Llei 30/1992, de 26/11/1992, reguladora del règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 303 a 311 del 

Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 

13/6/1995, respecte dels convenis de cooperació i col·laboració; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la proposta de Conveni de Cooperació entre el Consorci de Serveis 

Agroambientals de les comarques del Baix Ebre i Montsià i l’ajuntament de l’Ametlla de Mar, 

per al desenvolupament d’una agència local d’energia. 

 

SEGON.- Remetre un certificat del present acord al Consorci de Serveis Agroambientals de 

les comarques del Baix Ebre i Montsià. 

 

 

8- ENCÀRREC DE GESTIÓ NÚMERO 6 A L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LA 

CALA GESTIÓ, EN RELACIÓ A L’OBRA D’ENDERROCAMENT DE L’ANTIGA 

FÀBRICA DE GEL DEL PORT. 

 

 

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

serà afirmatiu, ja que entén que en un principi són cinquanta-dos mil euros que haurà de pagar 

l’ajuntament, però que si finalment hi ha un concessionari de Ports i es construeix un nou 

edifici, el concessionari haurà d’assumir aquest cost. Demana però que una vegada enderrocat 

l’edifici el lloc es mantingui lliure d’edificacions, per donar així compliment a un acord de ple 
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de fa uns anys en que es va aprovar això per unanimitat. Una vegada enderrocat l’edifici es 

podrà comprovar com millora l’aspecte del port. Per això sol·licita que malgrat haver-hi un 

compromís amb Ports de la Generalitat per mantenir l’edificabilitat en aquella zona, es defensi 

la proposta aprovada per tots els grups municipal de mantenir l’indret sense cap tipus 

d’edificació. Reitera però el seu vot favorable. 

El Sr. Gaseni expressa la seva alegria per la decisió presa per l’equip de govern d’enderrocar 

aquesta edificació del port, i anuncia el seu vot favorable. 

L’alcalde agraeix el vot favorable de tots els grups, i aclareix que hi ha una altra despesa de 

dotze mil euros, a càrrec de Ports, per traslladar l’estació transformadora existent dins de 

l’edifici. Explica que fa ja molt mesos que es va darrera d’aquesta actuació, i vol agrair al 

germà del Conseller d’Obres Públiques Sr. Manel Nadal, que és el president de la Comissió de 

Ports, que al final hagin arribat a un acord. De moment, conclou, s’ha de ser prudent amb els 

acords presos. Encara que al final potser sí que tots optaran per aquella formula, s’ha de ser 

respectuós i anar pas a pas. 

 

 

 

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

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

Vist l’informe del Gerent de La Cala Gestió en data 18 de març de 2010 el Ple de 

l’Ajuntament acorda: 

 

PRIMER.- Encarregar expressament a l’empresa pública empresarial LA CALA GESTIÓ la 

realització de l’actuació per a l’execució de l’obra municipal d’Enderroc de l’antiga fàbrica de 

gel del port de l’Ametlla Mar”. 

 

SEGON.- L’encàrrec esmentat compren, si s’escau la redacció dels corresponents projectes 

tècnics, la gestió i execució de les obres, i les funcions de direcció de les mateixes, incloent-hi 

les relatives a estudis geotècnics, de seguretat i salut i d’altres que resultin necessàries per a la 

seva execució. 

 

TERCER.- Notificar el present acord a LA CALA GESTIÓ per al seu coneixement i efectes 

 

 

9- PROPOSTA D’ACORD 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. DENÚNCIA 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. 
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Tot seguit es posa de manifest la necessitat d’incloure a l’ordre del dia per urgència la 

proposta d’acord relativa a la denúncia 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. 

Es justifica la urgència de la inclusió en el fet que la redacció de la proposta d’acord, tot i 

haver-ne donat compte a la Comissió Informativa General, no ha estat enllestida fins al dia 

d’avui, i no va poder-se incloure, per tant, a l’ordre del dia de la convocatòria. 

Plantejada la qüestió en aquests termes, i a l'empara dels articles 82.3 del Reglament 

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

de 28/11/1986, i 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, 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 

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: deu 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: les del Sr. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Rosa Anna Samarra Bardí i Sra. 

Montserrat Llambrich Margalef. 

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

 

 

En data 18/7/2006 el Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va aprovar 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. 

A l’empara d’aquest conveni, les esmentades tasques del Programa d’Immigració s’han 

desenvolupat amb plena normalitat durant els exercicis 2006 a 2009, mitjançant l’oportuna 

aprovació, per a cada exercici, dels corresponents annexes relatius al cost dels serveis 

desenvolupats. 

En data 26/2/2010 ha tingut entrada al Registre General, amb el número 617, la proposta 

d’annex per a l’exercici 2010. 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar te la intenció d’aprofundir les seves polítiques socials en 

la matèria, per la qual cosa ha previst la contractació de personal propi per desenvolupar-les. 

D’això se’n deriva la innecessarietat de mantenir l’esmentat conveni amb el Consell Comarcal 

del Baix Ebre. 

Per tot això; 

El Ple acorda: 

 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 92 

 

PRIMER.- Formular denúncia 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, aprovat pel Ple municipal en data 18/7/2006, amb efectes des de l’1/3/2010. 

 

SEGON.- Instar el Consell Comarcal del Baix Ebre perquè remeti annex de costos per al 2010 

del conveni que ara es denuncia, referit exclusivament al període de gener i febrer. 

 

TERCER.- Remetre un certificat del present acord al Consell Comarcal del Baix Ebre, per al 

seu coneixement i efectes. 

 

 

10- 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 29/2010, de 27/01/2010 al 124/2010, de 18/03/2010 i de les actes de les 

Juntes de Govern corresponents a les sessions 1/2010, de 14/01/2010, 2/2010, 21/01/2010, 

3/2010, de 29/01/2010, 4/2010, de 15/02/2010, 5/2010, de 26/02/2010 i 6/2010, de 

08/03/2010, 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 manifesta que tant en aquest ple com en els dos anteriors, ha observat 

l’existència de molts decrets que fan referència a processos de disciplina de construccions en 

rústica i pregunta a que és deu aquesta quantitat de decrets. 

El Sr. Gómez contesta que per tots és sabut que un dels temes conflictius que no només 

l’Ametlla sinó tot Catalunya i en especial les Terres de l’Ebre tenen damunt la taula són les 

casetes en rústica, que és un tema que el preocupa i que des de l’ajuntament s’ha d’anar 

regularitzant, per tant diu, s’han dotat de les eines oportunes per a què poc a poc anar 

regularitzant-les i arribar a tenir un control absolut. Sap que és un fenomen social existent al 

poble, i que des de sempre s’ha intentat que es faci dintre de la llei, i per això totes aquestes 

actuacions. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El Sr. Espuny pregunta si l’oposició podrà saber els resultats de les enquestes que s’estan 

realitzant per telèfon, relacionades amb temes concrets que afecten al poble. 

El Sr. Gaseni s’afegeix a la demanda del Sr. Espuny, en relació a les enquestes telefòniques 

que pregunten la valoració dels serveis sanitaris, equipaments, neteja, aparcaments, circulació, 

sobre el GR-92, valoració dels polítics de l’equip de govern i caps de l’oposició, i que 

pregunten també el que van votar en les darreres eleccions autonòmiques i municipals i el que 

votaran en les properes. Sol·licita que es facin públics els resultats. Pregunta també si ja s’han 

presentat les al·legacions al cementiri nuclear d’Ascó. 

El Sr. Montagut demana també saber els resultats de les enquestes a que s’ha fet referència. 

El Sr. Gómez explica que ja s’han passat les al·legacions als regidors de manera 
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individualitzada, i que es passaran per Junta de Govern. 

L’alcalde contesta que l’equip de govern és contrari a aquesta instal·lació, no solament a Ascó 

sinó en qualsevol lloc de Catalunya. 

El Sr. Gaseni demana poder incloure aquest punt per urgència en aquest plenari, per tal que 

així tots els regidors tinguin l’oportunitat d’expressar la seva voluntat. 

L’alcalde manifesta que no hi ha inconvenient en passar aquests punt a aprovació per aquest 

plenari. 

La Sra. Martí explica que el dissabte 27 de març per la tarda, al Centre d’Interpretació de la 

Pesca, tindrà lloc una xerrada sobre el tema a càrrec d’uns tècnics, i espera l’assistència de 

tots. 

 

 

12- MOCIÓ PRESENTADA A L'EMPARA DE L'ARTICLE 91.4 DEL REGLAMENT 

D'ORGANITZACIÓ FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCALS, 

APROVAT PER RD 2568/1986, DE 28/11/1986. RELATIVA A LA PRESENTACIÓ 

D’AL·LEGACIONS A LA CANDIDATURA DEL MUNICIPI D’ASCÓ COM A 

EMPLAÇAMENT DEL MAGATZEM TEMPORAL CENTRALITZAT DE COMBUSTIBLE 

NUCLEAR GASTAT I EL SEU CENTRE TECNOLÒGIC ASSOCIAT. 

 

 

Tot seguit es posa de manifest la necessitat d’incloure a l’ordre del dia per urgència la 

proposta d’acord relativa a la presentació d’al·legacions a la candidatura del municipi d’Ascó 

com a emplaçament del Magatzem Temporal Centralitzat de combustible nuclear gastat i el 

seu Centre Tecnològic Associat. 

Es justifica la urgència en el fet de l’esgotament del termini per presentar-les. 

L’alcalde recorda la innecessarietat de la moció, ja que correspon a l’Alcaldia com a 

competència pròpia, en exercici de la representació legal de l’ajuntament, la presentació 

d’aquestes al·legacions. Opina, malgrat tot, ésser convenient debatre-la i votar-la, per palesar 

el posicionament polític unànime de la corporació en relació a l’assumpte referenciat. 

Plantejada la qüestió en aquests termes, i a l'empara dels articles 91.4 del Reglament 

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

de 28/11/1986, i 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, 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 

a l'ordre del dia. 

 

 

En fase de debat, es procedeix a llegir el text íntegre del document d’al·legacions a presentar 

per l’ajuntament, que és el que es transcriu: 
N’Andreu Martí Garcia, amb DNI núm. 40.922.952-H, Alcalde del municipi de l’Ametlla de Mar, amb 

domicili a efectes de notificacions al carrer Sant Joan núm. 55,  

Amb referència a la Resolució de 23/12/2009 (B.O.E. 29/12/2009), i a l'Anunci del Ministeri 
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d'Indústria, Turisme i Comerç publicat al Butlletí Oficial de l'Estat 06/03/2010 Núm. 57, a la seua 

pàgina 24081, presenta les següents 

 

AL·LEGACIONS: 

 

- L'MTC és una solució amb fons públics que aporten tots els ciutadans d'un problema generat per una 

activitat privada que rendeix beneficis a mans privades. Els residus nuclears són generats per les 

empreses elèctriques i l'Estat pretén que la seua gestió recaiga sobre el conjunt de la ciutadania. No té 

sentit parlar de la gestió dels residus mentre se'n continuen generant. 

- Consens social, territorial i institucional: L’acord del Congrés dels Diputats, de 23/02/2010, que diu 

“..el Congreso insta al Gobierno a albergar el ATC...donde asegure la consecución del mayor 

consenso social, territorial e institucional, especialmente con las CCAA y entidades locales 

afectadas...”. Doncs s’han posicionat en contra del emplaçament d’Ascó, fins la data, la Diputació de 

Lleida,10 Consells Comarcals, més de 100 Ajuntaments, 150 entitats de caràcter social. A més, el 

Parlament de Catalunya s’ha manifestat DUES vegades en contra. Així mateix, un informe de 

l’empresa CERES quantifica l’acceptació de l’MTC, en un 17% dels veïns de 

l’àrea nuclear d’Ascó. 

- En relació amb els informes elaborats pel Comitè Assessor Tècnic, a sol·licitud de la Comissió 

Interministerial de novembre 2006, i els següents criteris, assenyalats en aquests informes: 

 

1. Criteri-1: “datos relativos a la densidad y distribución de la población”.La província de 

Tarragona té una densitat de población de 127’5 hab/Km2. Aquesta és una densitat superior a 

la mitja espanyola, que és de 92’6 hab/Km2. Així mateix a una distància de 50 Km., tenim 

ciutats com Tarragona (140.323), Reus (107.770), Tortosa (35.734), Cambrils (30.956), Salou 

(26.649), Valls (24.710), Vila-seca (21.550), i a una distància poc superior, Lleida (135.919). 

2. Criteri-2: “emplazamientos en áreas que puedan ser afectadas por ocasional rotura de 

presas”.L’emplaçament d’Ascó, se situa aigües avall de tres preses: Mequinensa (1964) de 

110 Km i 1530 Hm3, Riba-roja (1969) de 28 Km i 206’90 Hm3, i Flix (1949) de 13’10 Km i 11 

Hm3. Les dues primeres són de grans dimensions, i classificades en funció del Risc Potencial 

en la categoria “A”, equivalent a preses la ruptura o el funcionament incorrecte de les quals 

pot ocasionar danys moltimportants riu avall. 

3. Criteri-3: “emplazamientos en àreas industriales o tecnologicas que puedan presentar algún 

riesgo de explosión química o fuerte descarga energética”: Dins del terme municipal d’Ascó, 

existeixen dos reactors nuclears de 1032 i 1027 MW. En el terme veí de Flix s’ubica un 

complex químic fundat a finals del segle XIX. Les activitats industrials descrites podrien 

originar accidents com, grans explosions, fuites químiques o fortes descàrregues elèctriques. 

 
- Activitats agrícoles i de producció de vi, oli, fruita dolça i fruits secs: en un radi de 50 Km es 

desenvolupen les activitats esmentades, amb Denominacions d’Origen de reconegut prestigi 

internacional, que es veurien greument compromeses amb la instal·lació delMTC. 

- Procés informatiu: Contràriament al que diuen els informes presentats per Ascó, no s’ha portat a 

terme cap procés seriós d’informació. Tot al contrari, la informació s’ha donat de forma mínima, 

parcial i esbiaixada. 

- La voluntat majoritària del territori aposta per un model de desenvolupament basat en les activitats 

respectuoses amb les persones, l’entorn i el medi. El futur del territori no passa per la instal·lació d’un 

Magatzem Temporal Centralitzat, ni el Centre Tecnològic Associat. 

 

Per tot l’exposat, 

 

SOL·LICITA: 

Que és desestimi la candidatura del municipi d’Ascó com a emplaçament del Magatzem Temporal 

Centralitzat de combustible nuclear gastat i el seu Centre Tecnològic Associat. 

L’Ametlla de Mar, març de 2010 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA LA SELECCIÓN DEL 

EMPLAZAMIENTO DEL ATC Y SU CENTRO TECNOLÓGICO 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 

 

Cap regidor fa ús de la paraula. 

 

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

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

ÚNIC.- Aprovar la presentació per part de l’Alcaldia, en exercici de la representació legal de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar que ostenta, de les al·legacions abans transcrites a la 

candidatura del municipi d’Ascó com a emplaçament del Magatzem Temporal Centralitzat de 

combustible nuclear gastat i el seu Centre Tecnològic Associat. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 14:34 hores del dia més amunt 

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

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 14 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 82 a 95 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 31/05/2010 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 3/2010, DE 27/05/2010, ORDINÀRIA. 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Teresa Callau Caballé 

Sra. Anna Maria Gallart Gaseni 

Sr. Alexandre Xavier Llambrich Bono 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sra. Montserrat Llambrich Margalef 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 

 

 

Excusa la seva absència la regidora Sra. Maria Marsal Subirats. 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:30 hores del dia 27/05/2010, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l’objectiu de celebrar sessió 

ordinària en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

1- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 2/2010, DE 25/03/2010. 

 

 

Un cop llegida l’acta de la sessió del ple 2/2010, de 25/03/2010, 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: onze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

ÚNIC.- Aprovar l’acta de la sessió del ple 2/2010, de 25/03/2010. 

 

 

2- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2010, DEL CONVENI MARC ENTRE EL 

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

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

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord 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: 

 

 

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 1/4/2010, RE 1314, ha tingut entrada al registre general d’aquest ajuntament 

la proposta d’annex per al 2010 al Conveni marc per a la prestació del servei social d’atenció 

domiciliària, el qual fixa en 20.401,30 € l’aportació de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar al 

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

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

conveni en sessió plenària de data 19/3/2010; 

Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2010 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: 
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PRIMER.- Aprovar la liquidació per la prestació del servei corresponent a l’any 2009. 

 

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

2010, així com l’annex per al mateix 2009 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. 

 

 

3- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE LES DESPESES DE 

FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA PER AL CURS 2008-2009. 

 

 

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

 

 

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

 Vots a favor: onze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

Per Resolució EDU/726/2010, de 15/3/2010, per la qual s’atorguen subvencions a les 

corporacions locals titulars d’escoles de música i de dansa per al curs 2009-2010, publicada al 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5592, de 22/3/2010, s’ha atorgat a 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar una subvenció de 50.400,00 € per coadjuvar en el 

finançament de les despeses de funcionament de l’Escola Municipal de Música per al curs 

2009-2010. 

Vist el que es disposa a l’esmentada Resolució; 

El ple acorda: 

 

ÚNIC.- Acceptar la subvenció de 50.400,00 € atorgada per Resolució EDU/726/2010, de 

15/3/2010, per coadjuvar en el finançament de les despeses de funcionament de l’Escola 

Municipal de Música per al curs 2009-2010. 

 

 

4- APROVACIÓ INICIAL DEL “PLA LOCAL D’HABITATGE DE L’AMETLLA DE MAR 

2010-2016”. 

 

 

En aquest moment s’incorpora a la reunió el Sr. Ricardo Llaó i Llaó. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, el regidor Sr. Gaseni manifesta que el 
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seu vot serà favorable ja que veu molt necessari aquest pla, tal com ja ho va manifestar a la 

Comissió Informativa.  

El Sr. Espuny manifesta que el seu vot també serà favorable encara que a la Comissió es va 

abstenir. Tot i això, espera veure el resultat final. Opina que l’estudi de les demandes s’hagués 

pogut fer a partir dels anys 2008 i 2009. Manifesta haver-li sorprès les poques demandes que 

hi han hagut a la zona de Ribes Altes, i pregunta com va la venda de pisos del carrer Goya. 

El Sr. Gómez explica que l’ajuntament ja disposava d’una oficina local d’habitatge, que ja 

estava fent la gestió i comercialització d’habitatges protegits i alhora informant i assessorant 

de tot el relacionat amb l’habitatge, ajuts per accedir a la compra, lloguer i rehabilitació, ajuts 

per a la instal·lació d’ascensors i rampes, i demés. Creu que si a més a més del que ja s’està 

fent es pot aconseguir una subvenció, doncs encara millor. Agraeix a tots els grups el vot 

afirmatiu. En relació a la venda de pisos de Ribes Altes manifesta que l’ajuntament n’està 

molt satisfet ja que s’han venut tots els pisos, majoritàriament a gent jove, i que molts ja hi 

viuen. Pel que fa als pisos del carrer Goya diu que s’està treballant, que es troben a l’espera 

d’aconseguir la cèdula d’habitabilitat i que tant de bo se segueixi el mateix camí que als de 

Ribes Altes. 

 

 

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

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

L’article 14 de la Llei 18/2007, de 28/12/2007, del dret a l’habitatge, disposa que si no hi ha 

un programa d’actuació urbanística municipal amb un contingut equiparable, els ajuntaments, 

per a concertar polítiques d’habitatge amb l'Administració de la Generalitat que comportin 

que aquesta aporti recursos econòmics, han d’aprovar un pla local d’habitatge. En el mateix 

article es preveu el contingut que han de tenir els plans locals d’habitatge, i es preveu el règim 

de la seva aprovació, que compet, tal i com estableix l’apartat 10, a la corporació municipal en 

Ple. 

Atès que s’ha elaborat el projecte de “Pla Local d’Habitatge de l’Ametlla de Mar 2010-2016”; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el “Pla Local d’Habitatge de l’Ametlla de Mar 2010-2016”. 

 

SEGON.- Aprovar el programa de participació ciutadana elaborat, obrant a l’expedient. 

 

TERCER.- Sotmetre el Pla inicialment aprovat a exposició pública per termini d’un mes, i 

disposar el inici de les actuacions previstes al programa de participació ciutadana 

corresponent. 

 

QUART.- Disposar l’aprovació definitiva del pla per al cas que no es presentessin 

al·legacions o suggeriments. 
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5- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL “PLA ESPECIAL 

DEL SISTEMA GENERAL PORTUARI DEL PORT DE L’AMETLLA DE MAR”. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase 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 29/1/2010 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el projecte de modificació 

puntual del “Pla especial del sistema general portuari del port de l’Ametlla de Mar”, l’objectiu 

de què, exposat i detallat a la memòria del projecte, consisteix en permetre l’ampliació en 

105,00 m
2
 de la fàbrica de gel existent per a possibilitar la instal·lació d’emmagatzematge, 

d’acord amb el que requereixen les necessitats logístiques d’aquesta activitat. 

Consta a l’expedient que el preceptiu anunci d’informació pública va ser publicat al Butlletí 

Oficial de la Província número 31/2010, de 8/2/2010, al Diari el Punt de 4/2/2010, i a la 

pàgina web de l’ajuntament, i que va restar exposat al Tauler d’anuncis de la corporació. 

Consta igualment que s’ha sol·licitat informe de dels següent organismes, els quals l’han 

evacuat en el sentit que tot seguit s’exposa: 

 RS 366/2010 de 12/2/2010. Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient i 

Medi Rural i Marí. Informe favorable d’11/3/2010, RE 1153 de 23/3/2010. 

 RS 367/2010 de 12/2/2010. Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la 

Generalitat de Catalunya. Informe favorable de 26/2/2010, RE 1017 d’11/3/2010. 

 RS 368/2010, de 12/2/2010. Ports de la Generalitat de Catalunya. Informe favorable 

amb prescripció relativa a l’inici de les obres de 6/4/2010, RE 1346 de 7/4/2010. 

 RS 369/2010, de 12/2/2010. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Informe 

d’avaluació ambiental de caràcter favorable de 6/4/2010, RE 1469 de 19/4/2010. 

Procedeix, en conseqüència, aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual. 

Per tot això; 

Atès que correspon aprovar provisionalment el projecte de modificació Puntual del “Pla 

especial del sistema general portuari del port de l’Ametlla de Mar” a l’ajuntament, a la vista 

de l’article 83.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26/7/2005, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei d’urbanisme; 

Atès que el projecte, un cop aprovat provisionalment, ha d’ésser tramès a la Generalitat de 

Catalunya (Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre) com a organisme 

competent per a aprovar-lo definitivament; 

Vist, respecte de la competència, el que es disposa a l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 

2/4/1985, reguladora de les bases de règim local; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment el projecte de modificació Puntual del “Pla especial del 

sistema general portuari del port de l’Ametlla de Mar”. 
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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 4 exemplars, degudament 

diligenciats, del projecte tècnic. 

 

 

6- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’OBRES ORDINÀRIES 

“ARRANJAMENT DE LA CALA DE L’ESTANY PODRIT”, I INICI DE L’EXPEDIENT 

D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DELS BÉNS I DRETS AFECTATS. 

 

 

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

favorable com ja ho va ser en l’aprovació inicial i que per tant segueix en la mateixa línia. 

El Sr. Gaseni manifesta que en la Comissió Informativa ja va preguntar si s’havia modificat el 

projecte inicial i se li va contestar que no, que era el mateix, i per tant, per coherència, el seu 

vot serà negatiu. Segueix pensant, com va expressar en l’anterior Ple, que la zona destinada a 

picnic és excessiva, i que la intervenció relativa a la baixada al camí no és del tot afortunada. 

Explica que no ha fet al·legacions perquè les que va presentar al projecte del GR-92 tampoc 

no se li han contestat. Aprofita per sol·licitar una contestació expressa. 

El Sr. Montagut manifesta que de les declaracions del portaveu d’ERC va entendre que no 

veia bé el projecte, que el consideraven fora de lloc i que presentarien esmenes. Afegeix que 

va quedar prou clar que el projecte restava en exposició pública durant un mes i que 

l’ajuntament estaria obert als suggeriments que es poguessin fer no només els partits polítics 

sinó també qualsevol particular. Per això lamenta que no es fessin. Es tracta d’unes obres 

ordinàries concretes a la cala de l’Estany Podrit, que res tenen a veure amb les obres del GR-

92; creu que una cosa no exclou per a res a l’altra i recorda que a hores d’ara no ha fet ningú 

cap al·legació. Tot el contrari, la gent veu bé arranjar els accessos a les platges. Si s’hagués fet 

alguna al·legació, conclou, per descomptat que s’hagués tingut en compte. 

El Sr. Gaseni manifesta que no ho va interpretar de la mateixa manera quan es va efectuar 

l’aprovació inicial. Reitera que necessita saber, encara que són projectes diferents, la 

contestació a les al·legacions efectuades al projecte del GR-92, i afegeix que si l’equip de 

govern té les idees clares ha de tirar el projecte endavant, tot i que recorda haver-los sentit dir 

en diverses ocasions que la zona sud és una zona que s’ha de preservar al màxim ja que és la 

zona més important del municipi. Manifesta que el seu vot serà contrari ja que entén que un 

projecte va lligat amb l’altre. Es tracta, diu, del mateix promotor, i els recursos surten del 

mateix lloc i formen part d’un estudi fet i treballat per l’equip de govern. Espera que l’impacte 

ambiental sigui el mínim, tal i com s’està dient. 

El Sr. Montagut opina que l’observació del Sr. Gaseni relativa a l’origen dels recursos, 

Ministeri de Medi Ambient Medi Rural i Marí, està fora de lloc, ja que una cosa és l’actuació i 

l’altra els recursos, que vinguin d’on vinguin sempre són benvinguts per a fer actuacions com 

aquesta. Al seu entendre, el grup d’ERC no ha presentat al·legacions perquè no tenien cap 

altra alternativa ni model a fer, i no volen que es faci res i que es deixi la platja tal com està, 

que és una opció. Se’n alegra però que en aquest ple no s’hagi tornat a qualificar l’actuació 

com a dura, i assegura que l’impacte mediambiental a realitzar serà el mínim acceptable en 

aquest tipus d’actuacions. 

L’alcalde aclareix que són dos actuacions diferents, que una cosa és la tramitació del GR-92 i 

l’altra, molt menor, és l’arranjament de la cala de l’Estany Podrit. Constata que durant el 
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termini d’exposició ningú ha presentat al·legacions per a millorar-lo, i com que no les ha 

hagut Costes ha continuat actuant amb la mateixa línia, com es va fer tant a Sant Jordi com a 

Cala Vidre, aixecant el ciment i sent molt respectuós amb el medi; manifesta que les 

al·legacions efectuades al GR-92 es contestaran i es tindran en compte, però que són dos 

projectes diferents. 

 

 

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

 Vots a favor: nou  

 Vots en contra: els regidors Sr. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Rosa Anna Samarra Bardí i 

Sra. Montserrat Llambrich Margalef. 

 Abstencions: cap 

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

 

 

El ple de la corporació, en data 25/3/2010, va acordar, primer, aprovar inicialment el projecte 

tècnic “Arranjament de la Cala de l’Estany Podrit”, redactat per l’arquitecte tècnic Sr. Lluís 

Ena Bessa, amb un pressupost d’execució per contracta de 230.314,35 € i que conté la relació 

individualitzada dels béns i drets afectats i el seus titulars. Segon, sotmetre a informació 

pública el projecte esmentat; i tercer, disposar la notificació individual de l’acord a les persones 

directament afectades que hi figuren a la relació annexa de béns i drets a expropiar. 

Consta a l’expedient que l’acord fou efectivament notificat, i que l’edicte d’exposició pública va 

ser publicat al Butlletí Oficial de la Província número 83, de 12/4/2010, 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 correspon aprovar definitivament el projecte. 

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.- Aprovar definitivament el projecte d’obres ordinàries “Arranjament de la Cala de 

l’Estany Podrit”. 
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SEGON.- Constatar que l’aprovació definitiva del projecte comporta la implícita declaració 

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

 

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

 

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

 

CINQUÈ.- 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. 

 

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

 

 

7- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA CINQUENA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

PARCIAL D’ORDENACIÓ DEL SECTOR E “RIBES ALTES 2ª FASE”, QUE AFECTA EL 

REDACTAT DELS ARTICLES 15.10, 15.12, 15.13, 15.14, 15.16, 15.17, 15.19, 15.20, 14.2, 

14.4, 14.5, I 14.9, DE LA NORMATIVA REGULADORA. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat el Sr. Gómez recorda que aquestes 

modificacions han estat fetes i consensuades amb els veïns, que entre tots, després de diverses 

reunions, van acordar efectuar aquestes demandes i portar-les a la Comissió d’Urbanisme de 

les Terres de l’Ebre, que ja va manifestar que segurament serien aprovades. 

 

 

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 15/22010 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el projecte de cinquena 

modificació puntual del Pla Parcial d’ordenació del sector E “Ribes Altes 2ª Fase”, que afecta 

el redactat dels articles 15.10, 15.12, 15.13, 15.14, 15.16, 15.17, 15.19, 15.20, 14.2, 14.4, 

14.5, i 14.9, de la normativa reguladora. 

L’objectiu de la proposta de modificació és solventar determinades incongruències de caire 

tècnic de la normativa reguladora de les edificacions, en els termes que s’exposen a la 

memòria del projecte. 

Consta a l’expedient que el preceptiu anunci d’informació pública va ser publicat al Butlletí 

Oficial de la Província número 48/2010, de 27/2/2010, al Diari el Punt de 26/2/2010, i a la 
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pàgina web de l’ajuntament, i que va restar exposat al Tauler d’anuncis de la corporació, sense 

que durant aquest període s’hagi presentat cap al·legació o suggeriment. 

No s’ha sol·licitat cap informe sectorial extern, en no detectar-se cap afectació sectorial de la 

proposta. 

Es fa constar, malgrat tot, que al projecte a aprovar provisionalment s’introdueixen, respecte 

del projecte inicialment aprovat, dues modificacions que cal considerar conseqüència d’un 

error material o de fet patit en el projecte inicialment aprovat, i que són les que s’especifiquen 

i es motiven de la següent manera; 

a) Al nou redactat que es proposa per a l’article 15.17 de la normativa s’introdueix 

l’apartat “façana lateral”. Tot i que es contemplava a la memòria la justificació 

d’aquesta nova regulació, aquesta no va plasmar-se a la redacció de la proposta de nova 

regulació de l’article esmentat. 

b) Al nou redactat que es proposa per a l’article 14.9 de la normativa s’introdueix l’apartat 

relatiu a la limitació a un del nombre d’habitatges per parcel·la mínima. Tot i que es 

contemplava a la memòria la justificació d’aquesta nova regulació, aquesta no va 

plasmar-se a la redacció de la proposta de nova regulació de l’article esmentat. 

Procedeix, en conseqüència, aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual. 

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; 

Atès que el projecte, un cop aprovat provisionalment, ha d’ésser tramès a la Generalitat de 

Catalunya (Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre) com a organisme 

competent per a aprovar-lo definitivament; 

Vist, respecte de la competència, el que es disposa a l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 

2/4/1985, reguladora de les bases de règim local; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment el projecte de cinquena modificació puntual del Pla 

Parcial d’ordenació del sector E “Ribes Altes 2ª Fase”, que afecta el redactat dels articles 

15.10, 15.12, 15.13, 15.14, 15.16, 15.17, 15.19, 15.20, 14.2, 14.4, 14.5, i 14.9, de la normativa 

reguladora. 

 

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 4 exemplars, degudament 

diligenciats, del projecte tècnic. 

 

 

8- RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI D’ACTIVITAT 

PRIVADA DEL SR. FRANCESC SIURANETA VILALTA. 

 

 

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 82.3 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: 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 105 

 

 Vots a favor: dotze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist el què, 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: 

 

 

El Sr. Francesc Siuraneta Vilalta, funcionari d’aquest Ajuntament, que ocupa la plaça de 

sotsinspector en Cap de la Policia Local, mitjançant escrit de data 18/5/2010 i número de 

registre d’entrada 1.880, sol·licita que li sigui reconeguda l’autorització de compatibilitat per a 

l’exercici d’activitat privada consistent en impartir classes de formació per a l’accés a cossos 

policials, en entitat privada, durant no més de deu hores mensuals i sempre en dissabte al 

matí. 

Vist el que disposa la Llei 21/1987, de 26/11/1987, d’incompatibilitats del personal al servei 

de l’administració de la Generalitat, que estén el seu àmbit d’aplicació a l’administració local, 

i als articles 321 a 344 del Reglament de personal dels ens locals de Catalunya aprovat per 

Decret 214/1990, de 30/7/1990; 

Atès que la competència per resoldre les declaracions de compatibilitat correspon al Ple de la 

corporació, segons disposa l’article 344 de l’esmentat Reglament de personal dels ens locals 

de Catalunya aprovat per Decret 214/1990, de 30/7/1990; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat del funcionari Sr. Francesc Siuraneta Vilalta per a 

l’exercici d’activitat privada consistent en impartir classes de formació per a l’accés a cossos 

policials, en entitat privada, durant no més de deu hores mensuals i sempre en dissabte al 

matí, sempre que aquest exercici no limiti el normal desenvolupament de les seves funcions 

com a funcionari ni comporti conflicte d’interessos. 

 

SEGON.- Notificar el present acord a la persona interessada. 

 

 

9- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI MUNICIPAL 

D’APARCAMENT SUBTERRANI AL SECTOR “ESCOLES VELLES” DE L’AMETLLA 

DE MAR. 

 

 

Tot seguit es posa de manifest la necessitat d’incloure a l’ordre del dia per urgència la 

proposta d’acord relativa a l’aprovació inicial del Reglament regulador del servei municipal 
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d’aparcament subterrani al sector “Escoles Velles”, de l’Ametlla de Mar. 

L’alcalde justifica la necessitat d’incloure aquest punt a l’Ordre del dia per tractar-se d’un 

expedient que no s’ha pogut enllestir abans de la convocatòria. 

Plantejada la qüestió en aquests termes, i 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, es procedeix a la votació de la proposta d’inclusió, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist que concorre el quòrum exigit per l’article 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, s’inclou el punt 

referent a la moció a l’ordre del dia. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, el Sr. Llaó manifesta que en passar-se el 

punt per urgència no ha pogut aprofundir en el tema. Suposa que els preus que s’especifiquen 

en el reglament són els calculats degudament. Anticipa que el seu vot serà favorable, a 

l’espera però d’aprofundir-ho i manifestar alguna cosa, si cal, en el període que correspongui. 

El Sr. Espuny diu que el seu vot també serà favorable, però que desitja efectuar dues 

preguntes, una és si l’aparcament estarà vigilat per personal qualificat les 24 hores del dia o 

amb videocàmera, i l’altra és que si a les persones que compren les places pels preus 

estipulats, els repercutirà el cost d’aquests vigilants així com el manteniment, si és que aquest 

cost s’ha calculat a banda. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu vot serà d’abstenció ja que li agradaria mirar-ho amb més 

calma; que entén l’explicació donada pel portaveu de l’equip de govern però que li hagués 

agradat que en la Comissió Informativa se l’hagués advertit que passaria aquest punt pel 

plenari. Reitera que com sigui que és una aprovació inicial el seu vot serà d’abstenció. 

L’alcalde explica que fa setmanes que s’està treballant en aquest tema i que en l’informe emès 

estant totes les dades d’interès i regulació del servei; en quan a les preguntes del Sr. Espuny, 

diu que demanarà al gerent de La Cala Gestió que els faciliti qualsevol detall d’interès, i que 

com es diu en l’informe es contemplen dos règims, un d’estiu i un d’hivern, a l’estiu estarà 

vigilat les 24 hores i la resta d’any en un període més curt d’hores, però amb tots els sistemes 

de seguretat d’última generació i tecnologia. 

 

 

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

 Vots a favor: nou 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: les dels regidors Sr. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Rosa Anna Samarra Bardí i 

Sra. Montserrat Llambrich Margalef. 

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

 

 

L’article 246 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, estableix que els ens locals tenen plena potestat per a 

constituir, organitzar, modificar i suprimir els serveis de llur competència, d’acord amb el que 

estableix la legislació de règim local i altres disposicions aplicables. L’article 247.1 del mateix 
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cos legal, per la seva banda, especifica que els ens locals han d’acordar de manera expressa la 

creació del servei públic local i procedir, si s’escau, a regular-lo per reglament abans de 

començar a prestar-lo. Així mateix, han de determinar les modalitats de prestació i el règim 

estatutari dels usuaris. 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, mitjançant el seu ens depenent l’Entitat Pública 

Empresarial La Cala Gestió, ha impulsat la construcció de l’equipament públic d’aparcament 

subterrani a l’espai conegut com “Escoles Velles”, pretenent així donar solució a la 

problemàtica de l’aparcament al nucli urbà, que s’aguditza particularment durant l’època 

estival. Essent previst el seu proper lliurament per a l’ús que li serà propi, resulta necessari 

donar compliment al conjunt de la normativa esmentada. 

Per tot això; 

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, 245 a 251 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 158 i 

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

179/1995, de 13/6/1995; 

Vist també, particularment, el que es disposa als articles 297 a 302 del Reglament d'Obres, 

Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13/6/1995, respecte de les 

tarifes dels serveis públics; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la creació del servei públic local d’aparcament subterrani. 

 

SEGON.- Encarregar la gestió del servei, com a empresa explotadora, a l’Entitat Pública 

Empresarial La Cala Gestió. 

 

TERCER.- Aprovar inicialment la proposta de Reglament regulador del servei municipal 

d’aparcament subterrani al sector “Escoles Velles” de l’Ametlla de Mar, incorporada a 

l’expedient. 

 

QUART.- Sotmetre l’acord d’aprovació inicial del Reglament regulador 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, el 

Reglament s’entendrà definitivament aprovat. 

 

CINQUÈ.- Aprovar el règim tarifari del servei que s’adjunta a continuació: 

 
Preus de Places en propietat (dret de superfície) 

 

 Preu plaça, IVA exclòs 

Petites 15.500,00 

Normals 16.700,00 

Grans 17.800,00 

Dúplex 35.000,00 

Motos 4.497,33 

 

Tarifes en règim de rotació 
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Els preus establerts per a l’estacionament puntual de vehicles és el següent, IVA inclòs: 

 

€/minut 0,03 

Màx al dia 18,00 

 

Tarifes d’Abonament 

 

S’estableixen dos tipus d’abonaments per a l’aparcament, un per a tot l’any amb quotes mensuals 

constants, i un altre únicament per al període d’estiu, amb un preu superior a l’anual. 

 

1) Abonament mensual (exclosa la temporada d’estiu) 

 

 Per mes, IVA exclòs 

Turismes 51,72 

Motocicletes 17,24 

 

En els casos en que s’agafi l’abonament mensual per als dotze mesos de l’any, es tindrà 

l’avantatge de que durant els mesos d’estiu també es pagarà la quota de l’abonament 

mensual, que és inferior a la de l’estiu. Si s’incomplís el contracte anual, es retornaria la 

diferència. 

 

2) Abonament estiu  

 

 Per mes, IVA exclòs 

Turismes 86,21 

Motocicletes 34,48 

 

Qualsevol promoció comercial podrà ser aprovada per la presidència de la Cala Gestió (gestor de 

l’aparcament). 

 

 

10- 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 125/2010, de 19/03/2010 al 253/2010, de 20/05/2010 i de les actes de les 

Juntes de Govern corresponents a les sessions 7/2010, de 15/03/2010, 8/2010, 22/03/2010, 

9/2010, de 12/04/2010, 10/2010, de 19/04/2010, 11/2010, de 26/04/2010, 12/2010, de 

03/05/2010, 13/2010, de 10/05/2010 i 14/2010, de 17/05/2010, 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. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

L’alcalde informa que el proper dissabte a les 18:00 hores tindrà lloc la inauguració de la 

piscina coberta i que posteriorment es faran unes jornades de portes obertes per a què tothom 
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pugui visitar-la. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 14:30 hores del dia més amunt 

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

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 14 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 96 a 109 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 23/06/2010 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 4/2010, DE 22/06/2010, 

EXTRAORDINÀRIA. 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Teresa Callau Caballé 

Sra. Anna Maria Gallart Gaseni 

Sr. Alexandre Xavier Llambrich Bono 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sra. Montserrat Llambrich Margalef 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:30 hores del dia 22/06/2010, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l’objectiu de celebrar sessió 

extraordinària en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

1- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 3/2010, DE 27/05/2010. 

 

 

Un cop llegida l’acta de la sessió del ple 3/2010, de 27/05/2010, i en fase de debat, cap regidor 

fa ús de la paraula. 
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Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze  

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

ÚNIC.- Aprovar l’acta de la sessió del ple 3/2010, de 27/05/2010. 

 

 

2- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2010, DEL CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I 

L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, PER A LA REALITZACIÓ DEL BAT 

(BANC D’AJUDES TÈCNIQUES) DINS DEL PROGRAMA PER A L’IMPULS I 

L’ORDENACIÓ DE LA PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I L’ATENCIÓ A 

LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA (PRODEP). 

 

 

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, un Conveni de col·laboració per a la realització del BAT (Banc d’Ajudes Tècniques) 

dins del Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i 

l’atenció a les persones amb dependència (ProdeP). 

La clàusula quarta d’aquest conveni estableix el règim de les aportacions econòmiques de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar per al finançament del servei, i la clàusula cinquena, per la 

seva banda, preveu la pròrroga anual del conveni, amb la corresponent actualització de dades, 

mitjançant l’aprovació d’annexes al conveni. 

Per tot això; 

Atès que en data 3/6/2010, RE 2096, ha tingut entrada al registre general d’aquest ajuntament 

la proposta d’annex per al 2010 al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per a la realització del BAT (Banc d’Ajudes 

Tècniques) dins del Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia 

personal i l’atenció a les persones amb dependència (ProdeP), que fixa en 1.238,58 € 

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 13/5/2010; 
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Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2010 al Conveni esmentat; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar l’annex per al 2010 al Conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per a la realització del BAT 

(Banc d’Ajudes Tècniques) dins del Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de 

l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependència (ProdeP). 

 

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

Ebre, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

3- APROVACIÓ DE L’ANNEX PER AL 2010 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. 

 

 

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 25/3/2010 el Ple de l’Ajuntament va acordar, primer, formular denúncia 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, aprovat pel Ple municipal en 

data 18/7/2006, amb efectes des de l’1/3/2010, i segon, instar el Consell Comarcal del Baix 

Ebre perquè remeti annex de costos per al 2010 del conveni que ara es denuncia, referit 

exclusivament al període de gener i febrer. 

En data 3/6/2010, RE 2097, ha tingut entrada al Registre General d’aquest ajuntament la 

proposta d’annex per al 2010, mesos de gener i febrer, 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 de 1.951,90 €; 

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 l’annex per al 2010 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. 
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SEGON.- Disposar que es remeti un certificat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix 

Ebre, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

4- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR A LA PLATAFORMA DE 

TRAMITACIÓ ASSISTIDA EGOVERN. 

 

 

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 Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, preveu en el seu article 70 

bis.3 que els ens locals han d’impulsar l’ús interactiu de les tecnologies de la informació i la 

comunicació en el seu àmbit. 

L’entrada en vigor de la Llei 11/2007, de 22/6/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als 

serveis públics, donat que reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les 

administracions públiques per mitjans electrònics, comporta per a les administracions 

públiques l’obligació de dotar-se dels mitjans adients per atendre l’exercici d’aquest dret. Així 

mateix, es reitera a la Disposició final tercera el paper de les diputacions com organismes de 

suport que presten als municipis amb menys mitjans tècnics i organitzatius els serveis precisos 

pel compliment de les obligacions establertes en la llei. 

La Diputació de Tarragona té, entre les seves finalitats legals, la prestació de serveis 

d’assistència als ens locals de la seva demarcació. Aquests serveis es porten a terme des de 

vessants diverses, adquirint la tecnològica cada cop més importància. En aquest sentit la 

mateixa Diputació de Tarragona desenvolupa eines pròpies d’administració electrònica i 

també col·labora amb altres entitats, que també les desenvolupen, amb la finalitat de posar-les 

a l’abast dels ens locals de la seva demarcació. 

La Diputació de Tarragona ha posat en funcionament la plataforma de tramitació assistida 

egovern. Aquesta plataforma és una eina informàtica que permet tramitar electrònicament els 

procediments administratius. 

Per tot això, el Ple acorda: 

 

PRIMER.- Adherir l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar a la plataforma informàtica de 

tramitació electrònica egovern de la Diputació de Tarragona. 

 

SEGON.- Remetre un certificat del present acord a la Diputació de Tarragona, per al seu 

coneixement i efectes. 

 

 

5- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
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MUNICIPAL DE L’AMETLLA DE MAR, VERSIÓ JUNY 2010. 

 

 

Abans d’iniciar-se el debat sobre el fons de l’assumpte, s’adverteix als regidors que a 

l’exemplar de Text refós del POUM versió juny 2010 que han tingut a la seva disposició des 

de la convocatòria de la present sessió s’han detectat dues errades materials, que són: 

a) L’omissió de dos convenis urbanístics. 

b) Determinades incorreccions de les dades corresponents a la fitxa del PMU Calafat. 

S’adverteix en conseqüència, primer, que cal considerar esmenades aquestes errades en els 

termes que es desprenen de la Nota Aclaratòria emesa per l’equip redactor del Text refós que 

se sotmet a verificació, incorporada a l’expedient, i una còpia de què es reparteix tot seguit a 

tots els regidors per al seu coneixement. I segon, que als exemplars de Text Refós que es 

trametran a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre cas que la proposta 

d’acord resulti adoptada ja s’hauran esmenat aquestes errades. 

 

 

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

favorable, ja que durant molts anys ja s’han efectuat les aportacions i observacions pertinents i 

ara entén que es tracta d’una verificació per poder trametre-la a la Comissió d’Urbanisme de 

les Terres de l’Ebre per tal que aquesta doni el seu vistiplau final, el qual espera sigui el més 

aviat possible i si pot entrar a l’última sessió del mes de juliol millor, per tant reitera que el 

seu vot serà favorable. 

El Sr. Espuny manifesta que el seu vot serà negatiu tal com ha vingut sent durant tota la 

tramitació, donat que pensa no s’han complert les expectatives que s’esperaven d’una revisió 

del pla general. Explica que la pròpia Comissió d’Urbanisme va efectuar unes prescripcions 

que, tal com es va fer en la protecció de la costa sud, també s’haguessin pogut aprofitar en el 

tram de costa nord, però que encara avui no se sap per què no es va tirar endavant una revisió 

més ambiciosa pel que fa a la línia de la costa, concretament a Tres Cales 2a fase, a on 

s’haguessin pogut desplaçar les construccions previstes en el pla parcial dalt de la via fèrria i 

autopista. Explica també que es van realitzar les obres al sector J quan Urbanisme va dir que 

el sostre edificable d’aquella zona es podia desplaçar dalt de la autopista i a una zona propera 

a Tres Cales, i també el sector Castell de Sant Jordi, que es va dir que s’havia d’ubicar tota la 

edificabilitat en un sol solar i en canvi es va aprovar el projecte de reparcel·lació d’aquesta 

zona i també l’adjudicació de les obres. Encara bo, diu, que després de tot el procés s’arribarà 

en un punt mig entre el que l’equip de govern pretenia i les indicacions de la Comissió 

d’Urbanisme. Cal recordar també, explica, que en unes determinades zones properes a la costa 

de la urbanització Calafat, Urbanisme va delimitar molt l’edificació de les cases, però que en 

canvi quan es va presentar el text refós van mantenir els gàlibs constructius d’aquelles zones. 

Espera saber algun dia, diu, per què en aquestes zones s’han mantingut els criteris constructius 

en uns espais verges en comptes de preservar-les tot aprofitant les prescripcions d’Urbanisme. 

Està d’acord, en canvi, en altres aspectes determinats, com són ara la solució donada a Port 

Olivet o al sector Artilleria. Conclou tot reiterant que com no s’expliquen els motius del per 

què no es defensa i preserva suficientment la línia de la costa, el seu vot serà negatiu. 

El Sr. Gaseni explica que aquest debat ja és un dels últims del pla general, que ja fa uns quants 

anys que es va iniciar, i que durant aquest temps s’han anat veient diferents canvis i 

posicionaments que han anat evolucionant. Diu que ell personalment ha participat d’aquest 

procés, i pensa que s’hagués pogut anar més enllà. Ara es troben damunt la taula l’aprovació 
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del text refós. A l’inici, recorda, eren diversos els objectius que es perseguien, principalment 

renovar un pla que havia quedat obsolet, però principalment, també protegir la costa de la 

massificació urbanística. Pensa que l’equip de govern se’n ha sortit en part, però que se’n 

hagués pogut fer molt més en la defensa d’alguns trams de la costa nord i intentar 

salvaguardar encara més aquesta part de la costa, recuperant així l’essència per la qual es va 

iniciar tot aquest procés. Per aquest motiu, anuncia que el seu vot serà negatiu. 

El Sr. Montagut explica que una cosa és el que tots desitgen i l’altra el que és possible. Per 

una banda es demana a l’equip de govern més ambició i per l’altra molta prudència. Recorda 

que fins i tot en un dels convenis urbanístics s’ha aconseguit que el poble obtingui el castell de 

Sant Jordi. Ara, únicament es pretén la verificació d’un text refós que incorpora les 

prescripcions que ha d’incorporar, un text en el qual tots hi han participat i que ha estat 

orquestrat per tots. Es critica l’ordenació proposada per la zona de la segona fase de Tres 

Cales com si fos una costa verge quan, com tothom sap, no ho és, ja que la zona, a primera 

línia de mar, ja té una ocupació d’habitatges, com d’altres sectors que ja van ocupar en el seu 

dia una part important de la costa. S’han dedicat molts esforços, en canvi, a preservar la part 

sud, com és ara el cas emblemàtic de Port Olivet, un exemple que difícilment se’n trobarà 

altre en tota la costa no ja només catalana, sinó mediterrània espanyola. Rebutja per tant les 

crítiques de manca de defensa del territori com s’ha volgut donar a entendre. Ben al contrari, 

és un Pla general en el qual només s’han presentat seixanta esmenes menors. No s’hi val, 

afegeix, crear ombres de dubtes sobre aquestes o aquelles construccions en determinades 

zones, ni insinuar que hi ha motius foscos, si no es concreten aquestes insinuacions. Tot i 

això, conclou, el debat d’avui no és ja sobre model d’urbanisme, sinó que del que es tracta és 

de verificar aquest Pla d’ordenació urbanística municipal que no és només de l’equip de 

govern, sinó de tothom, ja que ha estat configurat entre tots. El resultat final segurament no 

satisfà a tothom, però hi han molts punts en que s’està d’acord, i en definitiva, afirma, l’esforç 

de tothom ha valgut la pena. 

En un segon torn d’intervencions el Sr. Llaó reitera el seu vot afirmatiu. És evident, diu, que 

un pla general no pot tirar endavant si el que es pretén és assolir el cent per cent de tots els 

postulats de cada formació política. Del que es tracta és d’aconseguir un equilibri polític i 

social, ja que hi han molts interessos generals i particulars legítims en joc, i no de trobar-se 

com en altres poblacions, en què, que quan es discuteixen aquests temes, es forma molt 

d’enrenou. El fet que només s’hagin presentat una seixantena d’al·legacions, sense que hi hagi 

hagut enrenou ni social ni polític, demostra que s’ha aconseguit un equilibri d’interessos 

legítims, que hi hagut una voluntat política de consens. Particularitza l’afirmació amb el tema 

de Bon Capó, en què, recorda, tot i haver una sentència favorable als interessos privats, es va 

arribar a un acord que va enfortir els interessos generals. S’ha aconseguit trobar un equilibri 

que tots comparteixen, a on hi han molts punts d’acord, sense que cap formació hagi imposat 

els seus postulats al cent per cent. 

El Sr. Espuny reitera el seu vot negatiu i, en relació a les afirmacions del Sr. Montagut 

manifesta que, al seu parer, els convenis signats amb determinades empreses promotores han 

provocat que l’equip de govern hagi tingut la voluntat lligada, ja que el seu incompliment 

suposaria greus perjudicis per a l’Ajuntament. Són aquests lligams, afirma, els que amarren 

les voluntats i fan que a l’hora de prendre decisions de planificació pesi més no el que s’hauria 

de fer o es tenia voluntat de fer, sinó el que s’ha signat. Si és possible reconvertir i deixar com 

a espai lliure una zona com Port Olivet, amb els carrers fets i pràcticament la urbanització 

enllestida, per què no ho ha de ser, es pregunta, en altres zones a on encara ni han carrers, ni 

enllumenat, ni asfaltats? Creu que no s’ha fet tot el que s’havia de fer, ja que els convenis han 
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lligat les voluntats de l’equip de govern. També li hagués agradat, diu, sentir la voluntat del 

poble sobre l’enderroc de les escoles velles, ja que en l’aprovació inicial no se sabia res i en la 

provisional, tot i haver passat la informació pública, no estaven encara reflectides les 

intencions de l’equip de govern; o sentir l’opinió dels veïns de Tres Cales respecte de les 

zones d’ús social, que es van transformar en zones per construir primer cinc-cents habitatges 

que finalment s’han reduït a tres-cents. Creu que si l’equip de govern hagués explicat bé el 

que pretenia fer tothom hagués pogut donar la seva opinió vers aquests temes sensibles. 

El Sr. Gaseni manifesta el seu acord en l’afirmació que aquest pla general és el fruit de les 

aportacions de molta gent. Entén el vot favorable del Partit Popular, però demana el mateix 

respecte pel vot contrari del seu grup, que justifica precisament en el fet que no s’ha assolit el 

grau desitjable de protecció de la costa. Afirma que és l’obligació política del seu grup posar 

l’èmfasi justament en els punts en que no s’ha arribat a l’acord de tots, com és el que ha 

esmentat de la protecció litoral, que no s’ha aconseguit del tot pels interessos implicats que no 

han deixat llibertat per poder planificar de la manera que haguessin volgut. Conclou tot 

reafirmant que seu vot serà negatiu. 

El Sr. Montagut agraeix el vot afirmatiu del Partit Popular, i manifesta que al seu entendre 

s’ha volgut posar en qüestió el comportament de l’equip de govern amb la signatura d’uns 

convenis que recorda que són totalment transparents i que estan incorporats al Pla d’ordenació 

urbanística municipal, per la qual cosa tothom els coneix. Fins i tot el grup d’ERC, recorda, va 

ser-hi partícip en la legislatura passada quan formava part de l’equip de govern, tot i que ara 

no li semblin bé. Dona la sensació, diu, que el Sr. Gaseni veia les coses d’una manera quan 

estava al govern i ara, a l’oposició, les veu d’un altra. En relació a les intervencions del Sr. 

Espuny, li recorda que els terrenys a on ara hi ha la urbanització Marina Sant Jordi sí que eren 

terrenys verges. L’equip de govern, afirma, no ha modificat les edificacions als punts on ja 

estaven determinades, i li recorda també que quan ell va ser alcalde no va aportar cap conveni 

signat, només un compromís que el promotor faria un camp de futbol del qual va presentar 

una maqueta. Conclou tot afirmant ésser segur que interiorment entenen que el Pla 

d’ordenació urbanística municipal que es verifica és un bon instrument, però que el 

posicionament que han de prendre com a oposició els fa dir aquestes coses. 

El Sr. Gómez agraeix a tothom que ha fet possible que avui el Pla arribi a aquesta fase final. 

Explica que ha estat un pla general treballat des del consens polític i social, que ha buscat al 

màxim la participació de tothom sense que això vulgui dir la unanimitat. Sap que hi ha gent 

que hagués volgut que el Pla no tires endavant, ja que de vegades es fa una oposició 

destructiva. Recorda que el grup del PP en un principi va ser molt radical, però que sempre va 

dir que deixava les portes obertes per si entre tots eren capaços de reconduir determinats 

posicionaments, com finalment ha estat, de què se’n deriva el canvi de vot. En relació a ERC 

manifesta que van formar part de l’equip de govern en l’anterior legislatura i que li sap molt 

greu que avui el seu vot sigui negatiu quan aquest Pla d’ordenació urbanística municipal el 

van iniciar conjuntament i van negociar tots plegats els convenis. Del que avui es vol aprovar 

en són partícips tant si es bo com no, i manifesta saber-li greu que el que abans era un sí, ara 

perquè s’està a l’oposició, hagi de ser un no sense cap explicació lògica. En relació al 

posicionament del PSC manifesta que és com parlar amb la paret, buscant sempre coses 

fosques allí on no hi són, i que per tant no hi pot haver diàleg. Recorda que aquest Pla 

d’ordenació urbanística municipal ha estat el primer de Catalunya sotmès al tràmit d’avaluació 

ambiental, i que ha esdevingut un model a seguir. Opina que això es va aconseguir perquè 

sempre van buscar la màxima participació ciutadana, amb més de cent reunions i dos 

assemblees generals de tot el poble, estalviant així situacions com la de Deltebre, en què es 
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van presentar més de sis mil al·legacions. Han estat capaços, continua, de fer el salt a la via i 

l’autopista i crear el nou eixample del poble en l’anomenat sector 22 b1; han estat capaços 

també de desqualificar més de sis milions de metres quadrats de sòl que havia d’anar destinat 

a segones residències i passar-los a sòl no urbanitzable, i això, afirma, demostra la ferma 

voluntat de protecció de l’equip de govern; han estat capaços d’aconseguir que el Bon Repòs 

passés a ser un gran parc públic amb zones d’esbarjo, de salvar la zona de Port Olivet quan ja 

estava tot urbanitzat i que ara passarà a ser una gran zona natural sense asfalt, i de salvar la 

punta de Bon Capó en una situació amb una sentència desfavorable als interessos municipals 

però que s’ha pogut reconduir amb diàleg perquè restés totalment verge com està ara; així 

com el sector del Castell de Sant Jordi i tot el seu entorn. Recorda que la resolució del recurs 

d’alçada al conseller va donar el vist-i-plau a quasi el cent per cent de les demandes 

municipals, ja que l’autonomia local havia de prevaldre. Per tots aquests motius, afirma que 

s’ha realitzat un POUM de tots i per a tots. 

 

 

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

 Vots a favor: vuit 

 Vots en contra: els del Sr. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Rosa Anna Samarra Bardí, Sra. 

Montserrat Llambrich Margalef, Sr. Antonio Espuny Gaseni i Sra. Maria Marsal 

Subirats. 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 23/6/2008 el Ple de l’ajuntament va aprovar provisionalment el Pla d’ordenació 

urbanística municipal de l’Ametlla de Mar. El Pla, juntament amb l’expedient tramitat, va ser 

tramès a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, per a la seva aprovació 

definitiva, per aplicació del que disposa l’article 78.a) del Decret Legislatiu 1/2005, de 

26/7/2005, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

En data 6/11/2008, la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre va acordar 

aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal, suspenent-ne l’executivitat i 

la seva publicació a la presentació d’un text refós que incorpori les prescripcions que al propi 

acord s’hi indiquen. 

En data 23/6/2009 el Ple de l’Ajuntament va verificar el text refós de Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de l’Ametlla de Mar i va disposar que es remetés a la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre. 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en data 2/7/2009, va adoptar 

acord pel qual donava conformitat al text refós tramès per l’Ajuntament, tot introduint, però, 

determinades prescripcions d’ofici. 

En data 30/7/2009, RS 2083 de 17/8/2009, es va interposar davant de l’Hble. Sr. conseller de 

PTOP recurs d’alçada contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 

l’Ebre de data 2/7/2009. Aquest recurs fou complementat per un altre escrit de data 19/1/2010, 

RS 63 de la mateixa data. 

En data 22/3/2010, RE 1193 de 25/3/2010, l’Hble. Sr. conseller de PTOP va resoldre el recurs 

interposat, tot establint, al seu punt resolutiu onzè, que “el nou text refós del POUM que 

elabori l’ajuntament s’haurà de sotmetre a la consideració de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre que valorarà el document final tenint en compte les 
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determinacions dels seus acords de 6/11/2008, 2/7/2009, i les derivades de la present 

resolució”. 

S’ha elaborat el nou text refós del POUM, versió juny 2010, que se sotmet a verificació per 

part de l’òrgan plenari. 

Per tot això; 

Vistos els informes preceptius de Secretaria i d’Intervenció; 

Vist el que es disposa a l’article 47.2.ll de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases 

de règim local; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Verificar el text refós de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’Ametlla de 

Mar, versió de juny de 2010. 

 

SEGON.- Elevar aquest acord, juntament amb el text refós aprovat, a la Comissió 

d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, als efectes que sigui valorat i s’ordeni la seva publicació 

a efectes de vigència i executivitat. 

 

 

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

2010 NÚM. 3/2010. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Llaó manifesta que es tracta de la 

tercera modificació del pressupost, ja que tot i els números que es fan a començament d’any, 

tot quadrat, durant el transcurs de l’any la realitat s’imposa i s’han de fer les corresponents 

modificacions. Adverteix que el seu vot serà negatiu, i demana que la reducció de la despesa 

corrent sigui estructural. Aquesta modificació posa de manifest el que ja es va advertir a 

l’aprovació inicial. Els diners del romanent de Tresoreria de què se’n disposa arribarà un dia 

que faran falta per donar de baixa drets reconeguts que no acaben de materialitzar-se o si ho 

fan no és en la forma prevista. 

El Sr. Espuny manifesta que el seu vot també serà negatiu per les mateixes raons esgrimides 

pel portaveu del PP, i que ell també va advertir en l’aprovació del pressupost inicial en relació 

a partides que no cobrien la despesa real, tal i com demostra aquesta tercera modificació que 

augmenta la despesa corrent, sempre superior al que permet l’economia de l’Ajuntament, 

arribant finalment, manifesta, als comptes virtuals, que identifica amb el superàvit de tres-

cents mil euros assolit gràcies a la comptabilització com a ingressos de dos partides 

importants provinents de La Cala Gestió que en realitat no han entrat a les arques de 

l’ajuntament, sinó que són només papers per quan arribi el dia que es puguin pagar. 

L’alcalde demana al Sr. Espuny sigui rigorós i prudent i que no falti a la veritat, tot i que 

manifesta entendre el seu posicionament. 

El Sr. Espuny afirma que el gerent de la Cala Gestió li va explicar que aquests ingressos no 

s’han pogut materialitzar en efectiu perquè encara no s’han venut els pisos del carrer Goya ni 

els aparcaments, i que tot això ajudava a formar el benefici d’un milió dos-cents mil euros de 

la Cala Gestió. Conclou per tant que aquests diners materialment no existeixen tot i que són 

els que permeten dir que hi ha superàvit i romanent de tresoreria encara per gastar. El s’hauria 

de fer, diu, és estalviar perquè la realitat de l’economia de l’Ajuntament va per una banda i en 

canvi l’equip de govern va en direcció contraria. Les conseqüències, continua, seran les que 
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seran. Reitera que el seu vot només pot ser negatiu perquè no vol que l’ajuntament continuï 

endeutant-se. Recorda que a finals d’any va manifestar que la previsió de l’endeutament 

estava al voltant dels vuit milions d’euros, i això, afirma, és greu. 

El Sr. Gaseni adverteix que l’informe d’Intervenció avisa del decreixement progressiu de 

l’estalvi amb el risc que arribi a ser negatiu i s’hagi d’aprovar un pla de sanejament. Anuncia 

que el seu vot serà negatiu. 

 

 

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

 Vots a favor: set 

 Vots en contra: els del Sr. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Rosa Anna Samarra Bardí, Sra. 

Montserrat Llambrich Margalef, Sr. Antonio Espuny Gaseni, Sra. Maria Marsal Subirats 

i Sr. Ricardo Llaó Llaó. 

 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. 3/2010; 

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 2009; 

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. 3/2010, que és el que s’especifica: 

 

Partida Hab/ Supl, Disminucions 

130.22798 Serveis de grua 13.000,00  

130.62400 Renting vehicles policials 0,00 8.900,00 

130.62401 Vehicles policials 8.900,00   

155.21200 Despeses conservacio edificis  20.000,00  

155.21400 Manteniment vehicles 40.000,00  

162.46700 Conveni Rebe, recollida selectiva residus sòlids 12.400,00  

321.21200 Manteniment instal.lacions 10.000,00  

Total 104.300,00 8.900,00 

 

L’estat d’ingressos per tal de finançar l’excés de despesa és: 

 

Denominació Habilit/Suplement  

87000 Romanent de tresoreria lliure 95.400,00  
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TOTALS 95.400,00  

 

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

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

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

transcorregut aquell termini. 

 

 

7- MODIFICACIÓ DE L’ACORD PLENARI DE 22/6/2007, SOBRE RECONEIXEMENT DE 

DEDICACIONS, FIXACIÓ DE RETRIBUCIONS, I FIXACIÓ D’INDEMNITZACIONS PER 

ASSISTÈNCIES I ESPECIAL DEDICACIÓ. 

 

 

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

filosofia de prendre aquests tipus de mesures malgrat no voler entrar en discutir la quantitat a 

modificar, ja que desconeix el fet de si l’equip de govern considera si és suficient o no, però 

que ja que el descompte anunciat afecta no només als càrrecs electes del govern sinó també als 

membres de l’oposició, per la seva part està disposat a què aquesta reducció sigui encara més 

gran si l’equip de govern ho troba convenient i vol donar una mica més d’exemple. Fins i tot 

està d’acord, afirma, en plantejar la total supressió de l’assignació que rep com a membre de 

l’oposició. Com sigui però que és el govern el que presenta les mesures, anuncia que el seu 

vot serà d’abstenció. 

El Sr. Espuny manifesta que el seu vot, com a la Comissió Informativa, serà negatiu, ja que 

quan es van aprovar les retribucions a l’inici de la legislatura ja va manifestar que algunes 

d’aquestes retribucions les trobava excessives, per la situació de l’Ajuntament i perquè ja 

s’albirava la crisi en el sector de la construcció. Afirma que ara, malgrat proposar-se aquesta 

reducció, es perd una oportunitat per ajustar les retribucions més a la realitat del poble i salvar 

les diferències entre uns regidors i altres, ja que tots fan la seva feina dins de les seves 

possibilitats. Al seu entendre hi ha uns determinats sous que s’haguessin pogut baixar encara 

més. Manifesta finalment que, a l’igual que ha expressat el Sr. Llaó, si l’equip de govern creu 

convenient suprimir les indemnitzacions que reben els regidors de l’oposició, per part seva 

tampoc no té cap inconvenient. 

El Sr. Gaseni anuncia que el seu vot serà negatiu perquè pensa que la rebaixa hauria de ser 

més gran. Recorda que al començament de la legislatura, quan es van aprovar les 

remuneracions, ja va manifestar que d’una legislatura a l’altra els sous havien sofert un 

augment considerable. i s’estranya que ara, a poc de finalitzar l’actual mandat, s’apliqui 

aquesta reducció, que creu és minsa, malgrat que a part dels regidors hi ha altres càrrecs com 

el gerent de la Cala Gestió o els treballadors eventuals, que també tenen els seus sous. Pensa 

que tot plegat ha canviat una mica, de com camina l’ajuntament, els regidors, l’alcalde, que 

se’ls remunera per gestionar, pel que representen i per les decisions que han de prendre, i que 

si realment es vol fer una acció d’austeritat s’hauria d’efectuar una rebaixa encara més gran. 

El Sr. Montagut contesta al Sr. Gaseni que efectivament el poble ha canviat, com també ho ha 

fet l’Ajuntament, i que quan es va debatre en el seu moment l’establiment de les retribucions 

ja va manifestar que si els sous són baixos o excessius qui ho ha d’acabar de decidir és el 

poble. Un alcalde que cobri mil euros i no faci res, afirma, pot resultar molt car, i en canvi un 

altre amb un sou tres vegades més gran i que faci molt, pot arribar a ser molt barat i rendible 

pel poble. Qui ha de fer les valoracions és finalment el poble. 
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El Sr. Llaó manifesta que comparteix les afirmacions del Sr. Montagut. 

L’alcalde explica que farà arribar a tots els regidors una anàlisi del que significarà per 

l’Ajuntament la retallada, sobretot per als treballadors que segurament són els més perjudicats 

de tots. El gest en relació als càrrecs electes és per voluntat pròpia i baix la recomanació de 

l’ACM i de la FCM, similar i comparable al d’altres administracions. 

El Sr. Llaó explica que no ha estat la seva intenció fer comparacions. Entén que les feines que 

es venen fent a l’ajuntament han de ser retribuïdes, i s’ha volgut referir a que si l’equip de 

govern entenia que aquest era l’esforç que tocava per donar exemple el seu vot era d’abstenció 

pel fet de no tenir la responsabilitat de dir quin és el percentatge a aplicar, i que si l’equip de 

govern entenia que l’esforç havia de ser encara més important podia també suprimir la seva 

remuneració. 

El Sr. Espuny, en relació al comentari del Sr. Montagut sobre el sou i el treball dels alcaldes, 

afirma que si abans ja cobrava un sou entén que amb aquell sou feia tots els esforços per tirar 

el poble endavant, i que el fet que ara cobri més que abans no vol dir que abans treballés 

menys, ja que si abans ho feia ara també. Opina que no es treballa per motivació econòmica, 

sinó per servir al poble, i que si l’alcalde abans treballava amb un sou perfectament s’hagués 

pogut mantenir amb una pujada normal i no passant cobrar dues vegades més. Creu que 

l’increment de començament de mandat va ser injustificat. 

El Sr. Gaseni opina que sent uns sous que es van posar el propis membres de l’equip de 

govern, que al seu entendre són elevats, ara no sembla correcte presentar-se com els 

abanderats de l’austeritat. Reitera que el seu vot serà contrari perquè creu que l’esforç hauria 

de ser encara més gran. 

El Sr. Montagut explica que en cap moment ha manifestat ni ha volgut pretendre ser abanderat 

de l’austeritat, i reitera que el que se sotmet a votació es podria qualificar de detall perquè al 

seu entendre qui es troba realment més afectat per les mesures aprovades pel govern de l’Estat 

són els treballadors. La proposta d’acord, continua, respon a un exercici de solidaritat amb els 

treballadors, i no per voler ser els més austers. L’exemple l’haurien de donar aquells que per 

damunt d’ells van provocar la situació que ara ens afecta a tots. Conclou tot afirmant que el 

poble és sobirà i que cada quatre anys hi han eleccions, i si considera que el resultat que li 

dóna un equip de govern amb el seu cost en euros no és el que hauria de ser, és voluntat 

popular canviar-lo. Proposa que en les properes eleccions cada candidat porti en el seu 

programa el que treballarà pel poble amb la quantitat que vulgui cobrar, si tant de desig tenen 

de demostrar austeritat. 

 

 

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

 Vots a favor: set 

 Vots en contra: els del Sr. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Rosa Anna Samarra Bardí, Sra. 

Montserrat Llambrich Margalef, Sr. Antonio Espuny Gaseni i Sra. Maria Marsal 

Subirats. 

 Abstencions: la del Sr. Ricardo Llaó Llaó. 

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

 

 

En data 22/6/2007 el Ple va adoptar l’acord de reconeixement de dedicacions, fixació de 

retribucions, i fixació d’indemnitzacions per assistències i especial dedicació dels membres 

corporatius. 
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S’ha considerat convenient, a la vista de l’actual situació econòmica, i en l’esperit del que es 

disposa al Reial decret llei 8/2010, de 20/5/2010, pel qual s’adopten mesures extraordinàries 

per a la reducció del dèficit públic, procedir a una modificació de l’acord esmentat tot 

disposant una rebaixa lineal d’un 10 per cent dels imports bruts actualitzats de tots els 

conceptes retributius a què l’acord es refereix. 

Per tot això; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Es modifiquen, amb efectes des del mes de juny de 2010, els imports que consten a 

l’acord plenari de data 22/6/2007, de reconeixement de dedicacions, fixació de retribucions, i 

fixació d’indemnitzacions per assistències i especial dedicació dels membres corporatius, que 

queden fixats de la següent manera: 

 Reconeixement de dedicació exclusiva en favor del Sr. Andreu Martí i Garcia: 3.663,55 

€ bruts per cada mensualitat. 

 Reconeixement de dedicació parcial en favor dels Srs. Antoni Montagut Franch i Joan 

Pere Gómez Comes, 1.563,25 € bruts per cada mensualitat. 

 Indemnitzacions per assistència: 276,34 € bruts mensuals. 

 Indemnitzacions per especial dedicació: 

 Regidoria d’Ensenyament i Cultura: 1.529,04 € bruts mensuals. 

 Regidoria d’Ocupació i Treball, i Sanitat, Regidoria de Governació, Seguretat 

Ciutadana i Medi Ambient, i Regidoria de Benestar Social, Relacions Ciutadanes, 

Festes i Protocol: 759,00 € bruts mensuals. 

 

SEGON.- Resten sense modificació la resta d’extrems a què es referia l’acord de 22/6/2007, 

això és, els relatius als reconeixements de dedicacions, i règims d’acreditació i actualització. 

 

 

8- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’EXPROPIACIÓ PEL MÈTODE DE 

TAXACIÓ CONJUNTA DE LA ZONA CLAU PL, ANOMENADA DE LA COVA GRAN. 

 

 

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: 

 

 

El vigent Pla General d’Ordenació Urbana, i en concret, la modificació puntual d’aquest 

instrument anomenada “Modificació puntual de la revisió del Pla General d’Ordenació 

Urbana de l’Ametlla de Mar relativa al canvi d’alineació del solar anomenat Cova Gran, situat 

al carrer Mediterrani sense número”, que va resultar definitivament aprovada t per la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en data 17/9/2004 i va ser objecte de 
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publicació al Publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4261, de 

16/11/2004, va modificar la qualificació urbanística de determinats terrenys que voregen 

l’edifici Cova Gran, terrenys que, en virtut de la referida modificació puntual, van passar de 

ser qualificats com a clau 3a “Subzona d’ús prioritari de vivenda” a rebre la nova qualificació 

P “Sistema de parcs i jardins urbans”, preveient-se com a sistema d’actuació per a la seva 

obtenció, en tractar-se d’una actuació aïllada en sòl urbà, el d’expropiació. 

D’acord amb el que es disposa a l’article 107 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26/7/2005, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, l’expropiació pot tramitar-se pel mètode de 

taxació conjunta. Per aquest motiu, i en ordre a l’obtenció dels esmentats terrenys, s’ha 

redactat l’oportú projecte expropiatori, anomenat “Projecte d’expropiació pel mètode de 

taxació conjunta de la zona clau PL, anomenada de la Cova Gran”, amb el contingut que 

determina l’article 211 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 

18/7/2006. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als esmentats articles 107 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26/7/2005, 

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i 211 del Reglament de la Llei 

d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18/7/2006; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el “Projecte d’expropiació pel mètode de taxació conjunta de 

la zona clau PL, anomenada de la Cova Gran”. 

 

SEGON.- Sotmetre el projecte inicialment aprovat a exposició pública per tal que les persones 

interessades puguin formular les observacions i reclamacions que estimin oportunes 

concernents a la titularitat o a la valoració de llurs respectius drets. 

 

TERCER.- Disposar que es comuniquin individualment a les persones que apareixen 

identificades en el projecte com a interessades els corresponents fulls d’apreuament. 

 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 15:18 hores del dia més amunt 

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

desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 14 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 110 a 123 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 23/07/2010 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 5/2010, DE 09/07/2010, 

EXTRAORDINÀRIA I URGENT. 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Anna Maria Gallart Gaseni 

Sr. Alexandre Xavier Llambrich Bono 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sra. Montserrat Llambrich Margalef 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 12:00 hores del dia 09/07/2010, 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 l’únic punt inclòs 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: 

 Vots a favor: onze  
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 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

Atès que 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 LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL EN RELACIÓ A L’ESTATUT DE CATALUNYA. 

 

 

En aquest moment s’incorpora a la sessió la regidora Sra. Teresa Callau Caballé. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Gómez, en primer lloc, agraeix a 

la Plataforma “La Cala decideix”, de la qual hi formen part diferents associacions, entitats i 

partits polítics de la localitat, haver estat capaços d’endegar un procés per tal que el poble de 

l’Ametlla de Mar pugui decidir què vol ser de gran, és a dir, per fer un referèndum per a 

l’autodeterminació el proper dia 12 d’octubre. Malgrat que els fets s’han accelerat amb la 

sentència del Tribunal Constitucional creu molt important, a més de demanar a la ciutadania la 

col·laboració en aquest proper referèndum, recordar que demà dissabte hi ha convocada una 

manifestació, que està en joc la dignitat de tot el poble de Catalunya, i fa una crida a tota la 

gent que vulgui assistir tot recordant que resten places lliures en els autocars, i que com més 

gent hi haurà més força tindrà Catalunya de cara a Espanya i a la resta de món. Agraeix a tots 

els partits polítics que han estat capaços de consensuar aquesta moció, ja que en definitiva els 

uneix una mateixa fita, dir prou a més retallades, que el poble té dignitat i que el que vol és 

avançar, i que per això diu prou a aquesta manera d’entendre la política. A partir d’aquest 

moment, afirma, cal fer un pas endavant, mantenir una relació bilateral amb l’Estat espanyol, 

que en lloc de donar més autogovern el que fa es retallar. Ja és l’hora, conclou, que tots els 

partits polítics i la societat civil es manifestin i diguin prou. 

El Sr. Espuny dóna el seu suport al text pactat i presentat encara que lamenta que s’hagi hagut 

d’arribar a aquesta situació. Diu que li sap greu haver de presentar aquesta moció contra la 

sentència del Tribunal Constitucional, quan el normal hauria estat que s’hagués reconegut un 

text votat i refrendat pel poble català i aprovat per la majoria de representats dels pobles 

d’Espanya. No només és una sentència contra Catalunya, diu, sinó també contra la majoria de 

representants de l’Estat Espanyol, ja que va ser votat per les Corts. Davant d’aquest fet, i que 

hi ha institucions que no van a la mateixa velocitat que el poble, i la prova ha estat aquesta 

sentència, avui cal presentar aquesta moció ja que el Tribunal Constitucional, els seus 

membres, han estat incapaços de respectar la voluntat del poble català i la de tot el poble 

espanyol. Demana la participació de la gent en la manifestació pacífica convocada i continuar 

treballant per, d’alguna manera, assolir l’aplicació del que el poble català va refrendar. El que 

s’ha de fer, afirma, és buscar altres camins per aplicar l’Estatut. Pensa que per moltes 
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sentències que hi hagin i per moltes persones que entenguin que Catalunya no té dret al seus 

sostres d’autodeterminació, d’autogovern i que diguin que Catalunya no és una Nació, els 

catalans tenen una feina a fer per arribar a fer-ho entendre i permetre desenvolupar la identitat 

del poble català. Reitera que s’ha d’anar a la manifestació convocada per demà i s’ha de 

continuar treballant, com sempre han fet els catalans, per al final aconseguir, com sempre 

s’han aconseguit, les coses que s’han proposat. 

El Sr. Gaseni inicia el seu torn donant lectura a la part expositiva de la proposta d’acord 

presentada pel seu grup al Registre General en data 2/07/2010 per a ser debatuda i votada pel 

ple, que diu: 

“El 30 de setembre de 2005, el Parlament de Catalunya va aprovar, per amplíssima 

majoria,  el projecte del nou Estatut d’Autonomia. Aquell text d’expressió unitària dels 

anhels d’autogovern del nostre poble, va patir severes retallades en el seu tràmit al 

Congrés dels Diputats de Madrid. Malgrat les retallades, una majoria de ciutadans va 

votar que sí perquè va entendre que era millor aquell petit avenç que no quedar-nos 

sense res. 

En resposta als recursos d’inconstitucionalitat presentats, el passat 28 de juny el 

Tribunal Constitucional va emetre sentència sobre l’Estatut, el que ha significat una 

segona retallada greu, i en conseqüència, un xoc de legitimitats. D’una banda, suposa 

una col·lisió amb la legitimitat del poble de Catalunya, que ja va expressar a les urnes 

per referèndum el seu consentiment. D’altra banda, el fet que la sentència l’hagi emès 

10 magistrats d’un alt tribunal fortament desprestigiat, evidencia novament aquesta 

deslegitimació. 

Amb aquesta sentència s’ha alterat el contingut de l’Estatut i, a més a més, i de forma 

no menys important, s’ha trencat el pacte que significava l’Estatut, entès com una eina 

de regulació de les relacions entre Catalunya i l’estat espanyol. L’actual conjuntura 

política mostra, d’aquesta manera, que estem en un final de cicle. El rebuig per part de 

l’estat espanyol a la voluntat d’entesa per part de Catalunya ens empeny a avançar cap 

a un estadi on s’exerceixi veritablement el dret a decidir. 

Ara més que mai cal actuar amb serenitat però amb la màxima fermesa. Aquesta 

sentència és un atac a la dignitat i a la llibertat de tots i cadascun dels ciutadans de 

Catalunya, vinguin d’on vinguin i parlin la llengua que parlin. Ens cal doncs, una 

resposta democràtica, unitària i coherent amb els valors que ens han mantingut vius 

com a país al llarg de la història. 

Constatar que aquesta sentència posa punt i final al pacte existent fins el moment entre 

Catalunya i Espanya, ja que a través de la sentència s’ha modificat la voluntat del 

poble de Catalunya expressada a través del seu Parlament i posteriorment ratificada per 

referèndum, tot anul·lant així el reconeixemenet de la sobirania del poble català, 

donant per tancada la via autonomista i obrint un nou procés emmarcat en el dret a 

decidir. 

Estem convençut que davant d’aquests xoc de legitimitats i, en aquests moments 

decisius, totes les forces del catalanisme serem capaços de donar una resposta unitària, 

serena i contundent d’acord amb el que el poble de Catalunya demana.” 

Tot seguit manifesta el Sr. Gaseni que tot i haver presentat aquesta proposta, creu molt 

important cercar la unanimitat del plenari en aquesta matèria, tot manifestant el rebuig a la 

sentència del Tribunal Constitucional i el suport a la manifestació de dissabte convocada per 

Òmnium Cultural, a més de la feina que a partir d’ara han de fer junts els partits polítics per la 

consulta per a la independència programada pel proper dia 12 d’octubre. Per això, renuncia al 
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tractament i votació de la proposta presentada i s’afegeix al contingut de la consensuada que 

constitueix l’objecte del present punt de l’ordre del dia. Reitera que aquest acord és necessari 

ja que no només és cosa dels partits polítics, sinó que la societat civil els ho demana. Espera 

que la manifestació de demà sigui un èxit i vol sumar-se a la felicitació a tots els membres de 

la plataforma “La Cala decideix” per l’organització d’una consulta per la independència, que 

anys enrere hagués estat inimaginable. 

L’alcalde dóna les gràcies als diferents portaveus que han expressat el seu suport a la 

proposta, que s’aprovarà per unanimitat i a tots els membres del Consistori com a representant 

que són de tots els ciutadans del poble. 

 

 

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: 

 

 

Davant la recent sentència del Tribunal Constitucional envers l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya aprovat en referèndum pel poble català el mes de juny de l’any 2006. 

Atès que no s’ha respectat la voluntat del poble de Catalunya expressada democràticament el 

18 de juny de 2006, quan va votar de manera favorable el nou Estatut de Catalunya, mostrant 

així el seu suport. 

Entenent que la retallada del TC a l’Estatut, després que aquest hagi estat avalat per la 

sobirania del poble de Catalunya mitjançant referèndum, no és democràticament admissible. 

Considerant que el Tribunal Constitucional és avui un òrgan caducat, provisional i bloquejat a 

la seva renovació davant de fets evidents com la defunció d’alguns dels seu magistrats. 

Constatant la diferència de tracte del Tribunal Constitucional entre els diferents estatuts 

d’autonomia en qüestions i punts que són exactament iguals en alguns d’ells. 

Pel fet que aquesta sentència comporta una ruptura del pacte constitucional, i de la via 

autonomista. Caldrà doncs, obrir nous camins mitjançant l’exercici del dret de 

l’autodeterminació. 

Atès que Catalunya és una nació amb plena voluntat de decidir per ella mateixa i amb total 

llibertat per fer ús del seu dret a l’autodeterminació. 

En relació als antecedents exposats, el Ple acorda: 

 

PRIMER.- Mostrar el nostre rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut i 

manifestar que el Ple d’aquest ajuntament només acata la voluntat que emana de la ciutadania 

en relació a aquesta qüestió. 

  

SEGON.- Reafirmar el nostre suport i la nostra col·laboració amb la resta d’institucions 

públiques perquè, amb voluntat política i determinació, superem aquest entrebanc, 

comprometent-nos junts a desenvolupar tot el que hem pactat, acordat, votat i refrendat. 

 

TERCER.- Donem el nostre suport a la convocatòria de la manifestació unitària convocada 

per Òmnium Cultural amb el lema “Som una nació. Nosaltres decidim” que se celebrarà el 

proper 10 de juliol a Barcelona i fer una crida a la ciutadania a sumar-se a la mobilització. 
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QUART.- Traslladem aquest acord al president del Parlament de Catalunya i als portaveus 

dels diferents grups amb representació a la Cambra i al govern de la Generalitat de Catalunya.  

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 12:30 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 5 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 124 a 128 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 17/09/2010 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 6/2010, DE 19/07/2010, ORDINÀRIA. 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Mª Teresa Callau Caballé 

Sra. Anna Maria Gallart Gaseni 

Sr. Alexandre Xavier Llambrich Bono 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sra. Montserrat Llambrich Margalef 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 14:00 hores del dia 19/07/2010, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l’objectiu de celebrar sessió 

ordinària en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

1- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 4/2010, DE 22/06/2010. 

 

 

Un cop llegida l’acta de la sessió del ple 4/2010, de 22/06/2010, i en fase de debat, cap regidor 

fa ús de la paraula. 
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Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze  

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

ÚNIC.- Aprovar l’acta de la sessió del ple 4/2010, de 22/06/2010. 

 

 

2- ADSCRIPCIÓ DEL BÉ DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL “APARCAMENT 

SUBTERRANI ESCOLES VELLES” EN FAVOR DE L’ENTITAT PÚBLICA 

EMPRESARIAL LA CALA GESTIÓ. 

 

 

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

 

 

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

 Vots a favor: vuit  

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: les del Sr. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Rosa Anna Samarra Bardí, Sra. 

Montserrat Llambrich Margalef, Sr. Antonio Espuny Gaseni i Sra. Maria Marsal 

Subirats. 

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

 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, mitjançant el seu ens depenent l’Entitat Pública 

Empresarial La Cala Gestió, ha impulsat la construcció de l’equipament públic municipal 

d’aparcament subterrani al solar de les escoles velles, comunment conegut com a 

“Aparcament subterrani Escoles Velles”. Consta a la documentació municipal, en concret, que 

l’encàrrec de construcció d’aquest equipament figurava al contracte programa entre 

l’ajuntament i l’entitat, aprovar per acord plenari de data 23/06/2008, com a part integrant del 

més gran projecte “Projecte de construcció d’un centre cultural multiusos i aparcament 

subterrani”, consignat com a annex III.4 del document referenciat. 

Conclosa la construcció de l’aparcament, i en tràmits de confecció de la corresponent 

escriptura de declaració d’obra nova, el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 27/05/2010, va 

acordar aprovar la creació del servei públic local d’aparcament subterrani, encarregar la gestió 

del servei, com a empresa explotadora, a l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió, 

aprovar inicialment la proposta de Reglament regulador del servei, i aprovar el règim tarifari 

del servei. L’article 92 del Decret 336/1988, de 17/10/1988, pel qual s’aprova el Reglament 

del patrimoni dels ens locals de Catalunya, disposa que els ens locals poden adscriure 

directament béns de servei públic als seus organismes autònoms, i que aquests no adquireixen 

la seva propietat, sinó que només se’ls atribueixen facultats per a la seva conservació i 

utilització per al compliment de les finalitats que es determinen en l’adscripció. Especifica 

l’apartat segon del mateix article que els béns adscrits conserven la qualificació jurídica 

originària que els correspon. 
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Per tot això; 

Atès que per tal de complementar el règim jurídic de la gestió de l’equipament encarregada a 

l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió resulta necessari adscriure-li formalment el bé, 

amb la finalitat que l’entitat en disposi d’una manera àgil i eficaç, en particular, pel que es 

refereix a l’adjudicació de places en aquelles modalitats d’ús que excedeixen la simple rotació 

o l’abonament mensual;  

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Adscriure el bé de domini públic municipal “Aparcament subterrani Escoles 

Velles”, afectat al servei públic municipal que li és inherent, en favor de l’Entitat Pública 

Empresarial La Cala Gestió, per tal que el gestioni en els termes previstos a l’acord plenari de 

data 27/05/2010, i en disposi en el que es refereix a l’adjudicació de places en aquelles 

modalitats d’ús que excedeixen la simple rotació o l’abonament mensual. 

 

SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió. 

 

 

3- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PEL FUNCIONAMENT ORDINARI DE LA 

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “XERINOLA”. 

 

 

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: 

 

 

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5667, de data 9/7/2010, s’ha publicat la 

Resolució del Departament d’Educació EDU/2267/2010, de 7/6/2010, per la qual s’atorguen 

subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants, per al curs 2009-2010. 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar hi figura a la Resolució esmentada com a beneficiari, per 

un import de 198.000,00 €. 

Per tot això;  

Com sigui que el punt cinquè de la resolució disposa, entre d’altres, que la subvenció atorgada 

sigui objecte d’expressa acceptació per part del Ple de l’Ajuntament;  

El Ple acorda: 

 

ÚNIC.- Acceptar la subvenció de 198.000,00 €, atorgada pel Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

 

4- FIXACIO DE LES DUES FESTES LOCALS AL MUNICIPI DE L’AMETLLA DE MAR 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 132 

 

PER AL 2011. 

 

 

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 Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Treball, han instat de 

l’ajuntament que efectuï la proposta de fixació per al 2011 de les dues festes locals del 

municipi. 

Vis que l’article 37.2 del RD Legislatiu 1/1995, de 24/3/1995, pel qual s’aprova el text refòs 

de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, disposa que dues de les catorze festes laborals 

retribuïdes i no recuperables tindran caràcter laboral; 

Atès que l’article 46 del RD 2001/1983, de 28/7/1983, sobre regulació de la jornada laboral 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 en 

el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma;  

Vist el calendari oficial de festes laborals per al 2011; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Es proposa a l’autoritat laboral que fixi, com a festes laborals retribuïdes i no 

recuperables de caràcter laboral al municipi de l’Ametlla de Mar per al 2011, les que 

s’esmenten: 

 

 2 de febrer, dimecres. 

 29 de juny, dimecres. 

 

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya. 

 

 

5- ATORGAMENT D’AVAL A L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LA CALA GESTIÓ 

PER A LA CONCERTACIÓ, PER PART D’AQUESTA, D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT 

PER A INVERSIONS I D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Llaó manifesta que de tots és 

sabuda la seva posició en quan a la gestió econòmica de l’ajuntament, bastant crítica, i la 

proposta, al seu entendre, dóna forma al que ja preveien els pressupostos, que va votar en 

contra, bàsicament perquè tota la seva economia descansava en els pilars de la gestió 

urbanística i l’endeutament, al qual també el seu vot sempre ha estat contrari. Ara en aquest 

punt, diu, del que es tracta és que l’ajuntament avali l’Entitat Pública Empresarial La Cala 
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Gestió per tirar endavant totes les obres que s’estan realitzant. Anuncia que el seu vot serà 

l’abstenció. 

El Sr. Espuny explica que tant a la Comissió Informativa com a La Cala Gestió ja va votar en 

contra d’aquesta nova concertació, que suposa, primer, la transformació d’una pòlissa de 

crèdit que hi ha actualment amb el Banc Santander, d’1.200.000,00 €, en una nova pòlissa de 

500.000,00 €, o sigui una rebaixa de 700.000,00 €, però que en canvi comporta, segon, que 

s’obri un crèdit a llarg termini de 2.000.000,00 €, quantitat al seu entendre força important que 

ve a sumar-se a l’endeutament ja existent de l’ajuntament. Explica que l’ajuntament està fent 

el que al seu parer no s’hauria de fer, que és que primer gastar els diners i després mirar 

d’obtenir els recursos. La proposta, diu, no fa més que incrementar el deute de l’ajuntament. 

Una vegada acabats els diners obtinguts per la subhasta de l’aigua, continua, ens trobem amb 

un deute viu de 9.123.000,00 €, als quals se’ls haurà de sumar el cost de l’aparcament, que 

encara no se sap com es finançarà, i els avals de la piscina, ja que l’ajuntament és l’avalador 

de les seves despeses d’amortització i funcionament, que estan entre els sis o set milions 

d’euros. A més, afegeix, hi ha el compromís d’assumir mitjançant un arrendament anual el 

cost de la residència de la tercera edat, d’aproximadament 6.000.000,00 € i que si les 

previsions no es compleixen suposarà per l’ajuntament una despesa anual de 638.000,00 €, 

que sumat a tot el que tenen declarat oficialment creu que són molts de milions d’euros que 

l’ajuntament, i per corresponsabilitat els ciutadans, tenen que suposrtar per les actuacions que 

l’equip de govern projecta. Actuacions, diu, que quan les projecten són molt boniques però 

que estan basades en el compte de la lletera. Explica que quan es va iniciar l’aparcament 

comptaven amb la venda de dues-centes places, i que només se’n han venut un deu per cent. 

Les previsions no s’han complert, però sí que existeix el deute a l’empresa constructora. 

Explica també, respecte de la piscina, que quan es van presentar els números es preveien vuit-

cents abonats a trenta euros mensuals i que a partir del segon any en serien mil dos-cents, i 

que així s’obtindria un finançament suficient, però que segons té entès la realitat està molt 

lluny d’aquelles previsions i que quan arribarà el moment també l’ajuntament haurà d’assumir 

part del seu funcionament i del seu cost. A més de tenir totes aquestes obligacions, diu, no 

paren d’assumir-ne d’altres, demanant més crèdits per realitzar més actuacions. Manifesta que 

quan es va aprovar la liquidació ell ja va advertir que hi havien dues partides que es 

plantejaven en base a uns ingressos que no existien i que a finals de l’any passat ni existien ni 

s’havien fet, però que igualment es va dir que la Cala Gestió lliurava 1.200.000,00 € a 

l’ajuntament i 400.000,00 € del projecte del Sector 21. Són números, diu, que estan 

comptabilitzats dins dels ingressos de l’ajuntament però que realment no han entrat, encara 

que no dubta de la legalitat de tot el que s’està efectuant, però que al seu entendre van en 

direcció contrària al que hauria de ser. Davant d’aquest escenari, conclou, el seu vot no pot ser 

més que negatiu. Demana a l’equip de govern que tingui prudència i que no iniciï les obres 

sense obtenir abans els recursos. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu vot serà negatiu per l’increment que això suposa del deute 

de l’ajuntament, que arribarà amb aquesta operació al vuitanta per cent de l’endeutament, molt 

a prop del cent deu per cent que és el límit. Pensa que l’aparcament s’haurà de pagar d’alguna 

manera, així com la residència, i que si els resultats no són els esperats pot sumar-se també la 

piscina. Pensa que la gestió efectuada per l’equip de govern els ha portat cap uns certs riscos, i 

tot i que part d’aquest endeutament va destinat a cobrir la despesa de l’edifici del carrer Goya, 

creu que tot això carrega moltíssim el deute, i encara que no s’hagi d’obtenir l’autorització del 

Departament d’Economia i Finances, pensa que s’està en un nivell d’endeutament molt alt, a 

més amb una carència d’un any, la qual cosa vol dir que l’any que ve s’ho trobarà el nou equip 
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de govern. 

El Sr. Montagut manifesta que s’ha parlat de l’endeutament de l’ajuntament però que en 

realitat es tracta de dues operacions de les quals es van donar les oportunes explicacions en el 

Consell d’Administració de la Cala Gestió; una d’elles per import de 500.000,00 € que 

finalitza el 31 de desembre d’aquest any, i l’altra que ja es va explicar on anaven destinats els 

diners, principalment  a les obres de l’edifici del carrer Goya i que en tots dos casos els bancs 

han sol·licitar, per oferir les condicions que ofereixen, l’aval de l’ajuntament. Recorda que 

també es va explicar que el problema és que les entitats financeres tenen l’aixeta tancada, i 

que hi ha gent interessada en la compra dels pisos de protecció oficial que quan van als bancs 

no els hi donen el crèdit. Per això es fa un crèdit a mig termini a l’espera que, si el govern i 

tothom fa el que ha de fer, aquesta operació es pugui cancel·lar molt abans. Rebutja 

l’immobilisme inherent a les intervencions dels grups de l’oposició, i recorda que cada vegada 

que s’ha planificat una obra, la Cala Gestió ha explicat el seu finançament, tot i que de 

vegades sorgeixen imponderables, com per exemple al carrer Goya. Amb tot això, diu, s’ha 

volgut barrejar la piscina, que per cert ja ha arribat als vuit-cents abonats i que ara, amb la 

temporada d’hivern es preveu que s’hi aboni més gent, però que evidentment ningú sap el que 

passarà i si l’actual situació mantindrà. Se sap el que està passant actualment i s’afronten les 

coses a mesura que van sortint. Respecte de la intervenció del Sr. Espuny, afirma que ja s’ha 

demostrat el que es fa quan governen uns o els altres. Conclou tot recordant que també s’ha 

posat en qüestió la liquidació de l’exercici passat dient que no és real, i que això suposa dubtar 

de la part tècnica de l’ajuntament que elabora i informa els estats. Per a l’oposició, i ja des de 

fa anys, tot és sistemàticament fosc i problemàtic. Per contra, l’equip de govern treballa per 

buscar solucions. 

El Sr. Llaó reitera la seva abstenció al que és estrictament el punt de l’ordre del dia, això és, 

que l’ajuntament avali a la Cala Gestió. Sempre ha dit que no aprova la gestió econòmica de 

l’ajuntament, però opina que en el debat han sortit temés que no tenen res a veure amb el punt 

de l’ordre del dia. Recorda que ell sempre ha demanat prudència a l’equip de govern, ja que hi 

han uns ingressos no recurrents, convenis, que no hi seran sempre, i que són tots conscients 

que s’ha de reduir la despesa corrent de forma substancial. Afirma que no el preocupa massa 

el tema del carrer Goya, ja que l’existència de vint pisos fa que en un moment donat aquesta 

operació pugui ser amortitzada, tot és qüestió de temps. Allò que el preocupa és intentar reduir 

la despesa corrent. Conclou tot pregant precaució i acceleració en l’externalització de serveis. 

El Sr. Espuny, respecte a la intervenció del Sr. Montagut, diu en relació als pisos del carrer 

Goya, que si l’endeutament de l’ajuntament és de nou milions d’euros i els pisos estan sobre 

el milió, això és només una octava part de l’endeutament, i que hi han altres actuacions que ja 

s’han produït i que fan que actualment el deute total sigui d’aquests nou milions. Pensa que 

l’equip de govern fa massa suposicions, com manifesta haver reconegut implícitament el Sr. 

Montagut, i aquestes suposicions, sobre què s’asseuen els deutes contrets, de vegades es 

compleixen i de vegades no, i últimament, diu, no es compleixen. Recorda que fa ja temps que 

ve demanant prudència a l’equip de govern. Per acabar afirma que en cap moment ha volgut 

posar en dubte els tècnics de l’ajuntament ni els informes d’Intervenció, ja que com ha dit està 

convençut que tot es fa de manera legal i que els comptes que es presenten són legals, però tot 

hi estar dintre de la legalitat en els resultats econòmics que presenten hi han partides amb uns 

talons sense fons i amb aportacions d’última hora que encara no s’han cobrat. Aquest any ha 

tocat l’aportació de la Cala Gestió, que saben que realment no s’ha produït ja que les obres 

que justifiquen aquesta aportació encara no s’han venut, i això és el que els porta a uns 

determinats números que els permeten continuar endeutant-se. Reitera el seu vot negatiu. 
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El Sr. Gaseni reclama una visió a mig termini, ja que sap que alguns dels ingressos que 

s’havien d’haver liquidat no han arribat i la situació actual és d’anar cap al crèdit, que com 

s’ha dit abans està al vuitanta per cent. Creu que es força la màquina. Assumeix no poder 

reclamar una visió a llarg termini, però sí que demana una a mig, que les decissions no es 

prenguin només pensant en aquesta legislatura. Reitera el vot negatiu del grup d’ERC. 

El Sr. Montagut es congratula del fet d’haver sentit en les diferents intervencions que no es 

dubta de la legalitat de com es fan les coses. L’equip de govern el que fa és adequar-se a la 

normativa i aplicar-la quan toca. El que no es pot fer, diu, és planificar i quan ja s’està 

executant parar. En tot moment s’ha explicat cada pla d’actuació i el seu finançament. En 

relació als convenis urbanístics recorda que en el seu moment ja es van comprometre que 

quan arribessin ja se’ls buscaria una aplicació determinada, i que faran cap a inversió. En la 

seva primera intervenció, diu, el Sr. Espuny ha afirmat que no posa en dubte els tècnics de 

l’ajuntament, però després, encara que potser no ho volia dir, ha insinuat que ni les 

liquidacions ni les xifres de l’any passat són reals, tot posant en qüestió les dades 

pressupostàries, els recursos liquidats i les operacions corrents. L’equip de govern, diu, està 

treballant per reduir la despesa corrent, i si es miren els comptes de cada any es veu que els 

ingressos i les despeses corrents es van ajustant. Es treballa en l’externalització de serveis en 

empreses del poble, i hi ha personal de l’ajuntament que s’ha jubilat i no s’han reposat 

efectius. Conclou tot dient que entén que l’oposició critiqui l’equip de govern, demani 

prudència, els posi en evidència si s’equivoquen, i diguin el que farien ells al govern si hi 

fossin, però el proper any hi haurà eleccions i els ciutadans decidiran a qui atorguen la seva 

confiança. 

 

 

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

 Vots a favor: set  

 Vots en contra: els del Sr. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Rosa Anna Samarra Bardí, Sra. 

Montserrat Llambrich Margalef, Sr. Antonio Espuny Gaseni i Sra. Maria Marsal 

Subirats. 

 Abstencions: la del Sr. Ricardo Llaó Llaó. 

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

 

 

Vist l’informe emès pel Gerent de la Cala Gestió, Toni Martos sobre la necessitat de concertar 

una operació de crèdit a llar termini i una operació de tresoreria. 

Han presentat oferta dos entitats financeres. 

Atès que d’acord amb les ràtios d’estalvi net i de deute viu de l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar, no és necessària l’autorització del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat 

de Catalunya per atorgar l’operació, la qual resta sotmesa només a règim de comunicació. 

Atès que correspon al Ple l’aprovació de l’atorgament d’aval per la concertació de l’operació 

de crèdit i de l’operació de tresoreria,  

Vist l’informe d’intervenció; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar l’atorgament d’aval a favor de la Cala Gestió per la concertació de les 

operacions següents: 
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Operació de tresoreria 

 

Entitat Bancària:     BANC SANTANDER 

Import:      500.000 euros 

Garantia:     solidària en el document de l’Ajuntament 

Tipus interès:    Euribor dotze mesos + 1,5% 

Revisió tipus interès:   Trimestral 

Termini:     31 de desembre de 2010 

Comissió per no disponibilitat:  0% 

Comissió d’estudi:   0% 

Comissió d’obertura:   0,50% 

Comissió cancel·lació anticipada: 0% 
 

Operació de préstec d’inversions 
 

Entitat Bancària:     BANC SANTANDER 

Import:      2.000.000 euros 

Garantia:     solidària en el document de l’Ajuntament 

Tipus interès:    Euribor dotze mesos + 2% 

Revisió tipus interès:   Trimestral 

Termini:     7 anys (6 anys d’amortit. i 1 any carència) 

Comissió per no disponibilitat:  0% 

Comissió d’estudi:   0% 

Comissió d’obertura:   0,75% 

Comissió cancel·lació anticipada: 0% 

 

 

SEGON.-Aprovar l’autorització per la concertació de l’operació de crèdit a llarg termini, per 

part de la Cala Gestió. 

 

TERCER.- Ordenar que, un cop formalitzada, es comuniqui la concertació de l’operació a la 

Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la tramesa 

dels corresponents models. 

 

 

6- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SR. JOSEP 

CAÑAGUERAL LLAÓ (RE 2168, DE 8/6/2010) CONTRA L’APROVACIÓ DEFINITIVA 

DE L’ACORD PLENARI DE DATA 25/3/2010, D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LES 

CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LA REALITZACIÓ DE L'OBRA 

“PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA D’UN TRAM DEL CAMÍ ENTRE LA TV-3025 I EL CAMÍ 

DE LA BARRERA”. 

 

 

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: vuit  

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: les del Sr. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Rosa Anna Samarra Bardí, Sra. 

Montserrat Llambrich Margalef, Sr. Antonio Espuny Gaseni i Sra. Maria Marsal 

Subirats. 

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

 

 

En data 25/3/2010 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la imposició de les 

contribucions especials per a la realització de l’obra “Pavimentació asfàltica d’un tram del 

camí entre la TV-3025 i el Camí de la Barrera”, i va aprovar inicialment l’ordenança fiscal 

específica reguladora de l’ordenació de les contribucions. 

Exposat al públic l’expedient, no es van presentar al·legacions, amb què aquells acords van 

esdevenir definitivament aprovats. 

L’edicte relatiu a aquesta aprovació definitiva fou publicat al Butlletí Oficial de la Província 

número 126, de 2/6/2010, i fou notificat als subjectes passius conjuntament amb el Decret de 

l’Alcaldia número 257/2010, de 21/5/2010, d’exigibilitat a la bestreta del primer terç de les 

quotes resultants. 

Consta a l’expedient, en particular, que el Sr. Josep Cañagueral Llaó va rebre les notificacions 

corresponents relatives a la parcel·la 42 del polígon 80 en data 31/5/2010, RS 1181 i 1200, i 

les corresponents a la parcel·la 34 de polígon 80 en data 31/5/2010, RS 1176 i 1195. 

En data 8/6/2010, RE 2168, el Sr. Josep Cañagueral Llaó ha presentat escrit pel qual 

manifesta que encara que es tracta de dues parcel·les cadastrals en realitat es tracta d’una sola 

finca registral travessada per un camí. Aporta escriptura pública on prova, i sol·licita en 

conseqüència que s’anul·li una de les quotes per unitat de finca, per un import de 225,22 €. 

Examinat el contingut de l’escrit es dedueix el seu caràcter de recurs de reposició contra 

l’aprovació definitiva de l’acord d’imposició i ordenació, per la qual cosa correspon al Ple la 

seva resolució. 

Per tot això; 

Atès que s’acredita que les parcel·les cadastrals números 34 i 42 del polígon 80 constitueixen 

una sola finca registral; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Estimar el recurs de reposició interposat, i disposar, en conseqüència, l’anul·lació 

de l’import per unitat de finca corresponent a la parcel·la 34, que importa la quantitat de 

225,22 €. 

 

SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat, i comunicar-ho al Departament de Recaptació. 

 

 

7- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SRA. TERESA 

GAS GILISBARS (RE 2349, DE 21/6/2010) CONTRA L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE 

L’ACORD PLENARI DE DATA 25/3/2010, D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LES 

CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LA REALITZACIÓ DE L'OBRA 

“PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA D’UN TRAM DEL CAMÍ ENTRE LA TV-3025 I EL CAMÍ 

DE LA BARRERA”. 

 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 138 

 

 

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

 

 

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

 Vots a favor: vuit  

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: les del Sr. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Rosa Anna Samarra Bardí, Sra. 

Montserrat Llambrich Margalef, Sr. Antonio Espuny Gaseni i Sra. Maria Marsal 

Subirats. 

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

 

 

En data 25/3/2010 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la imposició de les 

contribucions especials per a la realització de l’obra “Pavimentació asfàltica d’un tram del 

camí entre la TV-3025 i el Camí de la Barrera”, i va aprovar inicialment l’ordenança fiscal 

específica reguladora de l’ordenació de les contribucions. 

Exposat al públic l’expedient, no es van presentar al·legacions, amb què aquells acords van 

esdevenir definitivament aprovats. 

L’edicte relatiu a aquesta aprovació definitiva fou publicat al Butlletí Oficial de la Província 

número 126, de 2/6/2010, i fou notificat als subjectes passius conjuntament amb el Decret de 

l’Alcaldia número 257/2010, de 21/5/2010, d’exigibilitat a la bestreta del primer terç de les 

quotes resultants. 

Consta a l’expedient, en particular, que la Sra. Teresa Gas Gilisbars va rebre les notificacions 

corresponents relatives a la parcel·la 3 del polígon 80 en data 28/5/2010, RS 1167 i 1186. 

En data 21/6/2010, RE 2349, la Sra. Teresa Gas Gilisbars ha presentat escrit pel qual 

manifesta que la parcel·la 3 no confronta amb el camí, per la qual cosa considera que 

procedeix anul·lar la imposició corresponent a aquesta parcel·la. 

Examinat el contingut de l’escrit es dedueix el seu caràcter de recurs de reposició contra 

l’aprovació definitiva de l’acord d’imposició i ordenació, per la qual cosa correspon al Ple la 

seva resolució. 

En data 14/7/2010 ha emès informe el Servei de Vigilància i Inspecció d’Obres, que acredita 

que l’obra beneficia especialment el subjecte passiu ja que facilita l’accés a la seva finca, amb 

independència que aquesta no confronti directament amb el camí, mitjançant l’ús de camins 

privats o servituds que sí que hi confronten, i que aquest mateix criteri s’ha seguit, a l’acord 

de concreta ordenació, amb d’altres finques que tampoc confronten però que en resulten 

especialment beneficiades pel mateix motiu. 

L’article 28 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, disposa que el fet imposable de les contribucions 

especials el constitueix l’obtenció pel subjecte passiu d’un benefici o d’un augment de valor 

dels seus béns com a conseqüència de la realització d’obres públiques.  

Per tot això; 

Atès que s’acredita el benefici especial per al recurrent; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició interposat. 
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SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat, i comunicar-ho al Departament de Recaptació. 

 

 

8.- MOCIÓ SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SOBRE 

L’ESTATUT D’AUTONOMIA I L’EXERCICI DEL DRET A DECIDIR. 

 

 

Tot seguit es posa de manifest la necessitat d’incloure a l’ordre del dia per urgència la 

proposta d’acord relativa a la moció sobre la sentència del Tribunal Constitucional, sobre 

l’Estatut d’Autonomia i l’exercici del dret a decidir. 

El Sr. Gómez justifica la necessitat d’incloure aquest punt a l’Ordre del dia per tractar-se d’un 

expedient que no s’ha pogut enllestir abans de la convocatòria. 

Plantejada la qüestió en aquests termes, i 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, es procedeix a la votació de la proposta d’inclusió, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: el del Sr. Ricardo Llaó Llaó. 

 Abstencions: cap. 

Vist que concorre el quòrum exigit per l’article 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, s’inclou el punt 

referent a la moció a l’ordre del dia. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase debat, el Sr. Llaó manifesta que, a l’igual que el 

80% del poble de Catalunya que no va votar l’Estatut, creu que ni és urgent debatre aquest 

tema en aquests moments perquè hi han coses més importants, ni adient per part del seu grup 

donar suport a aquesta moció. 

El Sr. Espuny manifesta que tot i que és una moció que es presenta després d’un altra ja 

aprovada en el seu dia, el seu vot serà favorable, perquè el seu partit en cap moment nega el 

dret a decidir als pobles de tot el món, ni el seu destí polític i social; una altra cosa, afegeix, és 

la postura per tots coneguda del PSC, que és federalista i no autonòmic. Com sigui que el punt 

clau de la moció és reconèixer el dret a decidir del poble de Catalunya, el seu vot serà 

afirmatiu. 

El Sr. Gaseni explica que abans de la manifestació l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ja va 

celebrar un ple extraordinari i urgent en resposta a la sentència del Tribunal Constitucional, i 

creu que ara cal, després de la resposta de la manifestació, a la que van assistir tot i ser 

dissabte un milió i mig de persones, que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar tingui 

l’oportunitat de parlar al respecte i treure conclusions de com el poble català ha encaixat 

aquesta decisió del Constitucional. Manifesta expressament el Sr. Gaseni renunciar al 

tractament i votació de la moció presentada pel grup d’ERC en data 15/7/2010, ja que la que 

ara es tracta en aquest punt de l’ordre del dia s’ha parlat i consensuat entre tots els grups. 

Afegeix que la sentència emesa pel Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya el 28 de juny de 2010 suposa una retallada molt significativa d’aspectes 

fonamentals d’aquesta norma jurídica ratificada en referèndum per la ciutadania el 18 de juny 

de 2006; que la declaració d’inconstitucionalitat de la totalitat o part de catorze articles i la 

restricció interpretativa sobre vint-i-sis més modifica en els aspectes fonamentals l’Estatut que 

la ciutadania de Catalunya va aprovar. Cal recordar a més, continua, que l’Estatut aprovat per 
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les Corts Espanyoles ja incorporava una rebaixa molt substancial respecte del text aprovat al 

Parlament el 30 de setembre del 2005, i que ja afectava a parets mestres com la recaptació de 

tots els impostos per part de la Generalitat, el control sobre grans infraestructures, la relació 

bilateral amb l’Estat, el reconeixement jurídic de Catalunya com a nació i la presència en 

organismes de la Unió Europea, entre altres aspectes, als quals cal sumar-hi els efectes de la 

sentència sobre la condició de la llengua catalana, la descentralització del poder judicial o 

l’eliminació del blindatge de competències de la Generalitat, entre d’altres. D’aquesta manera, 

diu, la sentència del Tribunal Constitucional declara la incompatibilitat de la voluntat 

expressada pel poble de Catalunya amb la Constitució. Amb aquest decisió s’exclou la 

voluntat de ser i decidir del poble de Catalunya del marc jurídic i constitucional espanyol. 

Aquest fet situa les institucions catalanes en la necessitat de defensar les decisions preses pel 

poble de Catalunya, de qui emana el seu poder i representació polítiques, i obliga al conjunt 

d’institucions, societat i forces polítiques catalanes a plantejar un nou horitzó basat en el dret 

del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur, sense cap altre límit que la seva 

voluntat expressada de forma lliure, democràtica i pacífica. La ciutadania de l’Ametlla de 

Mar, mitjançant la Plataforma La Cala Decideix i també els partits que hi donen suport, 

Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes de 

Catalunya, vol impulsar la celebració d’una consulta popular sobre la independència de 

Catalunya. El passat dia 10 de juliol, conclou, Catalunya ha viscut la manifestació més 

important de la seva història, amb més d’un milió i mig de catalans que han sortit als carrers 

de Barcelona en defensa de la voluntat del poble de Catalunya que deixa les aspiracions d’una 

part cada vegada més gran del poble de Catalunya fora del marc constitucional espanyol. En 

resum, diu el Sr. Gaseni, és instar al Parlament de Catalunya que tiri endavant el referèndum 

per l’autodeterminació del poble català. 

El Sr. Gómez anuncia el vot afirmatiu del grup de Convergència i Unió, i expressa la seva 

satisfacció per votar conjuntament amb els grup d’ERC i el PSC una moció que si l’haguessin 

parlat fa un mes hagués estat per a alguns un fet de ciència ficció. Els que van tenir la sort 

d’assistir a la manifestació del passat dissabte dia 10, diu, es van donar compte que alguna 

cosa ha canviat al país, que la gent està molt enfadada i ha dit prou a la forma en que l’Estat 

espanyol tracta a Catalunya. El que s’intenta dir en aquesta moció és que hi ha un Estatut 

aprovat pel Parlament de Catalunya, que va anar després a les Corts Espanyoles on ja es va 

rebaixar, que aquest mateix Estatut sortit de les Corts va ser refrendat pel poble de Catalunya, 

i que aquesta voluntat del poble és més forta que qualsevol document. La voluntat del poble 

de Catalunya, afirma, està per damunt del que pugui ser la sentència d’un Tribunal 

Constitucional format per dotze persones que estan completament deslegitimades. Per a CiU 

el que val per damunt de tot és el que diu el poble de Catalunya, i en aquest cas, si el poble 

decideix democràticament via un referèndum dir el que vol ser de gran, des de CiU ho 

respectaran, tant si diu que vol ser un Estat federal com independent, ells sempre estaran al 

servei del poble de Catalunya que per això creuen en la democràcia i en el dret 

d’autodeterminació. Hi ha moviments immobilistes, conclou, que ara defensen la Constitució 

però que en aquells temps, tal com va fer Alianza Popular i ara el seus fills del Partit Popular, 

van votar que no a la Constitució i ara diuen que tampoc volen avançar, potser perquè 

voldrien tornar a un temps que gràcies a Déu ja ha passat.  

 

 

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

 Vots a favor: dotze  
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 Vots en contra: el del Sr. Ricardo Llaó Llaó. 

 Abstencions: cap 

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

 

 

La sentència emesa pel Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el 

28 de juny de 2010, suposa una retallada molt significativa d’aspectes fonamentals d’aquesta 

norma jurídica ratificada en referèndum per la ciutadania el 18 de juny de 2006. La declaració 

d’inconstitucionalitat de la totalitat o part del catorze articles i la restricció interpretativa sobre 

més d’una vintena més, modifica en els aspectes fonamentals l’Estatut que la ciutadania de 

Catalunya va aprovar. Cal recordar, a més, que l’Estatut aprovat per les Corts Espanyoles ja 

incorporava una rebaixa respecte del text aprovat al Parlament el 30 de setembre de 2005. 

Ara cal sumar-hi els efectes de la sentència sobre la condició de la llengua, la descentralització 

del poder judicial o l’eliminació del blindatge de competències de la Generalitat, entre 

d’altres. 

D’aquesta manera, la sentència del Tribunal Constitucional declara la incompatibilitat de la 

voluntat expressada del poble de Catalunya amb la Constitució. Amb aquesta decisió, 

s’exclou la voluntat de ser i decidir del poble de Catalunya del marc jurídic i constitucional 

espanyol. Aquest fet situa les institucions catalanes en la necessitat de defensar les decisions 

preses pel poble de Catalunya, de qui emana el seu poder i representació polítiques, i obliga al 

conjunt d’institucions, societat i forces polítiques catalanes a plantejar un nou horitzó basat en 

el dret del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur, sense cap altre límit que la 

seva voluntat expressada de forma lliure, democràtica i pacífica. 

El passat dissabte 10 de juliol, Catalunya va viure la manifestació més important de la seva 

història, amb més d’un milió i mig de catalans que van sortir als carrers de Barcelona en 

defensa de la voluntat del poble de Catalunya expressada en referèndum i en rebuig de la 

sentència d’un Tribunal Constitucional que deixa les aspiracions d’una part cada vegada més 

gran del poble de Catalunya fora del marc constitucional espanyol. 

En relació als antecedents exposats, els sotasignants proposen al ple l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 

PRIMER.- Manifestar el rebuig de l’ajuntament de l’Ametlla de Mar, a la vulneració de la 

voluntat popular que suposa la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut 

d’Autonomia, i considera que amb aquesta decisió les institucions de l’Estat han exclòs la 

voluntat expressada pel poble de Catalunya del marc constitucional espanyol. 

 

SEGON.- Instar al Parlament de Catalunya a iniciar un procés democràtic per tal que 

Catalunya exercici el dret a decidir sense més límit que la pròpia voluntat del poble de 

Catalunya, mitjançant la celebració d’un referèndum on aquest nou horitzó sigui sotmès a la 

decisió lliure i voluntària del conjunt del poble de Catalunya. 

 

TERCER.- Instar a les institucions, forces polítiques, societat civil i ciutadania catalana a 

implicar-se plenament en la nova etapa històrica que s’obre en el camí del dret a decidir del 

poble de Catalunya i si el poble de Catalunya ho decideix, s’obrirà el camí cap a l’assoliment 

de la independència nacional. 

 

QUART.- Tramete aquests acords al Parlament de Catalunya i a la presidència de la 
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Generalitat. 

 

 

9- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, I: DECRETS 

DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

 

 

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 

l’Alcaldia números 254/2010, de 20/05/2010 al 351/2010, de 08/07/2010 i de les actes de les 

Juntes de Govern corresponents a les sessions 15/2010, de 24/05/2010, 16/2010, 07/06/2010, 

17/2010, de 15/06/2010 i 18/2010, de 22/06/2010, 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 una explicació respecte de la liquidació del contracte amb l’empresa 

Naturgest. Sol·licita també, ja que que ha vist que hi han 21 expedients oberts de restauració 

de la legalitat urbanística, informació sobre si en queda algun més. Creu que no només els 

interessats han de conèixer el que passa, sinó que tota la gent del poble ha de ser coneixedora 

del tema, ja que hi han decisions com ara enderrocs de casetes que són temes forts; creu que 

l’equip de govern hauria d’explicar el que està passant i per què està passant, i si hi han molts 

més expedients oberts. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El Sr. Espuny prega al senyor alcalde que quan en les diferents intervencions algun regidor 

faci al·lusions directes amb noms i cognoms, doni l’oportunitat de realitzar un altre torn de 

paraules, donat que li hagués agradat contestar al Sr. Montagut en el debat del punt cinquè. 

Prega al Sr. Montagut, encara que en les seves intervencions sol ser bastant correcte, que al 

final i per respecte als assistents, als que els escolten i al poble en general, quan parli de 

l’endeutament no faci un resum tant simplista del deute existent. 

Respecte a les obres que s’estan efectuant al polígon 2 de la urbanització Roques Daurades, 

opina que essent època estiuenca s’hauria de respectar i aplicar la normativa aprovada respecte 

de les obres del 15 de juny al 15 de setembre, segons la qual les obres majors que causen 

molèsties al veïnat s’haurien de paralitzar. Prega que durant aquest estiu l’ajuntament no faci 

actuacions que agreugin aquesta situació i la imatge que dóna el poble. 

En relació a les cartes que s’han enviant als propietaris de Tres Cales 2a. Fase, pregunta si no 

s’havia arribat a un acord amb l’empresa propietària del sector que els costos individualitzats 

dels cent i escaig propietaris existents, i per tal d’evitar problemes, els assumiria la mateixa 

empresa, i si per tant hi ha hagut un canvi de criteri. 

El Sr. Gaseni prega que es revisi els nou sistema de pilones instal·lat en els carrers peatonals, 

ja que li ha arribat la veu que hi han hagut algunes caigudes de vianants. 

Pregunta també el Sr. Gaseni, en relació a les sancions d’estacionament i circulació, si el 

mateix estricte criteri, quan no afany recaptatori, s’aplicarà a l’hivern com es fa ara a l’estiu. 
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I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 15:20 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  15 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 129 a 143 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 17/09/2010 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 7/2010, DE 16/09/2010, 

EXTRAORDINÀRIA. 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Anna Maria Gallart Gaseni 

Sr. Alexandre Xavier Llambrich Bono 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sra. Montserrat Llambrich Margalef 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 

 

 

Excusa la seva absència la regidora Sra. Teresa Callau Caballé. 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 14:00 hores del dia 16/09/2010, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l’objectiu de celebrar sessió 

extraordinària en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

1- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS 5/2010, DE 09/07/2010 I 

6/2010, DE 19/07/2010. 
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Un cop llegides les actes de les sessions del ple 5/2010, de 09/07/2010 i 6/2010, de 

19/07/2010, 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: 

 

 

ÚNIC.- Aprovar les actes de les sessions del ple 5/2010, de 09/07/2010 i 6/2010, de 

19/07/2010. 

 

 

2- ENCÀRREC DE GESTIÓ NÚMERO 7 A L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LA 

CALA GESTIÓ, EN RELACIÓ AL PROJECTE DE CENTRE SOCIAL A LA ZONA 

D’EQUIPAMENTS DE LA URBANITZACIÓ TRES CALES. 

 

 

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

del que es disposa a 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, 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 el què, es procedeix tot seguit al debat i votació sobre el fons de l’assumpte. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, el regidor Sr. Llaó manifesta que sens 

dubte és una infraestructura positiva demanada pel usuaris de la urbanització. Puntualitza però 

que és el govern qui fixa la prioritat de la seva execució, i que no coneix amb exactitud si 

aquesta execució es correspon amb el que són les necessitats més reals de la urbanització. Per 

això, anuncia que s’abstindrà. 

El Sr. Espuny afirma que és una obra que l’equip de govern ha decidit fer que respon a una 

promesa electoral, amb uns diners que venen directament de la Generalitat, del Govern 

Central i també d’Europa, i que s’hagués pogut obrir un debat amb les diferents forces polítics 

i els veïns afectats per tal de determinar si aquesta és realment una necessitat. Per això, 

anuncia que el seu vot serà d’abstenció. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu vot serà negatiu per diversos motius, primerament perquè 

aquests dos-cents trenta-cinc mil euros pensa que són un excés, que aquest local social no és 

prioritari pel ritme d’endeutament en que s’està posant l’ajuntament encara que l’equip de 

govern digui el contrari, i perquè des d’esquerra veuen que hi ha altres prioritats. Constata que 

en efecte es tracta d’una promesa electoral, i que hi han diverses famílies de la urbanització 

que estan interessades en poder tenir aquest local; però expressa els seus dubtes pel fet que 
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aquest local, a banda de ser un local social, pugui arribar a esdevenir un local de CiU, perquè 

les associacions que el demanen estan molt polititzades. Posar aquest local social per davant 

d’obres com seria ara l’arranjament del Casal dels Avis, que sí que és per a tothom, el porta a 

votar en contra. Recorda que també està damunt la taula la residència dels avis, i afirma que el 

seu grup prioritzaria, per exemple, la construcció d’un alberg de joventut. Conclou tot posant 

en qüestió la necessitat d’aquesta despesa de dos-cents trenta-cinc mil euros, per no ser una 

obra prioritària. 

El Sr. Montagut manifesta que del posicionament dels partits de l’oposició queda clar que no 

és una obra prioritària per a ells, però que és l’equip de govern qui tira endavant les obres que 

considera prioritàries. Respecte de la intervenció del Sr. Gaseni relativa a que hagi 

d’esdevenir un local de CiU manifesta el seu estupor per l’afirmació. Entén que és una 

passada de frenada improcedent. A ell no se li ocorreria mai dir, si el Sr. Gaseni impulsés 

l’alberg de joventut des del govern, que ho fa per què sigui un cau d’ERC. Ni s’ho planteja. 

L’equip de govern va prometre aquest local perquè va copsar la necessitat de tirar endavant un 

projecte d’aquestes característiques, que no és nou ni improvisat. Quan el Sr. Gaseni va ser al 

govern, continua, va tenir ocasió de parlar amb les associacions de veïns, i sap perfectament 

que aquest local serà per a totes, tant les que hi ha ara com les que puguin sorgir. Una vegada 

copsada aquesta necessitat van mirar com i quan es podia tirar endavant, i ara és el moment. 

Que l’oposició pensi que una despesa d’aquestes característiques no s’ha de fer a Les Tres 

Cales és només una opinió legítima de qui la expressa, i emplaça al Sr. Gaseni que assenyali 

doncs quina despesa s’ha de fer a les urbanitzacions, o si és que no se n’ha de fer cap, cosa 

que ja haurà de fer d’aquí uns mesos quan es presenti a les eleccions. L’equip de govern 

actual, continua, pretén anar complint amb les promeses fetes, com ara l’aparcament soterrat, 

la piscina, i ara també aquest centre. Promet el que promet i com que són gent seriosa ho 

compleixen. Conclou tot constatant que l’oposició ja ha deixat ben clar que per ells no és una 

obra prioritària i que no invertirien aquests diners a Les Tres Cales. 

El Sr. Llaó vol matisar que el seu grup no ha dit que no sigui una obra prioritària, sinó que 

desconeix si hi ha quelcom més prioritari, i se li acut per exemple que aquests diners 

poguessin ajudar a posar en valor el clavegueram de la mateixa urbanització, que no és 

operatiu. Si l’equip de govern, legítimament en compliment d’una promesa electoral efectuada 

en el seu dia, desitja tirar endavant aquest compromís, endavant, però ell en cap cas ha dit que 

no sigui prioritari, només que desconeix si hi pot haver alguna altra inversió que amb els 

mateixos diners pugui beneficiar a més gent i donar un servei millor, encara que ni tant sols 

proposa que això hagi de ser així. No dubta que si es construeix el local serà per a tothom, i no 

veu que el local hagi d’albergar un col·lectiu partidista. El fet que hi hagin determinades 

associacions que puguin apostar més per un color que per altre no ha d’afectar l’ús que se’n 

faci d’un local que és per a tothom. 

El Sr. Espuny afirma que és normal que l’equip de govern decideix, quan, com i on s’han de 

fer les coses, que això és el joc polític encara que una inversió que s’hagués pogut fer dos anys 

enrere s’executi ara, a vuit mesos de les eleccions municipals. Això entra dintre dels 

paràmetres del joc polític, com passa en tots els estaments de govern de la societat, però 

reitera que no hagués costat res fer una consulta, obrir una taula de debat, entre els veïns i els 

diferents representants polítics del consistori, per tal de determinar prioritats, perquè opina 

que la mateixa seriositat a la que ha fet referència el Sr. Montagut s’hagués pogut aplicar a 

l’hora d’enderrocar les escoles velles dient en el programa electoral que la construcció de 

l’aparcament comportaria el seu enderrocament. D’aquesta manera la gent s’hagués fet a la 

idea de les conseqüències de les seves promeses electorals. Manifesta no afirmar que aquest 
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local social a Les Tres Cales no sigui una actuació prioritària, sinó simplement que seria bo 

que aquestes actuacions estiguessin referendades, consultades i parlades amb tots els 

representats de l’ajuntament i amb els propis veïns. Recorda finalment a l’equip de govern que 

tot i tenir majoria de regidors no tenen la majoria dels vots del ciutadans de l’Ametlla de Mar, 

i que haurien de ser més prudents i respectar la resta de regidors del plenari, que representen 

un nombre major de vots dels que representen l’equip de govern. 

El Sr. Gaseni es reafirma en el fet que aquesta obra no és prioritària ni justa, i opina que si les 

associacions, que poden ser del partit polític que vulguin, volen tenir un local poden comprar 

una parcel·la i edificar-la, però que d’ajuntament només hi ha un, i una obra com aquesta pot 

suposar que s’estigui posant la primera pedra de l’ajuntament de les Tres Cales. Aquest 

compromís electoral, com els que es renoven cada vegada que van a les festes majors d’estiu 

de les urbanitzacions, a més de no ser ni lògic ni prioritari, tampoc és just, perquè no es tracta 

a totes les urbanitzacions de la mateixa manera. 

L’alcalde manifesta, des del respecte a les opinions de cada grup, que s’han fet unes 

observacions que al seu entendre suposen o bé que estan en campanya electoral o que 

desconeixen el que estan dient, i recorda que aquesta obra ja es va planificar el primer any de 

govern, es va sol·licitar la seva inclusió en el Pla d’Obres i Serveis del 2007 i es va aprovar 

pel govern de la Generalitat. Li sobta que algun regidor vulgui aixecar en aquest moment la 

veu quan fa tres anys no va dir res, com tampoc es va dir quan l’any 2008 es va reprogramar 

dins del programa d’actuacions 2008-2011. La seriositat es mesura pels actes i no per la 

retòrica, diu, i cadascú és responsable dels seus fets i de les coses que ha fet, i si alguna cosa 

es pot dir d’aquest govern és que ha estat dialogant. Ara sembla que es vulgui qüestionar el 

diàleg o la participació, quan aquest equip de govern ha tingut més diàleg i participació que 

ningú malgrat tenir majoria absoluta, havent fins i tot fet dues consultes populars. En relació a 

la intervenció del Sr. Gaseni afirma que si hagués estat un regidor del seu grup qui hagués fet 

una intervenció tant desafortunada li hagués demanat que rectifiqués. No es pot dir, conclou, 

que s’executa una obra per a CiU, perquè suposa parlar des del desconeixement o la paraula 

fàcil. 

 

 

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

 Vots a favor: sis 

 Vots en contra: els del Sr. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Rosa Anna Samarra Bardí i Sra. 

Montserrat Llambrich Margalef.  

 Abstencions: les del Sr. Antonio Espuny Gaseni, Sra. Maria Marsal Subirats i Sr. 

Ricardo Llaó Llaó. 

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

 

 

Vist l’informe del Gerent de La Cala Gestió en data 13 de setembre de 2010; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Encarregar expressament a l’empresa pública empresarial LA CALA GESTIÓ la 

realització de l’actuació per a l’execució de l’obra municipal del “Centre Social a la zona 

d’equipaments de la Urbanització Tres Cales”. 

 

SEGON.- L’encàrrec esmentat compren, si s’escau la redacció dels corresponents projectes 
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tècnics, la gestió i execució de les obres, i les funcions de direcció de les mateixes, incloent-hi 

les relatives a estudis geotècnics, de seguretat i salut i d’altres que resultin necessàries per a la 

seva execució. 

 

TERCER.- Notificar el present acord a LA CALA GESTIÓ per al seu coneixement i efectes. 

 

 

3- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 

MUNICIPAL DE L’AMETLLA DE MAR, VERSIÓ SETEMBRE 2010. 

 

 

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

del que es disposa a 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, sotmet a votació la 

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: nou 

 Vots en contra: els del Sr. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Rosa Anna Samarra Bardí i Sra. 

Montserrat Llambrich Margalef. 

 Abstencions: cap 

Vist el què, es procedeix tot seguit al debat i votació sobre el fons de l’assumpte. 

 

 

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

favorable tal com ha fet sempre en tot el que fa referència al Pla d’ordenació urbanística 

municipal, perquè s’està donant resposta a una de les exigències de la CUTE en el sentit de 

concretar o explicitar millor algun dels aspectes. Espera que sigui l’últim pas i que la CUTE 

no necessiti cap més aclariment. 

El Sr. Espuny manifesta que el seu vot serà com sempre ha estat negatiu, pels arguments 

esgrimits en passats plens, i espera pel bé del poble que aquesta sigui l’última aprovació. Tot i 

no estar conforme amb el seu contingut espera i desitja que tots els defectes que té aquest pla 

al final no acabin retardant la seva aplicació. 

El Sr. Gaseni manifesta que, tal i com ha fet en els dos últims tràmits de verificació de texts 

refosos, votarà en contra. Explica que una vegada analitzades les prescripcions de la CUTE, 

relatives una al retranqueig d’una porció de terreny de la zona del cap de terme de Calafat i 

l’altra a la solució per recuperar els terrenys de Port Oliver, i posats a fer preguntes, ja que 

aquest govern és un dels que més busca subvencions segons diu, perquè no s’ha fet com a la 

Costa Brava, en què el Ministeri de Medi Ambient ha fet una despesa important en la 

recuperació de terrenys. Pregunta si s’ha anat a Madrid i s’ha preguntat sobre aquest tema. Es 

pregunta com pot ser que aquest pla general, que era immaculat, hagin transcorregut dos 

mandats i encara no estigui en vigor, que es torni a passar a aprovació després de quasi sis 

anys de negociacions amb Urbanisme. Al seu entendre s’hagués pogut portar tot d’una millor 

manera i acabar-ho d’una vegada per totes. 

El Sr. Montagut recorda que aquest pla va ser aprovat definitivament per la CUTE el 

6/11/2008, i que ara es tracta només de complir amb determinades prescripcions. Dubta molt 

que la CUTE hagués aprovat el pla definitivament si fos tant dolent. Sembla evident, diu, que 

per alguns la campanya electoral ja ha començat, i ara reneguen d’un Pla del qual van ser 
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partícips en el seu inici. És una manera de fer, diu. Potser, afirma, no calia arribar al punt que 

s’ha arribat, però entén que tampoc tota la responsabilitat és de l’ajuntament. 

En una segona intervenció el Sr. Llaó manifesta que qualsevol defecte que pugui tenir formal 

o material el pla al seu entendre està esmenada, i el sorprèn que els partidaris del no, que no 

estan d’acord en un canvi que millora el pla actual, siguin els que més ganes tenen d’aprovar-

lo; entén el Sr. Llaó que el temps de tramitació, en un document d’aquestes característiques, és 

el que menys importa, i que el més important ha estat el consens, la participació i l’equilibri 

d’interessos de tota classe. Entén que el que cal ara és projectar de forma fàctica aquest 

equilibri, i que no estarà exempt de futures modificacions puntuals, perquè el temps portarà 

que s’hagi d’anar adequant als fets i a les situacions noves que puguin anar sorgint. 

El Sr. Espuny reitera el seu vot negatiu i explica que el seu interès en l’aprovació definitiva 

del pla es deu a la imatge un xic deplorable que dóna l’ajuntament, com si no s’entenguessin 

les coses en el compliment de les prescripcions. Primerament, recorda, en el retard, ja que es 

va prometre que el POUM estaria enllestit abans del 2007 i l’aprovació provisional es va fer 

en el 2008, i després perquè la CUTE comunica una sèrie de prescripcions però en canvi 

l’ajuntament n’aprova unes altres, Urbanisme reitera les seves, es presenten recursos i 

s’endeguen tota una sèrie de llargues actuacions sense fi. La seva alegria perquè s’acabi la 

tramitació i el Ple entri en vigor el pla es deu, com ha dit, per acabar amb aquesta imatge 

deplorable que es deriva del fet de no fer les coses ben fetes. En un tema com una aprovació 

d’un pla general es juguen la imatge no només de l’equip de govern, sinó de l’ajuntament i de 

tot el poble, amb independència del fet que hi hagi parts del Pla que li agraden i parts que no. 

El Sr. Gaseni manifesta que el Sr. Montagut ha donat a entendre que la CUTE ha estat la 

responsable del retard, però com a espectador de tot el procés al llarg d’aquests set anys, opina 

que l’ajuntament ha estat un aliat d’Urbanisme, ja que aquest organisme no ha fet el Pla però 

ha donat la seva benedicció a tot el que ha sortit de l’Ajuntament, i això al seu entendre és 

tenir un aliat, que poques vegades es pot dir. Assevera que ha estat Urbanisme qui ha fet 

desqualificar Port Olivet, i no l’equip de govern com ara ens volen fer creure, ja que aquest el 

que volia era treure’n la major densitat possible. La feina feta per l’equip de govern, afirma, 

ha estat important, perquè tirar endavant aquest pla general ha estat complex ateses les 

peculiaritats del terme i els seus nuclis, principalment les urbanitzacions. Però també s’han 

d’entendre les discrepàncies que des de l’oposició es puguin tenir. 

L’alcalde recorda que el propi conseller Nadal va qualificar el pla d’excel·lent, i que els 

responsables de Medi Ambient van dir que havia estat un pla modèlic i pioner. En relació al 

tema de Port Olivet, un dels factors causants del retard, afirma que el propi govern de la 

Generalitat no volia desqualificar el cent per cent, i pregunta, respecte d’això, a qui defensa el 

govern de la Generalitat. Explica que després de l’última sessió de la Comissió d’Urbanisme, 

en què es va rebutjar el text refós verificat per l’Ajuntament al juliol passat, el propi director 

general va reconèixer l’existència, al POUM rebutjat, de la documentació la presumpta 

mancança de què va fonamentar aquella no conformitat de la CUTE, de què deriva que avui 

s’hagi de tornar a verificar un nou text refós. En qualsevol cas, conclou, és un èxit de tothom 

què després de tants anys s’hagi pogut arribat a bon port. 

El Sr. Gómez afirma que es tracta d’un POUM històric que dóna expectatives i solucions al 

creixement del municipi. Opina que la gent que els escolta, a la vista de les intervencions, 

pensarà que ja estan en campanya electoral, ja que tant en el punt anterior relatiu al local 

social com en aquest sembla que tot s’hi val. Explica que una de les raons perquè aquest pla 

general s’ha retardat tant ha estat per la ineficàcia del tripartit, d’un govern que no compleix 

amb la Llei, que va retardar al màxim l’emissió dels informes preceptius, i que si la CUTE 
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hagués estat objectiva aquest pla general hagués entrat en vigor fa temps, però que en aquest 

cas el govern ha estat sectari. Assevera que és un pla general del tot i per a tot el poble, ja que 

tothom hi ha participat, i que entre tots han aconseguit que Port Olivet sigui una reserva 

natural, que més de sis milions de metres quadrats que havien de ser zones residencials siguin 

zones rústiques i verdes, que s’hagi saltat la via i l’autopista, i que des de Roques Daurades 

fins l’Àliga sigui una zona verda protegida i única a tot Catalunya. Pensa que entre tots han 

aconseguit fer un pla modèlic que ha portat solucions a la majoria de demandes, amb un 

creixement sostenible que des del mateix departament de Medi Ambient es va qualificar de 

modèlic. Demana a tots els regidors que mirin cap al futur i que no parlin per parlar, ja que en 

el primer mandat aquest mateix pla va estar totalment recolzat per ERC i en canvi ara es 

desmarca només perquè es troba a l’oposició. Hi han tingut molt poques al·legacions, i si no 

s’ha aprovat en els terminis que tots volien ha estat perquè no han trobat la simpatia que 

havien de trobar a la CUTE, la qual tot i això es va veure obligada a aprovar-lo molt abans del 

que hagués volgut perquè no hi havia cap excusa per no aprovar-lo, perquè sempre s’ha vetllat 

per salvaguardar els interessos de la gent del poble i de l’ajuntament. Conclou tot reiterant el 

seu orgull per haver aprovat aquest pla general que dóna solució a les noves generacions, i 

pensa que en un futur tots se’n sentiran orgullosos d’haver-lo aprovat. 

El Sr. Gaseni demana la paraula per al·lusions, que li és denegada per l’alcalde per entendre 

que no hi han hagut al·lusions personals. 

El secretari sol·licita l’ús de la paraula per recordar i explicar als membres corporatius: 

a) Que, tal i com ha explicat personalment a tots els membres de l’òrgan plenari amb 

anterioritat a l’inici de la sessió, el text refós del POUM objecte de verificació, que no la 

proposta d’acord, que se sotmet a votació, ha sofert unes petites variacions respecte de 

la que ha estat a disposició dels regidors des de la convocatòria de la present sessió, 

petites variacions suggerides a darrera hora per l’equip redactor per tal d’ajustar-se 

estrictament a la literalitat de les prescripcions demanades per la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en el seu acord de data 29/7/2010, i que són 

exactament les que s’hi contenen al dossier de cinc pàgines que s’ha repartit a tots els 

membres també amb anterioritat a l’inici de la sessió. 

b) Que les variacions en els exemplars de text refós verificat que finalment es trametran a 

la CUTE són les que al dossier esmentat s’assenyalen expressament, i que afecten: 

 Les pàgines 26, 27 i 48 del Programa d’Actuació Urbanística. 

 Les fitxes de la normativa urbanística corresponents a “PEU Port Olivet” i a “PEU 

Artilleria”. 

c) Que, en conseqüència, la verificació del text refós del Pla d’ordenació urbanística 

municipal que se sotmet a votació s’ha d’entendre esmenada, en els termes que al 

dossier s’hi exposen, a l’empara del que es disposa als articles 94.1.e) i 98.2 del 

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

RD 2568/1986, de 28/11/1986. 

d) Que un exemplar del dossier esmentat s’arxivarà a l’expedient de tramitació del POUM 

juntament amb el certificat del present acord, i un altre, a l’expedient de la present 

sessió plenària, per a la deguda constància. 

El Sr. Gaseni manifesta que no pot acceptar aquesta esmena que ara es planteja perquè no ha 

tingut temps per analitzar-la, i que com sigui que abans ha demanat un acte de bona fe a 

l’alcalde demanant-li l’ús de la paraula per al·lusions i l’alcalde, denegant-li, no l’ha tingut, 

ara ell tampoc no el pot tenir en relació a l’esmena explicada pel secretari. 
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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. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Rosa Anna Samarra Bardí, Sra. 

Montserrat Llambrich Margalef, Sr. Antonio Espuny Gaseni i Sra. Maria Marsal 

Subirats.  

 Abstencions: cap  

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

 

 

En data 23/6/2008 el Ple de l’ajuntament va aprovar provisionalment el Pla d’ordenació 

urbanística municipal de l’Ametlla de Mar. El Pla, juntament amb l’expedient tramitat, va ser 

tramès a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, per a la seva aprovació 

definitiva, per aplicació del que disposa l’article 78.a) del Decret Legislatiu 1/2005, de 

26/7/2005, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

En data 6/11/2008, la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre va acordar 

aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal, suspenent-ne l’executivitat i 

la seva publicació a la presentació d’un text refós que incorpori les prescripcions que al propi 

acord s’hi indiquen. 

En data 23/6/2009 el Ple de l’Ajuntament va verificar el text refós de Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de l’Ametlla de Mar i va disposar que es remetés a la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre. 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en data 2/7/2009, va adoptar 

acord pel qual donava conformitat al text refós tramès per l’Ajuntament, tot introduint, però, 

determinades prescripcions d’ofici. 

En data 30/7/2009, RS 2083 de 17/8/2009, es va interposar davant de l’Hble. Sr. conseller de 

PTOP recurs d’alçada contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 

l’Ebre de data 2/7/2009. Aquest recurs fou complementat per un altre escrit de data 19/1/2010, 

RS 63 de la mateixa data. 

En data 22/3/2010, RE 1193 de 25/3/2010, l’Hble. Sr. conseller de PTOP va resoldre el recurs 

interposat, tot establint, al seu punt resolutiu onzè, que “el nou text refós del POUM que 

elabori l’ajuntament s’haurà de sotmetre a la consideració de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre que valorarà el document final tenint en compte les 

determinacions dels seus acords de 6/11/2008, 2/7/2009, i les derivades de la present 

resolució”. 

En data 22/6/2010 el Ple de l’Ajuntament va verificar el text refós de Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de l’Ametlla de Mar, versió juny 2010, i va disposar que es remetés a 

la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre. 

En data 29/7/2010, RE 3545 de 13/9/2010, la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres 

de l’Ebre va acordar no donar conformitat al text refós tramès, fins que no s’hi incorporin les 

prescripcions que al propi acord s’hi indiquen. 

S’ha elaborat el nou text refós del POUM, versió setembre 2010, que se sotmet a verificació 

per part de l’òrgan plenari. 

Per tot això; 

Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal Sr. Joan Prous i Cañellas en data 13/9/2010; 

Vistos els informes preceptius de Secretaria i d’Intervenció; 

Vist el que es disposa a l’article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 152 

 

bases de règim local; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Verificar el text refós de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’Ametlla de 

Mar, versió setembre 2010. 

 

SEGON.- Elevar aquest acord, juntament amb el text refós aprovat, a la Comissió 

d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, als efectes que sigui valorat i s’ordeni la seva publicació 

a efectes de vigència i executivitat. 

 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 15:20 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 9 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 144 a 152 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 01/12/2010 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 8/2010, DE 28/09/2010, ORDINÀRIA. 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Anna Maria Gallart Gaseni 

Sra. Teresa Callau Caballé 

Sr. Alexandre Xavier Llambrich Bono 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sra. Rosa Anna Samarra Bardí 

Sra. Montserrat Llambrich Margalef 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 

 

 

Excusa la seva absència la regidora Sra. Mª Carme Martí Buenaventura. 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 17:00 hores del dia 28/09/2010, 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- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’EXPROPIACIÓ PEL MÈTODE DE 

TAXACIÓ CONJUNTA DE LA ZONA CLAU PL, ANOMENADA DE LA COVA GRAN. 

 

 

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

seu vot serà favorable ja que és un tema històric que ja va iniciar ell, durant el seu mandat 
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com a alcalde, ara farà uns deu anys. Assegura que es va fer una bona feina d’investigació 

abans de prendre qualsevol decisió que pogués afectar als veïns de l’edifici Cova Gran, i que 

al final l’ajuntament va arribar a la conclusió que els terrenys que en un principi semblava que 

eren de l’edifici sempre havien estat de domini públic, com així ho demostren els diferents 

plànols del cadastre dels anys 1933 i 1954. A partir d’aquesta realitat en aquell moment ja es 

va iniciar el procés per tal de recuperar aquest espai per a domini públic de tots els veïns del 

poble. Assevera que els governs successius han estat en la mateixa línia, lluitant en totes les 

tramitacions administratives necessàries per arribar a aquest punt, i anuncia que el seu vot serà 

favorable perquè pensa que els terrenys són de tots els veïns del poble, i no dels propietaris 

particulars de l’edifici, amb tot el seu respecte vers aquests. 

En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Ricardo Llaó Llaó. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu grup està a favor que el poble recuperi la plenitud d’ús 

d’aquests terrenys, però que no pot estar a favor de la resolució que avui s’ha de prendre 

d’aprovació definitiva de l’expropiació, amb una valoració que no se sap a qui s’ha de pagar, 

donat que ni la comunitat de propietaris, ni l’Estat, reconeixen la propietat d’aquests terrenys. 

Creu que 190.000,00 Euros de valoració són molts diners, que tot i estar a favor de la 

recuperació entén que les coses potser no s’han fet del tot bé, i que ara no és el moment de 

mal gastar aquests diners. Pensa el Sr. Gaseni que hi ha d’haver una altra manera, que si ningú 

demostra la seva titularitat és trist que l’ajuntament no pugui garantir una altra via sense tenir 

que fer aquesta despesa per a les arques municipals. 

El Sr. Llaó excusa el seu retard i tot seguit manifesta que es tracta d’un tema discutit en la 

Comissió Informativa i que fa referència a la recuperació d’uns terrenys que ja fa temps que 

ve desenvolupant cert conflicte sobre la seva titularitat, però que tant l’ajuntament com els 

partits polítics que el formen sempre s’ha vist bé que passin a ser municipals i que per tant 

s’hagin d’expropiar. Explica que tots els grups polítics ja van manifestar i votar quan en el 

planejament se’n va canviar l’ús i es va preveure la seva expropiació, i donat que sempre va 

estar d’acord, ara el que no farà serà discutir la quantitat de diners de l’expropiació, valorada 

per tècnics qualificats. Anuncia que el seu vot serà favorable. 

L’alcalde agraeix les paraules tant del Sr. Espuny com del Sr. Llaó i explica que el Sr. Gaseni 

deu estar mancat d’informació sobre el tema, ja que l’ajuntament no malgasta els diners. 

Afirma que tots els veïns han de tenir la seguretat que això s’ha fet impecablement bé, de 

manera exquisida, i que els tècnics han fet una feina excel·lent. Assevera que aquests 

190.000,00 Euros, cas que ningú pugui provar la titularitat dels terrenys o que el presumpte 

titular no comparegui, romandran a la Caixa General de dipòsits municipal. Reitera que les 

coses s’han fet bé i que si això serveix als regidors per a canviar el seu vot, ho acceptarà, i si 

per contrari no ho fan se sorprendrà, encara que seguirà respectant el seu criteri de vot. 

En una segona intervenció el Sr. Gaseni manifesta que en la Comissió Informativa, a la que 

per cert l’alcalde no hi va assistir, i que serveix per informar-los de tots els punts que han de 

passar al ple, va entendre que aquests diners s’havien de dipositar, de què suposa que no es 

podran gastar en cap altra cosa fins que algú en demostri la seva propietat, que es deixaran 

d’invertir en altres necessitats. Conclou tot indicant que si tothom hagués assistit a la 

Comissió Informativa pot ser el tema estaria molt més clar. 

L’alcalde explica que si no va assistir a la Comissió Informativa va ser perquè tenia altres 

assumptes importants, i que en cap altre moment ell ha retret al Sr. Gaseni les seves absències 

a la referida comissió, però que malgrat tot hi va assistir el portaveu Sr. Montagut, que sempre 

explica les coses. 

El Sr. Gaseni manifesta que no dubta del senyor alcalde però que segueix pensant que el tema 
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no es va explicar bé en la Comissió Informativa i que per tant ell no ho veu clar. Demana que 

es posposi aquest punt de l’ordre del dia i que se’n faci una bona explicació i aleshores ja 

miraran si canvien el vot. 

L’alcalde reitera que si els hi sembla bé els pot fer arribar tota la informació que fa al cas, però 

que les paraules emprades pel Sr. Gaseni relatives a malgastar els diners les haurà de 

rectificar, perquè no ha estat encertat en la seva intervenció. 

El Sr. Montagut es mostra sorprès pel fet que es posin ombres de dubte o que es vulgui donar 

a entendre que no es va donar informació a la Comissió Informativa General. Una altra cosa, 

afegeix, fora que el Sr. Gaseni plantegi el fet que ell no entén les coses quan se li expliquen, ja 

que hi han altres testimonis que hi eren presents i que ho van entendre perfectament. És més, 

continua, quan el Sr. Gaseni ha exposat el posicionament del seu grup ha fet una explicació 

fins i tot millor que la seva. Per tant, entén que el que es va explicar es va explicar bé, que 

s’ha seguit el procediment administratiu adient i que si tenen alguna altra solució miraculosa 

al tema que no comporti que s’hagin de dipositar aquests diners doncs que l’aportin. Explica 

que la sensació que en treu és que quan algú no vol entendre les coses no les entén per molt 

que se li expliquin, i conclou tot oferint-se a donar al Sr. Gaseni totes les informacions 

pertinents i a ser-hi tota l’estona que sigui necessària, fins que ho entengui. 

 

 

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

 Vots a favor: nou 

 Vots en contra: els del Sr. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Rosa Anna Samarra Bardí i Sra. 

Montserrat Llambrich Margalef.  

 Abstencions: cap  

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

 

 

En data 22/6/2010, el Ple de l’Ajuntament va acordar: 

PRIMER.- Aprovar inicialment el “Projecte d’expropiació pel mètode de taxació 

conjunta de la zona clau PL, anomenada de la Cova Gran”. 

SEGON.- Sotmetre el projecte inicialment aprovat a exposició pública pel termini d’un 

mes, per tal que les persones interessades puguin formular les observacions i 

reclamacions que estimin oportunes concernents a la titularitat o a la valoració de llurs 

respectius drets. 

TERCER.- Disposar que es comuniquin individualment a les persones que apareixen 

identificades en el projecte com a interessades els corresponents fulls d’apreuament. 

Consta a l’expedient que l’esmentat acord fou notificat individualment juntament amb els 

corresponents fulls d’apreuament, i que fou objecte d’exposició pública mitjançant la inserció 

del corresponent anunci al tauler d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la 

Província número 156, de 8/7/2010. 

En data 10/8/2010, RE 3091, va tenir entrada al Registre General de l’Ajuntament l’escrit 

d’al·legacions a l’aprovació inicial del projecte presentat per la representació de la comunitat 

de propietaris de l’Edifici Cova Gran. Consta haver-se presentat l’escrit a l’oficina de correus 

en data 6/8/2010, dins per tant de termini. 

En data 15/09/2010 es va incorporar a l’expedient informe jurídic relatiu a les al·legacions 

presentades, informe que després d’analitzar el seu contingut, conclou tot proposant la seva 

desestimació íntegra i, com sigui que no s’acredita títol que faci variar el contingut de la 
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relació de béns i drets afectats del projecte, procedir a la seva aprovació definitiva en els 

mateixos termes en què va ser inicialment aprovat, sense variació ni esmena del seu contingut. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa a l’article 113 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades per la comunitat de propietaris de l’Edifici 

Cova Gran. 

 

SEGON.- Aprovar definitivament el “Projecte d’expropiació pel mètode de taxació conjunta 

de la zona clau PL, anomenada de la Cova Gran”. 

 

TERCER.- Disposar la notificació en forma del present acord, amb els específics advertiments 

prescrits a l’article 113.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei d’urbanisme. 

 

 

2- ADHESIÓ, COM A ENS FUNDADOR, AL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA 

GESTIÓ DELS ESPAIS D’INTERÈS NATURAL SERRA DE CARDÓ-EL BOIX I EL 

TOSSAL DE MONTAGUT, APROVACIÓ DELS ESTATUTS I NOMENAMENT DE 

REPRESENTANTS AL CONSELL PLENARI. 

 

 

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

vot serà favorable perquè no es podria entendre que el municipi de l’Ametlla de Mar fos 

titular d’una franja de terreny que entra dintre de la competència d’aquest ens i no hi fos 

integrat. 

L’alcalde manifesta als assistents que els dos representants que es proposen com a 

representants de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar en aquest Consorci siguin la Sra. Mª 

Carme Martí i Buenaventura i el Sr. Alexandre-Xavier Llambrich Bono, ja que a la proposta 

d’acord aquesta designació estava encara indeterminada. 

El Sr. Espuny manifesta que el seu vot també serà favorable, ja que pensa que pot ser una 

bona eina que pot permetre millorar tot aquest espai natural. Opina que seria bo que es fes una 

invitació al municipi de Tivissa, encara que aquest pertany a la comarca de la Ribera d’Ebre, 

per tal que s’incorporés a aquest Consorci a nivell individual i no a través del seu Consell 

Comarcal, ja que és un municipi amb el qual comparteixen terrenys i límits de terme. 

El Sr. Gaseni diu que el seu vot serà afirmatiu, pensa que l’existència d’aquest Consorci és 

beneficiosa per vetllar per aquests terrenys i que això a més es faci en col·laboració dels altres 

municipis. 

El Sr. Montagut manifesta que ja es va contemplar el fet que el municipi de Tivissa 

s’incorporés com a ens fundador encara que la franja de terreny que li toca del Tossal de 

Montagut és molt petita, però que ja es va pactar amb el Consell de la Ribera d’Ebre que 

canalitzarien la qüestió per veure com ho administraven. Ell personalment ho veu amb bons 

ulls, afirma, i explica que als estatuts es preveu la possibilitat que s’incorporin nous 

ajuntaments i entitats. En cap cas, conclou, l’ajuntament de l’Ametlla de Mar serà un destorb 

per la futura incorporació del municipi de Tivissa. 
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Tot seguit se sotmet a votació la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar promou, juntament amb altres entitats locals que es detallen 

a l’article 1 del projecte d’estatuts reguladors, la creació d’un consorci anomenat “Consorci per a 

la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural Serra de Cardó-el Boix i el Tossal de 

Montagut”. 

S’ha redactat un projecte d’estatuts reguladors, l’article 8è dels quals defineix l’objectiu i les 

finalitats del consorci. 

Per aquest motiu, per provisió de l’Alcaldia de data 21/09/2010 s’ha incoat expedient per a la 

integració de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels 

Espais d’Interès Natural Serra de Cardó-el Boix i el Tossal de Montagut, expedient al qual s’ha 

incorporat un exemplar de la proposta d’estatuts reguladors del nou organisme. 

Per tot això; 

Atès el que es disposa als articles 22.2.b) i 47.2.b) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora 

de les bases de règim local, 64 i 110 del Text refós de règim local aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 781/1986, de 18/4/1986, 150.1, 191.1, i 269 a 272 del Text refós de la Llei 

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

312 a 324 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 

179/1995, de 13/6/1995; 

Vista la proposta d’estatuts reguladors; 

Vistos els informes preceptius de Secretaria i d’Intervenció; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment la creació i la constitució del Consorci per a la Protecció i la 

Gestió dels Espais d’Interès Natural Serra de Cardó-el Boix i el Tossal de Montagut, i aprovar 

els Estatuts pels quals se’n regirà l’actuació, en acceptar-se el projecte d’Estatuts elaborat per 

la comissió mixta de treball creada a aquest efecte, de conformitat amb el procediment de 

constitució que estableix l’article 313 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 

SEGON.- Sotmetre a informació pública els estatuts aprovats en l’acord anterior, per un 

període de trenta dies hàbils a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions de l’anunci 

en el Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als 

efectes de poder ser examinats i, si escau, formular les reclamacions i al•legacions que es 

considerin pertinents, de conformitat amb el que disposa l’article 313, en relació amb el 160, 

del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Els estatuts s’entendran aprovats 

definitivament si en aquest termini no es formulen reclamacions ni al·legacions. 

A aquests efectes, es delega en l’Ajuntament de Rasquera, com entitat coordinadora, per tal 

que procedeixi a la publicació conjunta i unificada de tots els acords relatius a la constitució 

del referit Consorci. 
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TERCER.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per 

fer efectius els acords precedents, especialment perquè sol•liciti les autoritzacions 

administratives que, si escau, siguin preceptives, així com la seva inscripció en el registre 

pertinent. 

 

QUART.- Designar com a vocals representants d’aquest ajuntament al Consell Plenari del 

Consorci als senyors/es Mª Carme Martí Buenaventura i Alexandre-Xavier Llambrich Bono. 

 

CINQUÈ.- Remetre un certificat del present acord a l’Ajuntament de Rasquera. 

 

 

3- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A PROGRAMES I ACTIVITATS DE 

PROMOCIÓ TURÍSTICA ATORGADA EN DATA 11/6/2010 PEL PATRONAT DE 

TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. 

 

 

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: 

 

 

Al Butlletí Oficial de la Província número 11/2010 de 15/1/2010 es van publicar les bases 

específiques reguladores de la concessió de subvencions per a programes concrets i activitats 

de promoció turística, destinades a patronats municipals de turisme i Ajuntaments. 

El Patronat de Turisme de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va sol·licitar la inclusió en 

l’esmentat programa. 

Vist que el Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, en data 

11/6/2010, va acordar atorgar subvenció per import de 9.950,00 €, per als programes concrets 

i activitats de promoció que específicament es detallen; 

Atès que a la partida 432.22602 del pressupost del Patronat Municipal de Turisme existeix 

impost suficient per atendre les despeses necessàries per a realitzar l’activitat; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada. 

 

SEGON.- Comprometre’s a destinar l’import atorgat a la finalitat establerta. 

 

TERCER.- Comprometre’s a complir totes i cadascuna de les obligacions establertes a les 

bases de la convocatòria, amb l’acceptació que, cas d’incompliment, aquesta circumstància 

dóna lloc al reintegrament i en el seu cas a la compensació automàtica a la Diputació de 

Tarragona. 
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4- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA AL SUPORT DE L’AJUNTAMENT DE 

L’AMETLLA DE MAR A LA CANDIDATURA DE RESERVA DE LA BIOSFERA DE LES 

TERRES DE L’EBRE. 

 

 

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

 

 

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

 Vots a favor: dotze 

 Vots en contra: cap  

 Abstencions: cap 

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

 

 

Atès que les Terres de l’Ebre disposen d’un important patrimoni natural i paisatgístic molt 

divers i singular en el context català i europeu, en què destaquen el Delta de l’Ebre, el massís 

dels Ports, la Serra de Cardó, la reserva natural de Sebes, el patrimoni geològic de la Terra 

Alta o el propi riu Ebre. Un patrimoni extraordinari que ha conviscut amb harmonia amb 

l’activitat humana, modelant uns paisatges singulars de bancals, de marges de pedra seca, 

d’oliveres, de vinyes, de fruiters, d’arrossars... Uns espais i uns valors que han determinat 

l’evolució i consolidació de sectors fonamentals de la nostra economia com la pagesia, la 

pesca, l’agroindústria o el turisme. Al mateix temps, l’acció de l’home ha deixat sobre les 

Terres de l’Ebre valors històrics i patrimonials de gran rellevància com el Castell de Miravet, 

la Catedral de Tortosa, espais de la Batalla de l’Ebre com el Poble Vell de Corbera o la Serra 

de Pàndols, les pintures rupestres o el valuós patrimoni íber al conjunt de les quatre 

comarques; 

Atès que aquests valors patrimonials (naturals, paisatgístics, culturals i històrics) poden i han 

de contribuir al desenvolupament aportant noves oportunitats al teixit econòmic existent. En 

definitiva, els valors patrimonials del territori poden i han d’ajudar a construir una economia 

amb valors. Una economia arrelada i reforçada per la identitat i la singularitat de les 

comarques de l’Ebre, que més enllà de la seva funció productiva actuï com a veritable vehicle 

de cohesió social i territorial; 

Atès que el Programa MaB de la UNESCO i la figura de la Reserva de la Biosfera pot ésser 

l’instrument per avançar pel camí del compromís voluntari i consensuat entre institucions 

públiques, sectors socioeconòmics i societat civil, cap a la generació de sinèrgies entre la 

preservació activa dels valors patrimonials i el desenvolupament social, econòmic i equilibrat 

del territori; 

Atès que una figura internacional com aquesta pot ésser l’oportunitat per a situar, des del 

reconeixement de la singularitat i excel·lència dels productes i serveis ebrencs, les Terres de 

l’Ebre en el mapa mundial acreditant-les amb un inestimable valor afegit front el context 

d’una economia cada vegada més global; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Donar suport a la candidatura de les Terres de l’Ebre com a Reserva de la Biosfera a 
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presentar davant la UNESCO. 

 

SEGON.- Fer arribar aquest acord a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de 

Catalunya a les Terres de l’Ebre. 

 

 

5- 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 352/2010, de 08/07/2010 al 411/2010, de 21/09/2010 i de les actes de les 

Juntes de Govern corresponents a les sessions 19/2010, de 08/07/2010, 20/2010, de 

12/07/2010, 21/2010, de 19/07/2010, 22/2010, de 02/08/2010, 23/2010, de 06/08/2010, 

24/2010, de 26/08/2010, 25/2010, de 02/09/2010 i 26/2010, de 09/09/2010, 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 pregunta de què tracta el recurs contenciosoadministratiu núm. 386/2010 

presentat contra l’ajuntament per dos veïns del poble i en el qual l’advocat que defensa 

l’ajuntament és el Sr. Xavier Xifra i Triadú. També manifesta que li ha sorprès molt veure que 

en una Junta de Govern s’ha procedit a l’aprovació inicial dels projectes d’urbanització 

corresponents al polígon 2 de la unitat d’actuació en sòl urbà de Sant Jordi d’Alfama sector 

castell, al sector Tres Cales 2a Fase, i al polígon 2 de la unitat d’actuació en sòl urbà de 

Roques Daurades, quan aquests projectes ja els va aprovar el Consell d’Administració de 

l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió, que també va treure a concurs les obres i les va 

adjudicar. Avança el Sr. Espuny que el seu grup presentarà al·legacions al projecte de Sant 

Jordi sector Castell perquè el POUM marca un altre model d’urbanització i l’equip de govern 

presenta el mateix que es va aprovar en el seu dia, abans d’haver-hi el Text Refós que 

determina uns altres límits i criteris d’edificació en aquell sector. Reitera el que ell sempre ha 

vingut recordant al llarg d’aquests anys de que s’han de fer les coses més a poc a poc i tenint 

sempre presents als veïns, i no com en el cas de Roques Daurades que al no fer-ho s’ha creat 

mal ambient. Pregunta el Sr. Espuny el per què de tot això en aquests tres sectors. 

Reitera també la pregunta efectuada en l’anterior ple, del per què l’ajuntament ha arribat a 

l’ordre d’execució d’enderrocar d’una setantena d’habitatges construïts en zona rústica. 

L’alcalde manifesta que ordenarà al gerent de La Cala Gestió li faciliti complit detall de tot el 

que ha demanat. 

El Sr. Gómez contesta al Sr. Espuny, en relació al tema de les casetes de camp, que com molt 

bé sap és un tema molt delicat i en el que l’equip de govern està actuant amb el màxim rigor, i 

que com sigui que el cas està subiudice no li pot contestar. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El Sr. Espuny pregunta que està passant per què aquest tema estigui subiudice, diu que ell ja 

s’ho pensa, però que seria bo que la gent del poble s’assabentés del per què s’ha arribat a 
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aquesta situació. 

Recorda seguidament la pregunta efectuada en l’anterior ple, relativa a la liquidació de 

l’empresa Naturgest. 

El Sr. Gaseni pregunta si els moviments de terra efectuats en la punta de Bon Capó es deuen a 

la construcció dels 14 habitatges unifamiliars entre mitgeres. Pregunta també si han començat 

les obres de construcció dels 270 habitatges a Roques Daurades per part de l’empresa 

PYDUM. 

L’alcalde, en relació al tema de les casetes de camp manifesta que tractant-se d’un tema en el 

qual hi han particulars afectats directament, més allà de la contesta efectuada pel Sr. Gómez, 

ell per respecte ja es donaria per contestat, més encara si es té en compte que el Sr. Espuny va 

ser alcalde durant quatre anys i sap perfectament com està el tema de rústica. 

El Sr. Gómez afirma que el Sr. Espuny sap molt bé com funciona el tema de les casetes de 

camp, i que no farà safareig d’un tema tant delicat com aquest. Creu que tots haurien de ser 

més prudents i responsables. 

En relació al tema de l’empresa Naturgest explica el Sr. Gómez que ha estat escoltant durant 

set anys per tots els mitjans de comunicació que aquests senyors eren el dimoni, i ara que 

l’equip de govern per raons tècniques ha decidit canviar d’equip resulta que són els bons. 

Reitera que el canvi s’ha degut a motius tècnics, i que l’empresa Naturgest va fer una molt 

bona feina. 

Contesta al Sr. Gaseni que a l’ajuntament encara no ha tingut entrada cap sol·licitud de permís 

d’obres per a construir els habitatges al que ha fet referència, però que el que estan fent com a 

propietaris dels terrenys és desbrossar-los. Recorda que quan van entrar a l’ajuntament van 

endegar negociacions en què van ser presents i participar el Sr. Gaseni, com a tinent d’alcalde, 

el Sr. Montagut, ell mateix, i l’alcalde, i que van acordar amb l’empresa PYDUM, que per cert 

havia guanyat un contenciós a l’anterior equip de govern presidit pel Sr. Espuny que els 

permetia construir 100 apartaments a la punta de Bon Capó i més de 600 apartaments just al 

costat de l’hotel, que els terrenys que eren privats de la punta de Bon Capó passessin a ser 

zona verda pública, sense cap edificació en la península i que únicament podran construir 14 

xalets retranquejats just al davant mateix dels edificis d’apartaments ja existents anomenats 

Amatista i Esmeralda. Afirma que d’aquelles negociacions se n’han de sentir plenament 

orgullosos, ja que van aconseguir que el 83% de l’edificació de la punta de Bon Capó passés 

només al 13% i que la gran majoria de la punta passés a ser un gran jardí botànic de tot el 

poble, que allí on havien d’anar els apartaments es rebaixés un 50% de sostre, i que una zona 

privada esportiva passés a ser pública per fer-hi un pàrquing que tanta falta fa a l’estiu, i de la 

que cediran sis mil metres quadrats, evidentment pagant, a l’hotel per solucionar els greus 

problemes d’aparcament que es creen en aquella zona, a part també de fer-los-hi pagar les 

connexions i xarxa viària general. Afirma el Sr. Gómez que van fer un acord boníssim amb 

l’empresa PYDUM i del qual l’equip de govern n’està molt orgullós, i que els propietaris dels 

apartaments dels edificis esmentats no fan bé en dir que no volen a ningú al seu davant, 

perquè quan els van comprar ja sabien que estaven comprant segona línia. Sol·licita que no es 

faci més demagògia, i als regidors que van participar d’aquell pacte els recorda que en política 

no tot s’hi val. 

El Sr. Gaseni replica que en efecte el seu grup va participar en aquelles negociacions i van 

arribar a un principi d’acord, però que en cap cas es va signar ni tancar, i que entre mig 

l’actual equip de govern ha realitzat la revisió del pla general i ha tingut altres eines per poder 

apretar, i que a ell li sap molt de greu que no s’hagi pogut anar més enllà perquè en breu els 

veïns veuran a la punta de Bon Capó, per molt retranquejats que estiguin, 14 habitatges amb 
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aparcaments i piscines. Reitera que el grup d’ERC no va tancar cap pacte en cap promotor, 

únicament va estar negociant, i que, com es pot comprovar les llicències donades són de les 

Juntes de Govern de l’actual equip de govern. 

L’alcalde manifesta que en efecte no existeix cap document per escrit d’aquelles negociacions, 

i que l’únic document existent és la sentència que autoritzava que en aquella zona es fessin 

100 xalets, a més de tot el que s’havia de fer i del qual tots en són sabedors. Però que en 

aquella negociació en la que estaven presents a més d’ell, el Sr. Gómez, el Sr. Gaseni com a 

primer tinent d’alcalde i el Sr. Montagut com a regidor de Medi Ambient, es va arribar a 

l’acord de paraula, que per ell té tanta validesa com un acord signat, i del qual ara el Sr. 

Gaseni se’n vol desdir. La protecció del litoral que en aquells moments es va aconseguir va 

ser importantíssima, com la que s’ha continuat fent encara de més abast també durant aquest 

mandat, i compren que això al Sr. Gaseni li pesi i li sàpiga greu. 

 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 18:20 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 10 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 153 a 162 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 01/12/2010 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 9/2010, DE 30/11/2010, ORDINÀRIA. 

 

 

ASSISTENTS A L'INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sr. Joan Pere Gómez Comes 

Sra. Teresa Callau Caballé 

Sr. Alexandre Xavier Llambrich Bono 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

Sra. Montserrat Llambrich Margalef 

Sr. Antonio Espuny Gaseni 

Sra. Maria Marsal Subirats 

Sr. Ricardo Llaó Llaó 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 

 

Excusen la seva absència les regidores Sra. Mª Carme Martí Buenaventura i Rosa Anna Samarra 

Bardí. 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 10:00 hores del dia 30/11/2010, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l’objectiu de celebrar sessió 

ordinària en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

1- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS 7/2010, DE 16/09/2010, I 

8/2010, DE 28/09/2010. 

 

 

Un cop llegides les actes de les sessions del ple 7/2010, de 16/09/2010, i 8/2010, de 

28/09/2010, 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: deu 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

ÚNIC.- Aprovar les actes de les sessions del ple 7/2010, de 16/09/2010, i 8/2010, de 

28/09/2010. 

 

 

En aquest moment s’incorpora a la sessió la regidora Sra. Anna Maria Gallart Gaseni. 

 

 

2- INFORME RELATIU A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DEL 

SERVEI URBÀ DE TAXI A L’AMETLLA DE MAR PER L’ANY 2011. 

 

 

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 12/11/2010, RE 4339, ha tingut entrada en aquest ajuntament escrit del Sindicat del 

Taxi a Catalunya, pel qual sol·licita per a l’any 2011 un increment tarifari d’un 4,5%, 

concretat en l’estructura de tarifes que al mateix escrit es conté, i que es justifica en el 

corresponent estudi econòmic d’explotació que s’hi acompanya. 

Vista la proposta esmentada; 

Vist el que es disposa a l’article 299 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 

locals aprovat per Decret 179/2995, de 13/6/1995, i al Decret 149/1988, de 28/04/1988, sobre 

el Règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Informar favorablement davant la Comissió de Preus de Catalunya la proposta de 

modificació de les tarifes aplicables als serveis urbans de taxi de l’Ametlla de Mar per al 

2011. 

 

SEGON.- Disposar que es trameti l’expedient a la Comissió de Preus de Catalunya. 

 

 

3- ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DE BÉNS 
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DE DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DE LES PARADES DEL MERCAT 

MUNICIPAL NÚMEROS P-12 I P-13. 

 

 

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 31/3/2008 el ple de la corporació va acordar aprovar en la seva totalitat l’expedient de 

contractació tramitat per a l’adjudicació de la “concessió administrativa d’ús privatiu de béns 

de domini públic per a l’explotació de les parades del Mercat municipal números P-4, P-10 i 

P-11, P-12 i P-13, P-14, P-17, B-10, B-11, B-14, B-8 i B-9”, aprovar el plec de clàusules 

administratives particulars, i disposar, l’obertura simultània de l’expedient de licitació i 

adjudicació pel procediment de concurs obert. 

L’anunci va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província 86/2008, de 12/4/2008, i al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya 5110, de 14/4/2008. 

En data 29/5/2008 el ple va acordar l’adjudicació de les concessions administratives d’ús 

privatiu de béns de domini públic per a l’explotació de les parades del Mercat municipal 

números B-8/B-9 i B-14, úniques per a les quals es van rebre ofertes en termini durant la 

tramitació del procediment obert. 

En data 3/9/2010, RE 4221, el senyor Marc Vinaixa Molins ha manifestat el seu interès en 

ordre a que li siguin adjudicades les parades P-12 i P13, actualment vacants, per destinar-les a 

l’activitat que els és pròpia dins del “Grup C: Congelats, Pesca Salada, Pesca Fresca i Marisc” 

previst a l’article 5.2 de l’ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa per la prestació 

del servei del Mercat. Sol·licita, a més, un fraccionament i ajornament de les quantitats que 

s’acreditaran per l’adjudicació, de la següent manera: 

a) 50 % en el moment de l’adquisició. 

b) 25%, als sis mesos. 

c) 25%, als dotze mesos. 

L’article 154.c) de la Llei 30/2007, de 30/10/2007, de contractes del sector públic, disposa que 

procedeix l’aplicació del procediment negociat, en ordre a l’adjudicació dels contractes, quan 

després d’haver-se seguit un procediment obert o restringit no s’hagin presentat ofertes o 

candidatures, sempre que no es modifiquin substancialment les condicions inicials del 

contracte. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa a l’esmentat article 154.c) de la Llei 30/2007, de 30/10/2007, de 

contractes del sector públic, i a l’article 6.2 de l’ordenança fiscal número 14; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Adjudicar la concessió administrativa d’ús privatiu de béns de domini públic per a 

l’explotació de les parades del Mercat municipal números P-12 i P13, en favor del senyor 
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Marc Vinaixa Molins, DNI 77834586X, pel preu de 9.556,00 € cadascuna, total 19.112,00 €, 

més l’IVA que legalment s’hagi de repercutir. 

 

SEGON.- L’adjudicació es fa en les mateixes condicions que es preveien al plec de clàusules 

aprovat pel ple en data 31/3/2008, un exemplar del qual s’unirà com a annex al corresponent 

contracte administratiu. 

 

TERCER.- L’adjudicatari satisfarà l’import acreditat a què es refereix el punt primer del 

present acord de la següent manera: 

a) 50 % en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de rebre la notificació 

de l’adjudicació, i, en qualsevol cas, abans de la formalització del corresponent 

contracte administratiu. 

b) 25%, als sis mesos de la data en què s’hagi produït el pagament del primer 50%. 

c) 25%, als dotze mesos de la data en què s’hagi produït el pagament del primer 50%. 

 

QUART.- Condicionar suspensivament aquest acord a que l’adjudicatari: 

a) Dipositi a la Tresoreria municipal, en concepte de garantia definitiva, i en qualsevol de 

les formes admeses en dret, la quantitat de 764,48 € (382,24 € per cada parada). 

b) Subscrigui l’annex IV del plec de clàusules, “Model de declaració responsable”. 

 

CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

 

 

4- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SR. JORDI SEGARRA 

PALLARÉS, EN NOM I REPRESENTACIÓ D’EN JOSEP SEGARRA PALLARÉS (RE 

4152, DE 27/10/2010) CONTRA L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ACORD PLENARI DE 

DATA 25/3/2010, D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS 

PER A LA REALITZACIÓ DE L’OBRA “PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA D’UN TRAM 

DEL CAMÍ ENTRE LA TV-3025 I EL CAMÍ DE LA BARRERA”. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, el Sr. Llaó manifesta el seu suport als 

tècnics municipals, malgrat el dret de l’interessat a utilitzar els mitjans jurídics que estimi 

adients. Entén que una finca que disposa de dos camins sempre té més valor que la que només 

en disposa d’un, i que per tant, a l’hora de distribuir les càrregues, ha de suportar-ne més que 

el que disposa de menys actiu en el seu patrimoni. 

 

 

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 25/3/2010 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la imposició de les 

contribucions especials per a la realització de l’obra “Pavimentació asfàltica d’un tram del 
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camí entre la TV-3025 i el Camí de la Barrera”, i va aprovar inicialment l’ordenança fiscal 

específica reguladora de l’ordenació de les contribucions. 

Exposat al públic l’expedient, no es van presentar al·legacions, amb què aquells acords van 

esdevenir definitivament adoptats. 

L’edicte relatiu a aquesta aprovació definitiva fou publicat al Butlletí Oficial de la Província 

número 126, de 2/6/2010, i fou notificat als subjectes passius conjuntament amb el Decret de 

l’Alcaldia número 257/2010, de 21/5/2010, d’exigibilitat a la bestreta del primer terç de les 

quotes resultants. 

En data 23/9/2010 es va dictar el Decret de l’Alcaldia 414/2010, d’exigibilitat a la bestreta del 

segon terç de les quotes resultants. 

En data 27/10/2010 va presentar-se al Registre General, amb el número d’entrada 4152, 

instància per la qual el Sr. Jordi Segarra Pallarés, en nom i representació d’en Josep Segarra 

Pallarés, manifesta, com a propietari de les parcel·les 30 i 31 del polígon 80, no ésser d’acord 

amb el pagament de les contribucions especials corresponents a l’obra de referència, ja que, 

segons manifesta, ja va ser subjecte passiu d’altres contribucions especials imposades amb 

motiu de la realització de l’obra “Pavimentació asfàltica del camí de la barrera, tram des del 

Lligallo del rabosenc fins a la N-340”, tramitat per aquest ajuntament durant l’any 2007. 

Examinat els antecedents obrants a l’expedient de referència, en resulta: 

a) Que en data 24/5/2010, i amb els números de sortida que es diran, es van practicar les 

notificacions que s’esmenten: 

 Amb el número 1173, la relativa a l’aprovació definitiva de la imposició i 

ordenació corresponent a la parcel·la 30 del polígon 80, amb atorgament de recurs 

de reposició davant del Ple per termini d’un mes. 

 Amb el número 1192, la relativa a l’exigència del primer pagament a la bestreta 

corresponent a la parcel·la 30 del polígon 80, amb atorgament de recurs de 

reposició davant de l’Alcaldia per termini d’un mes. 

 Amb el número 1174, la relativa a l’aprovació definitiva de la imposició i 

ordenació corresponent a la parcel·la 31 del polígon 80, amb atorgament de recurs 

de reposició davant del Ple per termini d’un mes. 

 Amb el número 1193, la relativa a l’exigència del primer pagament a la bestreta 

corresponent a la parcel·la 31 del polígon 80, amb atorgament de recurs de 

reposició davant de l’Alcaldia per termini d’un mes. 

b) Que en data 4/10/2010 es van notificar els decrets corresponents a l’exigència a la 

bestreta del segons terç de les contribucions (números 2221 la corresponent a la 

parcel·la 31, i 2222 la corresponent a la parcel·la 30). 

c) Que d’acord amb les dades que obraven a l’ajuntament, la totalitat de les notificacions 

ressenyades van ser complimentades personalment, com a subjecte passiu, al Sr. R. 

Margalef Margalef, el qual va personar-se en aquesta ajuntament per manifestar que no 

tenia cap propietat al terme municipal, i que, a la vista de l’avantdita instància 

presentada en data 27/10/2010, no és el propietari d’aquestes parcel·les ni pot ser, per 

tant, subjecte passiu de les contribucions especials. 

Examinat el contingut de l’escrit presentat en data 27/10/2010 pel Sr. Jordi Segarra Pallarés es 

palesa que al mateix es consignen els motius de fons pels quals s’oposa a les contribucions 

especials exigides, de què es dedueix el seu caràcter de recurs de reposició contra l’aprovació 

definitiva de l’acord d’imposició i ordenació, recurs de reposició que correspon resoldre al Ple 

i que cal admetre en no constar, com s’ha exposat abans, que se li notifiqués personalment. 

L’obra beneficia especialment el subjecte passiu ja que facilita l’accés a la seva finca, amb 
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independència que hi pugui accedir per altres camins que també hi confronten i l’arranjament 

de què també va ser en el seu dia objecte de contribucions especials. 

L’article 28 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, disposa que el fet imposable de les contribucions 

especials el constitueix l’obtenció pel subjecte passiu d’un benefici o d’un augment de valor 

dels seus béns com a conseqüència de la realització d’obres públiques. 

Per tot això; 

Atès que s’acredita el benefici especial per al recurrent; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició interposat. 

 

SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

 

 

5- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ORDENANÇA FISCAL 

NÚMERO 13 BIS, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 

INSTAL·LACIONS I OBRES. 

 

 

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

d’abstenció tot i que entén que si els serveis municipal han detectat el fet que de vegades no 

s’arriba a cobrir amb la fiança demanada la reposició dels serveis, tampoc no li consta en quin 

percentatge ocorren aquests fets, la qual cosa el porta a abstenir-se. 

El Sr. Espuny manifesta que el seu vot també serà d’abstenció, pels mateixos motius exposats 

pel Sr. Llaó, tot i que aquesta abstenció no deixa de ser un vot de confiança vers els tècnics 

que són els que han demanat aquestes modificacions. 

El Sr. Gaseni, manifesta que el seu vot serà afirmatiu, ja es tracta de fiances que es retornaran. 

Creu que seran justes i que són per protegir els possibles desperfectes que es puguin produir a 

la via pública. 

El Sr. Montagut, a més d’agrair el vot afirmatiu del grup d’ERC, agraeix també als grups del 

PP i PSC la confiança que manifesten tenir als tècnics. Aclareix que no és una taxa sinó d’una 

fiança, que hi ha un retorn dels diners, i el que es pretén és que qui d’alguna manera malmet el 

domini públic se’n faci càrrec i no li surti més barat el no fer-se càrrec que el fer-se’n. Es 

troba convençut que els tècnics, en el moment de fer els números i tenint coneixement dels 

casos en concret, han proposat raonablement la fixació d’aquestes quantitats. 

 

 

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

 Vots a favor: vuit  

 Vots en contra: cap  

 Abstencions: les del Sr. Antonio Espuny Gaseni, Sra. Maria Marsal Subirats i Sr. 

Ricardo Llaó Llaó.  

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

 

 

L’Annex B de l’Ordenança fiscal núm. 13 bis, reguladora de l’impost sobre construccions, 
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instal·lacions i obres, determina l’import de les garanties que han de dipositar els titulars de 

les llicències urbanístiques d’obres per respondre, entre d’altres, de les responsabilitats que 

poguessin derivar-se per l’afectació durant l’execució de les obres d’elements del domini 

públic, be sigui per l’afectació d’aquests, bé per haver-se imposat a la llicència la condició 

d’haver-los d’executar. 

En els darrers anys s’ha palesat que, en determinats supòsits, l’import d’aquestes fiances 

resulta clarament insuficient per cobrir les responsabilitats assenyalades, de què es dedueix la 

necessitat d’incrementar el seu import. 

S’aprofita la modificació projectada, a més, per corregir altres disfuncions, com és ara que 

s’exigeixi la fiança en supòsits en què no s’ha d’executar cap obra, com és ara el cas de les 

sol·licituds de llicència per legalitzar obres ja executades en que no s’ha afectat, o ja s’ha 

restituït, el domini públic alterat per l’execució. 

Afegir, per últim, que tot i que l’ordenança vigent preveu el règim d’autoliquidació, inclòs per 

tant l’ingrés de l’import de les fiances, a la pràctica no se segueix aquest sistema, i és l’òrgan 

competent el que, en atorgar la llicència, practica les liquidacions tributàries pertinents i 

determina l’import de la fiança. És per aquest motiu que el redactat de les modificacions que 

es proposen s’adequa a l’ús real de la institució, encara que pugui resultar incongruent amb el 

redactat de la resta de l’ordenança i sens perjudici que, en un futur, es procedeixi a una nova 

redacció d’aquesta, per a la seva adequació a la realitat. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 22.2.e), 49, 106 a 108, i 111 i 113 de la Llei 7/1985, de 

2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, i als articles 15 a 19, i 103 del Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5/3/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals; 

El ple acorda; 

 

PRIMER.- S’aprova inicialment la introducció de les següents modificacions en l’Ordenança 

fiscal núm. 13 bis, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 

 

a) Els apartats 5 i 6 de l’article 6 “Gestió”, queden redactats de la següent manera: 

5. En aquells casos en què el subjecte passiu no sol·liciti la llicència preceptiva, o 

iniciï la construcció, instal·lació o obra abans de formular-se la sol·licitud, 

l’ajuntament podrà, d’ofici, practicar la liquidació provisional que correspongui i, al 

moment oportú, la definitiva, sense perjudici de l’aplicació del règim sancionador que 

correspongui. 

6. En l’acte d’atorgament d’una llicència es fixarà l’import de la garantia a constituir 

pel seu titular per respondre de les obligacions, vers l’ajuntament, derivades de la 

mateixa llicència, com són ara el compliment de les condicions d’execució simultània 

que s’hagin imposat, la reposició de serveis públics afectats, el pagament de les 

liquidacions definitives de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres que en 

puguin resultar, o el de les taxes pels aprofitaments del domini públic atorgats en 

benefici de l’obra de què es tracti. 

Els imports d’aquestes fiances, a l’efectiva constitució de què es condicionarà 

suspensivament l’executivitat de la llicència atorgada, es determinen amb caràcter 

general en funció de l’import del pressupost d’execució material de l’obra, per 

aplicació de l’escala que figura a l’annex “Annex B. IMPORT DE LA FIANÇA A 

CONSTITUIR” de la present ordenança. Tot i això, quan hi concorrin circumstàncies 
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especials degudament acreditades a l’expedient i valorades amb l’oportú informe 

tècnic, com ara l’especial consideració dels serveis públics que en puguin resultar 

afectats, podrà exigir-se fiança per import superior a l’establert. 

Es podrà eximir el sol·licitant de l’obligació de constituir la fiança a què es refereix el 

present apartat quan es donin conjuntament les següents circumstàncies: 

a) Que es tracti d’un expedient de legalització d’obres ja executades en què, en 

conseqüència, no s’hagi d’executar cap més obra. 

b) Que resti acreditat a l’expedient que no hi ha pendent de complir cap de les 

obligacions del titular de la llicència de què hagi de respondre la garantia a 

constituir, esmentades al paràgraf primer del present apartat. 

 

b) L’annex B queda redactat de la següent manera: 

 

ANNEX B. IMPORT DE LA FIANÇA A CONSTITUIR 

 L’import de la fiança a constituir a què es refereix l’article 6.6 de la present ordenança es 

determinarà en funció de l’import del pressupost d’execució material de l’obra, d’acord 

amb el següent escalat: 

 

Pressupost de €: a €: Import € fiança a constituir 
   

0,01 3.000,00 300,00 

3.000,01 6.000,00 600,00 

6.0000,01 30.000,00 1.200,00 

30.000,01 60.000,00 2.400,00 

60.000,01 120.000,00 3.600,00 

120.000,01 240.000,00 4.800,00 

240.000,01 360.000,00 6.000,00 

360.000,01 480.000,00 7.200,00 

480.000,01 600.000,00 8.400,00 

600.000,01 720.000,00 9.600,00 

720.000,01 840.000,00 10.800,00 

840.000,01 960.000,00 12.000,00 

960.000,01 1.080.000,00 13.200,00 

1.080.000,01 1.200.000,00 14.400,00 

1.200.000,01 1.320.000,00 15.600,00 

1.320.000,01 1.440.000,00 16.800,00 

1.440.000,01 1.560.000,00 18.000,00 

1.560.000,01 1.680.000,00 19.200,00 

1.680.000,01 1.800.000,00 20.400,00 

1.800.000,01 1.920.000,00 21.600,00 

1.920.000,01 2.040.000,00 22.800,00 

Imports superiors a: 2.040.000,01 24.000,00 

 

SEGON.- Sotmetre l’anterior 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 adoptat. 
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6- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 

L’AJUNTAMENT NÚMERO 4/2010. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, el Sr. Llaó exposa que es pretén 

modificar un pressupost que en el seu dia ja va votar en contra, que va advertir que no hi havia 

res que el fes creure que allò s’acabaria complint, ja que en cap dels pressupostos anteriors es 

van arribar a complir les previsions. El pressupost inicial sempre s’acaba per modificar, diu, i 

això al seu entendre no és normal tot i que en aquest ajuntament és una constant donat que 

passa any rere any. Es pregunta pel motiu pel qual no s’augmenten determinades partides de 

despesa quan la realitat diu que la despesa serà més gran que la pressupostada. Assevera que 

la modificació respon no al fet que hi hagin partides noves, sinó al fet que, com era de 

preveure, les partides existents s’han quedat curtes. Afirma que, en efecte, el gruix de la 

modificació afecta les retribucions bàsiques, i reitera que tot i la importància de reduir la 

despesa corrent al final no s’acaba complint. En definitiva, conclou, la diferència existent 

entre el que diuen que faran i el que s’acaba fent és el que ell no comparteix, per tant avança 

que el seu vot serà negatiu. 

El Sr. Espuny manifesta que cada any es presenta una modificació rere un altra, i el pressupost 

que es presenta és totalment diferent del que s’acaba complint. El pressupost que es presenta 

abans de finalitzar per a l’exercici següent, diu,  simplement són una sèrie de números de 

compromís per sortir del pas, però després la realitat s’acaba imposant i és la que acaba sent, i 

els propòsits que l’equip de govern sempre promet fer, al final ni es compleixen ni es fan, i 

sempre hi ha uns increments que van en la mateixa direcció d’increment de la despesa corrent 

i de moviments en paper per fer quadrar els números, quan tots saben que la realitat es 

diferent, i de vegades sorprenent. Assevera el Sr. Espuny que si la reunió del Consell 

d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió s’hagués realitzat amb 

anterioritat a aquest ple ara podria parlar amb més coneixement de causa, ja que el seu grup té 

una sèrie de dubtes en relació al finançament dels pisos del carrer Goya i espera les 

explicacions pertinents per part de l’entitat. Afirma que s’està als límits de l’estalvi net i 

arribant a uns punts perillosos que disten molt dels paràmetres dels que sempre n’han fet 

gal·la, assegurant un estalvi net superior i romanents de tresoreria elevats. La realitat però es 

va imposant, conclou, i això hauria de fer canviar el comportament de l’equip de govern, tal i 

com ja ve avisant el seu partit des de fa anys. Per tot l’exposat, manifesta que el seu vot serà 

negatiu. Reitera que al seu entendre la reunió Consell d’Administració de l’Entitat Pública 

Empresarial La Cala Gestió hagués hagut de ser anterior al Ple. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu vot serà negatiu. Detalla que hi figura la partida del Camí 

de Ronda tot i que a dia d’avui, diu, l’Ajuntament encara no ha contestat ni l’al·legació 

presentada pel seu grup ni les de la resta d’al·legants. Manifesta tenir dubtes en relació a que 

l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió aporti claredat als projectes que l’Ajuntament 

tira endavant, com per exemple la piscina coberta. En relació a l’expropiació de la franja de la 

Cova Gran creu que es necessària, però que és excessivament cara. Opina que hi han moltes 

qüestions relacionades amb les obres que executa l’Entitat Pública Empresarial La Cala 

Gestió que hauria de ser aquesta entitat qui les aclarís. En relació a l’informe d’Intervenció 

assenyala que adverteix que s’hauria d’intentar reduir la despesa corrent. Al seu entendre 

aquest advertiment és molt benèvol. Avança que el seu grup demanarà una auditoria externa 

relativa a la situació economicofinancera de l’Ajuntament perquè creu que les coses no s’estan 
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fent bé, que hi han molts ingressos que encara no han arribat i que en canvi es comptabilitzen, 

i veu necessari que els grups que es presentaran a les properes eleccions municipals puguin 

saber quina serà la situació que es trobaran d’aquí a sis mesos. 

L’alcalde manifesta que al seu entendre, detecta a les intervencions dels grups una manca de 

prudència, però que el temps deixarà a cadascú al seu lloc. 

El Sr. Montagut diu que els tres grups de l’oposició votaran en contra, com era d’esperar, ja 

que no recorda que mai cap grup de l’oposició hagi votat afirmativament cap pressupost de 

cap equip de govern en cap ajuntament, tingui el sentit que tingui aquest pressupost. Afirma 

que els arguments són reiteratius, tot i que al seu entendre el pressupost de l’ajuntament palesa 

una situació positiva en uns moments que molts ajuntaments voldrien estar com el de 

l’Ametlla de Mar. L’informe d’Intervenció al que s’ha fet referència, diu, és un reflex exacte 

del que hi ha a l’ajuntament, i recorda que és a finals d’anys quan es tanquen els números. 

Pensa que si tot hagués anat tant malament com no ha parat d’escoltar durant els últims set 

anys no s’estaria en la situació actual, que al seu entendre és millor que la de molts 

ajuntaments de la comarca, de Catalunya i fins i tot de l’Estat Espanyol. L’oposició però, en 

lloc de felicitar-los per la situació en què es troben, el que fa és sembrar dubtes i provar de 

condicionar les actuacions de l’Ajuntament de cara a unes eleccions que no seran fins d’aquí a 

sis mesos. Manifesta no entendre les afirmacions d’ERC quan diu que l’Entitat Pública 

Empresarial La Cala Gestió no aporta claredat. Ben al contrari, continua, queda clar que hi 

han uns canvis de finançament en unes obres perquè a les dates que hi som se sap que no es 

faran durant el present exercici. No obstant, diu, demà hi ha sessió del Consell 

d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió, i es donaran totes les 

explicacions necessàries per aclarir-los tots els dubtes que hi hagi. Explica que les 

al·legacions efectuades al Camí de Ronda s’estan analitzant, que es contestaran en el moment 

que toqui, i que no s’iniciarà cap actuació sense respondre-les. En relació a la piscina explica 

que per una errada es va comptabilitzar l’IVA dues vegades, i que es pot consultar a través de 

la pàgina web com està regularitzat. Recorda al Sr. Llaó i al Sr. Espuny, en relació a les 

despeses de l’Ajuntament, el que tots dos saben perfectament ja que han estat governant, i que 

és que les modificacions de crèdit durant l’exercici són normals, i fins i tot obligatòries en 

determinats casos, sense que això suposi manca de previsió. Durant el seu mandat, diu, també 

se’n feien, de modificacions. Coneixen també perfectament, diu, la relació que hi ha entre 

l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió i l’Ajuntament, ja que hi tenen representació a 

tots dos llocs i poden expressar les seves opinions i demanar els aclariments que creguin 

pertinents. Conclou tot demanant prudència en les intervencions. Afirma que els números són 

positius i que malgrat la situació actual van pel bon camí. Demana a l’oposició que no faci 

alarmisme gratuït. Entén que es vol donar a entendre que s’està en una situació dolenta i creu 

que això està fora de lloc, provocat segurament pel nerviosisme d’alguns pels fets esdevinguts 

fa uns dies i els que s’apropen. 

En un segon torn, el Sr. Llaó demana centrar el debat i que es contesti a cadascú pel que diu. 

Aclareix que ell no ha manifestat que la despesa sigui desbocada, sinó que al pressupost 

inicial no s’encerta ni en els capítols d’ingressos ni en els de despeses, i que això és una 

tendència reiterada any rere any, ja que es pressuposten partides més baixes que el que acaben 

sent i conceptes més alts del que també acaben produint-se. Està molt lluny de la seva 

intenció, diu, voler sembrar dubtes, ans al contrari, vol parlar de certesa, i per això, diu, 

recorda com a cert que es va aprovar la concertació d’una operació de crèdit per finançar els 

pisos del carrer Goya i ara es proposa canviar aquell finançament per destinar l’operació a 

altres finalitats. Pregunta en conseqüència si aquell crèdit restarà alliberat. Recorda també que 
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al pressupost inicial hi havia dos milions d’euros, provinents de convenis, per al centre 

multicultural, i que ara l’equip de govern, de forma raonable en finalitzar l’any i no haver-se 

utilitzat, els canvia de destí i passen al pàrquing soterrat, el qual també és cert estava ja 

finançat per una altra font que ara també resta alliberada. Discrepa per últim de l’afirmació del 

Sr. Montagut relativa a que és habitual que els pressupostos i les seves modificacions no es 

votin a favor per l’oposició, ja que ell està disposat a votar a favor del present punt si es 

comprometen que d’ara fins el desembre no s’autoritzarà la concertació de cap més operació 

de crèdit, ja que s’alliberen uns diners que venien d’un crèdit i per tant al seu entendre ara no 

en caldrà fer cap més, Cas de no ser així reitera que el seu vot serà negatiu. 

El Sr. Espuny recorda al Sr. Montagut que quan CiU estava a l’oposició també votava en 

contra dels pressupostos, per tant no creu que s’hagi de voler donar a entendre que és 

l’oposició actual que sempre diu no, quan ells també feien el mateix. Manifesta que en un 

proper ple passaran a aprovació els comptes generals de tres exercicis i en aquell moment es 

podran explicar els resultat reals, i veure com realment l’Ajuntament cada any fa un pas 

enrere, i no com s’ha dit. Recorda que fa set anys que l’actual govern va començar, amb uns 

diners per la concessió de l’aigua que avui no només han desaparegut sinó que les previsions 

d’endeutament a finals d’anys passaran dels vuit milions d’euros. Afirma que si això és fer 

una bona gestió i passos endavant que se li expliqui, perquè el seu grup no ho entén, i recorda 

que a aquest deute encara hi manca afegir les grans inversions com són ara el pàrquing, la 

piscina i la residència. Respecte d’aquestes, diu, com sigui que els deutes els assumeixen les 

empreses concessionàries, seran uns milions addicionals que no constaran a la comptabilitat 

de l’Ajuntament però té l’obligació de pagar. Afirma que tenen un deute molt important i unes 

ràtios molt perilloses. Per aquest motiu pregunta si podran fer front a les obligacions 

assumides. D’aquí, diu, la seva preocupació i els seus advertiments demanant prudència, 

perquè voldria que no només fossin paraules. Davant d’aquesta realitat el seu vot no pot ser 

altre que negatiu. Sol·licita fer les coses d’un altra manera. 

El Sr. Gaseni afirma que l’informe d’Intervenció està molt ben redactat i no es deixa res per 

dir, i que l’equip de govern n’hauria de fer més cas, ja que la responsabilitat serà d’ells. S’està 

parlant d’un estalvi net que al seu entendre està molt a prop de ser negatiu, amb el risc d’haver 

de parlar d’un pla de sanejament. Opina que no es pot demanar que demà, en la reunió de 

l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió, es pregunti per tots els dubtes que tinguin però 

que sigui avui que s’aprovi aquesta modificació, quan hi ha coses que s’estan duent a terme a 

través d’aquesta empresa pública. Creu que això porta confusió i desconcert. Reitera el vot 

negatiu del seu grup. 

El Sr. Montagut, en relació al finançament de la piscina i de la residència, diu que ja s’ha 

explicat detalladament a la Cala Gestió, i que quan es parla del deute s’ha d’incloure també en 

el debat la part dels ingressos, ja que si només es parla del que es deu es crea confusió. 

Aclareix de la seva intervenció anterior que si fessin arqueologia administrativa trobarien que 

els partits de l’oposició no donen mai suport als pressuposts de l’equip de govern, i que això 

és una realitat malgrat les excuses emprades, i que si no hi han uns motius se’n troben uns 

altres. Recorda al Sr. Espuny que en el seu dia ell ja va reconèixer que la piscina no era un 

deute per a l’ajuntament. Entén la prudència que es demana com a paràlisi, ja que al final s’ha 

d’entendre que la gent demanda una sèrie de serveis que l’ajuntament mirar com oferir-los tot 

adaptant-se a la realitat de cada temps. Si es compara el nivell d’atur del municipi al d’altres 

es veu quina és la realitat. Pocs municipis poden presentar els números que avui es presenten, 

diu, i no és qüestió que uns partits ho facin millor que els altres, sinó purament la manera de 

gestió que cadascú tria. Aquí, continua, s’ha optat per crear uns instruments de gestió, com ara 
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l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió, que serveix per recuperar l’IVA de les 

inversions i reconvertir-lo en més inversió, de què se’n deriva aprofitar molt millor els 

recursos. Recorda que a les sessions del Consell d’Administració es dóna tota la informació 

necessària. Conclou tot afirmant que ja imaginava que votarien en contra d’aquesta 

modificació independentment dels números presentats, però que quan tanquin l’any serà el 

moment de fer balanç. 

L’alcalde vol deixar constància que quan s’elabora un pressupost es parla d’una previsió, d’un 

rumb que traça el govern amb tota una sèrie de projectes, fins a cinquanta-cinc amb aquesta 

modificació, tots amb el seu quadre de finançament. Només es tracta d’analitzar la 

documentació i valorar-la. Entén que quan un està a l’oposició se’l valora per tal com l’està 

duent a terme, i quan un està al govern per la capacitat de fer, i en aquest terme creu que 

ambdues postures són diferents. Seran els ciutadans finalment els que valoraran. Afirma que 

al seu entendre s’han dit paraules que ratllen la confusió i el desconcert, però que s’han dit 

perquè s’analitzen només des d’una petita part, la de la mala informació o mala intenció, com 

ha estat la relativa al pla de sanejament. Al març es veuran els resultats del pressupost de 

l’exercici 2010. Avançar-los ara podria ser agosarat, diu. Quan es parla de deutes i despeses 

s’explica tot, i no només la part que interessa, perquè altrament es perverteix el debat. Afirma 

que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar és dels que millor paga als seus proveïdors, tot i que a 

tot arreu s’està prou malament. Dins d’aquesta gravetat general de la situació, l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar gaudeix de bona salut. La prudència passa per tenir tots plegats molt més 

rigor. L’oposició ha de fer la seva feina i que el govern ha de tirar endavant amb els seus 

projectes i amb els seus quadres de finançament, i que al mes de març es podrà veure quina ha 

estat la liquidació, que donarà la raó a uns o als altres. Conclou tot afirmant que els comentaris 

i les apreciacions expressades han estat fets no des de la mala fe, sinó des de la desinformació. 

 

 

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

 Vots a favor: sis  

 Vots en contra: els del Sr. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Montserrat Llambrich Margalef, Sr. 

Antonio Espuny Gaseni, Sra. Maria Marsal Subirats i Sr. Ricardo Llaó Llaó.  

 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. 4/2010; 

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 2010; 

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

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

l’expedient; 

Vist l’informe d’Intervenció; 

El ple acorda: 
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PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació del pressupost de l’administració 

general de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 4/2010, que és el que s’especifica: 

 

Partida Hab/ Supl, Disminucions 

011.31000 Interessos operacions de crèdit 0,00      15.825,00 

011.31001 Interessos préstecs 0,00 79.654,00 

130.22798 Serveis de grua 6.000,00 0,00 

130.62401 Vehicles policials 25.955,00 0,00 

130.62900 Senyalització 57.000,00 0,00 

151.22706 Projectes, consultories i serveis 0,00 6.000,00 

151.60000 Cessió anticipada 22b1 21.168,00  

151.62700 Projectes executius i auditories varies 0,00 38.000,00 

151.74003 Transferència EPE, pisos carrer Goya 670.010,62 0,00 

155.16000 Seguretat social 0,00 57.000,00 

155.21200 Despeses conservació edificis 50.000,00 0,00 

155.21400 Manteniment vehicles 40.000,00 0,00 

155.22199 Altres subministraments brigada 10.000,00 0,00 

155.62301 Projecte adequació enllumenat urb. 3 cales 104.000,00 0,00 

155.62401 Vehicles brigada 0,00 50.000,00 

155.74000 Transferència EPE, parquing centre cívic 2.096.636,75  

162.22700 Servei eliminació de residus 0,00 45.000,00 

211.16008 Assistència mèdica 5.000,00 0,00 

230.22609 Despeses pla local immigració 0,00 5.000,00 

230.22699 Altres despeses diverses 0,00 5.000,00 

230.46502 Conveni CCBE programa immigració 0,00 10.600,00 

231.22701 Prevenció de riscos laborals 0,00 6.000,00 

241.13000 Retribucions bàsiques 115.000,00 0,00 

241.22799 Altres prestacions de serveis 2.000,00 0,00 

312.22000 Material ordinari no inventariable 0,00 2.000,00 

312.22104 Vestuari 0,00 8.000,00 

331.48001 Premi de narrativa 0,00 1.900,00 

331.74000 Transferència EPE, centre multicultural 0,00 2.250.000,00 

337.13000 Retribucions bàsiques 5.000,00 0,00 

338.13000 Retribucions bàsiques 2.000,00 0,00 

340.48000 Aportació entitats esportives 4.500,00 0,00 

340.62200 Redacció projecte i direcció obra piscina 0,00 23.790,67 

340.63200 Acondicionament pluvials complex esportiu 60.000,00 0,00 

431.48000 Aportació ASEMAR conveni comerç 0,00 9.000,00 

440.22300 Servei de transports urbanitzacions 15.000,00 0,00 

920.21600 Manteniment equips informàtics 9.000,00 0,00 

920.22000 Material ordinari no inventariable 23.000,00 0,00 

920.22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 5.000,00 0,00 

920.22100 Energia elèctrica 70.000,00 0,00 

920.22103 Combustibles i carburants 10.000,00 0,00 

920.22110 Productes de neteja 600,00 0,00 

920.22200 Serveis de telecomunicacions 20.000,00   0,00 

920.61000 Expropiació Cova Gran 147.985,92 0,00 

920.62602 Inversions en noves tecnologies 0,00        60.000,00 

920.62603 Inversió en telecomunicacions 0,00 25.000,00 

Total 3.574.856,29 2.697.769,67 
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L’estat d’ingressos per tal de finançar l’excés de despesa és: 

 

Denominació Habilit/Suplement  

42091 Ministeri de l’interior, subvenció vehicle protecció civil 26.544,20  

45052 Dept. de treball, pla d’ocupació projecte impuls 65.000,00  

45080 Direccio gral de Transport, subvenció transport urbanitzacions 14.186,34  

45081Dept. medi ambient, subvenció adequació enllumenat exterior  40.000,00  

46101Diputació, subvenció seguretat platges 12.000,00  

87000 Romanent de tresosoreria per despeses generals 49.345,46  

87011 Romanent de tresoreria afectat a PMS 670.010,62  

TOTALS 877.086,62  

 

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

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

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

transcorregut aquell termini. 

 

 

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

L’AJUNTAMENT NÚMERO 5/2010. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, el Sr. Llaó manifesta que és la cinquena 

modificació, i que si l’equip de govern considera no haver-la inclòs amb la quarta, des d’un 

punt de vista formal no té res a dir. Reitera el seu oferiment de votar a favor si l’equip de 

govern es compromet, donat que s’han alliberat una sèrie de finançaments, a no fer cap crèdit 

més fins a final d’any. Afegeix haver-se sentit exclòs del debat anterior, ja que ningú ha fet 

menció ni a la seva proposta ni al seus arguments, ni tampoc ha volgut entrar a considerar el 

seu posicionament, tot i que assegura no ha qüestionat en res a l’equip de govern, tot el 

contrari vol aportar i millorar ja que tots coincideixen en que se substitueix una font de 

finançament per una altra. No demana que es torni el que ja s’ha concertat, sinó només que no 

se’n facin més. Sol·licita que es tinguin en consideració en aquest debat els arguments 

emprats en el debat del punt anterior. 

El Sr. Espuny manifesta que aquesta modificació es deriva d’un imperatiu legal. Opina que 

seria millor gastar els diners en altres coses i no amortitzar els préstecs a llarg termini, però 

que com la Llei determina que s’ha de fer això amb l’estalvi produït per la reducció del 5% 

dels sous dels funcionaris no queda altre remei. Manifesta que el seu vot serà d’abstenció. En 

relació a les afirmacions del Sr. Montagut al debat anterior, relatives al fet que són dels 

millors ajuntaments a nivell econòmic, creu que quan es porten, com és el cas, dues 

comptabilitats, i s’executen actuacions per un altre costat, per la via de l’Entitat Pública 

Empresarial La Cala Gestió, veu molt fàcil arribar a aquesta conclusió. Recomana no gastar 

tant en despesa corrent i administrar millor, que segurament ho poden fer, i així no caldrà fer 

crèdits per pagar als proveïdors. Reitera l’abstenció, que no treu, conclou, la seva preocupació 

per la situació econòmica de l’ajuntament, la qual cada dia està empitjorant. 

L’alcalde recorda que aquest imperatiu legal al que ha fet menció el Sr. Espuny ha estat 

imposat pel president del Govern espanyol Sr. Zapatero, i potser també, per ordre de la Sra. 
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Merkel. Recorda que dels vint-i-dos milions d’euros del pressupost municipal se’n paguen als 

bancs tres-cents mil, i que aquesta dada no es pot discutir. En quant a les inversions, finalitza, 

s’estan fent moltes coses i amb molt de rigor, i no sap si abans n’hi havia tant. 

El Sr. Gaseni manifesta que si l’equip de govern està tant segur de com fa les coses no ha de 

tenir cap problema en que es faci una auditoria externa per poder tenir totes les dades de com 

s’està movent l’Ajuntament. Afirma que no veu just aquest descompte del 5% que s’efectua 

als treballadors, i opina que quan es tracta dels sous de l’alcalde, dels regidors i dels polítics 

aquest descompte hauria de ser molt més elevat. 

El Sr. Montagut respon l’oferiment del Sr. Llaó tot afirmant que l’equip de govern no pretén 

renunciar d’inici a la possibilitat de concertar crèdits, ja que primer s’ha de veure la seva 

necessitat. Creu que s’estan barrejant conceptes i que ara es tracta de la modificació derivada 

de la imposició de l’Estat, que no els agrada perquè afecta als treballadors. En relació a 

l’auditoria al·ludida pel grup d’ERC pregunta si és que no es confia en els tècnics de 

l’ajuntament, que són els que cada tancament d’exercici donen una relació fidedigna de quin 

és l’estat dels comptes de l’ajuntament. Per què necessiten una auditoria externa si cada any 

en tenen una d’interna, es pregunta. En relació a la relativa als sous dels regidors, afirma que 

no pensa fer cap tipus de comentari. 

En un segon torn, el Sr. Llaó diu que no comparteix algunes de les declaracions de l’oposició, 

com per exemple la relativa a que no s’han fet grans inversions, ja que ell pensa que sí que se 

n’han fet. Lamenta però l’operació de crèdit a què l’equip de govern no vol renunciar. Reitera 

la seva sol·licitud que si substitueixen el finançament d’un projecte finançat amb crèdit per un 

altre tot aquell endeutament que tenien previst que el deixin pel pressupost del proper 

exercici, ja que dedueix que s’han alliberat una sèrie de recursos. 

El Sr. Espuny reitera la seva abstenció, i manifesta que en el pressupost hi ha destinats dotze 

milions d’euros a inversió que al final s’acaben fent o no, amb uns pagaments als bancs de 

tres-cents mil euros, i que s’ha tenir en compte que en els propers anys hi hauran els interessos 

de les grans obres que s’han realitzat, un nou deute que l’ajuntament ha d’assumir. Creu que 

cal destinar els recursos a obtenir inversions productives. Recorda que en els darrers tres anys 

en el pressupostos sempre hi havia una partida important de convenis i aportacions que 

segurament en el proper any ja no hi serà, i no sap com s’ho faran per assumir les obligacions 

ja existents. 

El Sr. Gaseni reitera també la seva abstenció, i manifesta en relació a l’auditoria externa 

reclamada que ell personalment no té cap dubte del personal que fa els informes interns, però 

creu que a ningú ha de fer por la realització d’una auditoria externa que miri les entrades i 

sortides i el nivell d’endeutament. Manifesta la seva satisfacció perquè l’Ametlla sigui un dels 

pobles amb un nivell més baix d’aturats, com també que el govern sortint de la Generalitat 

hagi col·laborat moltíssim amb els plans d’ocupació. Reitera no obstant que fins l’últim dia de 

la legislatura el seu grup seguirà pensant que tant l’alcalde com els regidors cobren massa. 

El Sr. Montagut contesta que no sap si es concertarà o no un nou crèdit abans d’acabar l’any, 

però que no hi ha cap intenció de renunciar a fer-lo si convé. En relació als convenis diu que 

ja es va pactar que tots els seus imports anirien destinats a inversions productives. Demana 

que ningú tingui més dubtes ja que cada vegada que es parla dels convenis hom té la sensació 

que es vol donar a entendre que els diners van a despesa corrent, i això no és així. En relació a 

l’auditoria externa sol·licitada pel Sr. Gaseni malgrat la confiança que manifesta tenir en els 

tècnics de l’ajuntament, diu que tot plegat li fa arribar a la conclusió que el Sr. Gaseni 

considera que els tècnics municipals no estan capacitats. Pensa que potser al grup d’ERC més 

que informació el que els hi manca és saber interpretar la que se’ls proporciona. Es pregunta 
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qui hauria de pagar l’auditoria reclamada. 

 

 

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. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Montserrat Llambrich Margalef, Sr. 

Antonio Espuny Gaseni i Sra. Maria Marsal Subirats. 

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

 

 

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

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 5/2010; 

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 2010 ; 

Vist, que s’ha complert el que es disposa al RDL 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten 

mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic. 

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. 5/2010, que és el que s’especifica: 

 

Partida Hab/ Supl, Disminucions 

130.12103 Complementàries 0,00 14.202,49 

130.13000 Retribucions bàsiques 0,00 508,48 

155.12103 Complementàries 0,00 372,02 

155.11000 Retribucions bàsiques 0,00 997,20 

155.13000 Retribucions bàsiques 0,00 16.510,16 

170.13000 Retribuicions bàsiques 0,00 487,07 

230.13000 Retribucions bàsiques 0,00 619,76 

241.13002 Altres remuneracions 0,00 1039,76 

312.13000 Retribucions bàsiquess 0,00 4.570,72 

321.13000 Retribucions bàsiques 0,00 9.659,80 

324.13002 Altres remuneracions 0,00 4.422,41 

331.13000 Retribucions bàsiques 0,00 645,52 

332.13000 Retribucions bàsiques 0,00 725,16 

337.13000 Retribucions bàsiques 0,00 545,04 

912.23300 Indemnitzacions òrgans de govern 0,00 1.289,40 

912.10000 Retribucions bàsiques 0,00 8.995,36 

920.11000 Retribucions bàsiques 0,00 1.033,52 

920.12000 Sous de grup A1 0,00 15.908,26 

920.13000 Retribucions bàsiques 0,00 12.500,01 

011.91300 Amortització prèstecs a llarg termini 95.032,14 0,00 

Total 95.032,14 95.032,14 
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SEGON.- Exposar al públic el present acord, juntament amb l’expedient de què porta causa, per 

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

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

transcorregut aquell termini. 

 

 

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

L’ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT DE MITJANS INFORMATIUS NÚMERO 

1/2010. 

 

 

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

aquest punt i els següents, els relatius a les modificacions dels pressupostos dels Patronats, 

serà d’abstenció. 

En el mateix sentit es manifesten el Sr. Espuny i el Sr. Gaseni. 

 

 

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

 Vots a favor: sis  

 Vots en contra: cap  

 Abstencions: les del Sr. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Montserrat Llambrich Margalef, Sr. 

Antonio Espuny Gaseni, Sra. Maria Marsal Subirats i Sr. Ricardo Llaó Llaó.  

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. 1/2010, 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 2010; 

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. 1/2010, que és el que s’especifica: 

 De l’estat de despeses, és: 

 
 Partida Habilit/suplem Disminucions 
    

331 48001 Coral verge candelera 1.300,00 0,00 

331  48004 Fundació privada Marti Castro 14.155,00 0,00 

331 22799 Assessorament financer 0,00 10.000,00 
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 Partida Habilit/suplem Disminucions 
    

331 22699 Altres despeses diverses 0,00 5.455,00 

 TOTALS 15.455,00 15.455,00 

 

 Total acumulat modificacions estat de despeses ....................................................... 0,00 € 

 

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

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

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

transcorregut aquell termini.” 

 

 

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

L’ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT DE CULTURA NÚMERO 1/2010. 

 

 

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: sis  

 Vots en contra: cap  

 Abstencions: les del Sr. Jordi Gaseni Blanch, Sra. Montserrat Llambrich Margalef, Sr. 

Antonio Espuny Gaseni, Sra. Maria Marsal Subirats i Sr. Ricardo Llaó Llaó. 

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 Municipal de Mitjans Informatius, núm. 1/2010, 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 2010; 

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 Municipal de Mitjans Informatius, núm. 1/2010, que és el que 

s’especifica: 

La proposta de modificació pressupostària de l’estat de despeses, proposada per l’Alcaldia és: 
 Partida Habilit/suplem Disminucions 
    

491  13100 retribucions laboral eventual 6.200,00 0,00 
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 Partida Habilit/suplem Disminucions 
    

491 22798 treballs altres empreses 5.555,00 0,00 

 TOTALS 11.755,00 0,00 

 

I la proposta de modificació pressupostària de l’estat d’ingressos és: 

 
Concepte  Denominació Habilit/suplem Disminucions 

    

87000 Romanent de tresoreria per despeses generals 11.755,00 0,00 

 TOTALS 11.755,00 0,00 

 

 Total acumulat modificacions estat de despeses .............................................. 11.755,00 € 

 Total acumulat modificacions estat d’ingressos: ............................................. 11.755,00 € 

 Diferència................................................................................                                  0,00 € 

 

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

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

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

transcorregut aquell termini.” 

 

 

10- REVOCACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ ATORGADA EN DATA 6/8/1984 A LA 

MERCANTIL AGUAS LAS TRES CALAS SA PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A 

LA URBANITZACIÓ LES TRES CALES. 

 

 

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

amb la filosofia d’homogeneïtzar el servei a tot el poble ja que creu que això pot comportar 

una millor eficiència en la gestió i distribució de l’aigua, a la vegada que pregunta si s’ha 

tingut en compte que la xarxa és molt antiga i que ha tingut unes pèrdues importants, i que per 

tant el servei de l’aigua generava dèficit, i si el fet de prendre aquesta decisió farà engrandir 

encara més aquest dèficit o si per contra el disposar de més consum anirà a eixugar-lo o per 

contra l’augmentarà. Demana que l’equip de govern tingui en compte aquesta consideració, 

així com la relativa a la diferència entre la tipologia de l’usuari de Tres Cales i el del poble. 

El Sr. Espuny manifesta que el seu vot serà afirmatiu. Creu que aquest pas s’hagués hagut de 

produir molt abans, amb l’objectiu de donar compliment a les previsions de consum d’Aqualia 

previstes a l’estudi econòmic presentat amb la licitació, en què el consum pel primer any era 

de cinc-cents mil metres cúbics i al cap de dos anys ja passava a dos milions. Ja esperava des 

de feia set anys que l’equip de govern fes el pas que ara està donant, perquè d’aquesta manera 

els números de la companyia haguessin quadrat amb l’estudi efectuat per realitzar l’aportació 

inicial de sis milions d’euros. No haver-ho fet abans ha donat peu a que els ingressos no fossin 

els que la companyia tenia previstos, i per aquest motiu, afirma, l’any passat van haver de 

pujar les tarifes tot i dient que en realitat era una baixada. Pensa que si l’ajuntament hagués 

rescatat tots els serveis d’aigua de les urbanitzacions molt abans no s’hagués produït la pujada 

del preu de l’aigua i la companyia hagués assumit els costos del diners que va haver de donar 

a l’Ajuntament. Manifesta preocupar-li també no saber com es troba la xarxa, encara que és 

cert, continua, que hi ha un petit estudi de la companyia que parla de nou-cents mil euros de 
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despesa a realitzar per condicionar-la, i opina que seria bo que els diners que ha de donar la 

companyia a l’ajuntament per aquesta incorporació es destinessin a la realització de millores a 

la urbanització. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu vot també serà afirmatiu, i mostra la seva conformitat a que 

s’unifiqui l’explotació del subministrament de l’aigua a tot el poble, que no hi hagin diferents 

operadors i que es busqui la millora del servei, de la qualitat i dels preus per a tots els 

habitants del poble. 

El Sr. Montagut explica que el que suposa aquest fet pels usuaris és que un 70% d’ells podran 

ser beneficiaris en el canvi de preu pel consum d’aigua, i afegeix que no creu que hi hagi cap 

afectació negativa, ja les inversions són perfectament assumibles tal i com ho demostra 

l’estudi presentat, ja que les millores es paguen amb el simple estalvi derivat del fet de tenir 

les canonades en condicions. Conclou tot exposant que homogeneïtzar el servei el farà més 

eficaç i eficient, i per això creu que val la pena apostar per aquesta proposta. 

 

 

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

 Vots a favor: onze  

 Vots en contra: cap  

 Abstencions: cap  

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

 

  

Per Provisió de l’Alcaldia de data 15/7/2010 s’incoà expedient per a la revocació de 

l’autorització a precari atorgada en data 6/8/1984 pel Ple de l’Ajuntament per prestar el servei 

domiciliari d’aigua potable dins dels límits de la urbanització Les Tres Cales. 

Consta a l’expedient: 

a) Que l’expedient tramitat fou sotmès a tràmit d’audiència, que fou comunicat a la 

mercantil Aguas Las Tres Calas SA, i a la mercantil Las Tres Calas SA, en data 

19/7/2010. 

b) Que Aguas Las Tres Calas SA, per escrit de data 20/7/2010, RE 2756 de 20/7/2010, i 

Las Tres Calas SA, per escrit de data 20/7/2010, RE 2755 de 20/7/2010, presentaren 

sengles escrits pels quals sol·licitaven una ampliació del termini d’audiència. 

En data 4/8/2010, RE 2988, Aguas Las Tres Calas SA i Las Tres Calas SA, conjuntament, 

presentaren escrit d’al·legacions pel qual evacuaven el tràmit, tot exposant els arguments i les 

consideracions que estimaren oportunes a la defensa dels seus interessos. 

S’ha incorporat a l’expedient informe jurídic emès en data 20/1/2010 pel lletrat Sr. Xavier 

Xifra i Triadú, en què, després d’analitzar les esmentades al·legacions, proposa desestimar-les 

en la seva integritat, pels motius que al mateix informe s’hi exposen. Aquest informe jurídic 

constitueix la motivació del present acord. 

Per tot això; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Revocar l’autorització a precari atorgada en data 6/8/1984 a la mercantil Aguas 

Las Tres Calas SA per al subministrament d’aigua a la urbanització Les Tres Cales, pels 

motius d’interès públic que han quedat acreditats a l’expedient, sense reconeixement de dret 

d’indemnització de cap classe. 
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SEGON.- Requerir la mercantil Aguas Las Tres Calas SA perquè, en el termini de quinze dies 

des de la rebuda de la notificació del present acord, procedeixi a cedir en favor de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar la totalitat de les instal·lacions i obres bàsiques 

d’urbanització referides al subministrament d’aigua que gestiona, que es concreten en: 

 POUS: 

 PONS, ubicat a la finca Pons propera a l’antiga carretera nacional 340, actualment 

està en desús. 

 DUC, ubicat en el barranc del Torrent del Pi. 

 PALMITOS, ubicat en el barranc Sant Jordi. 

 DIPÒSITS: 

 MUNTANYA, dos dipòsits ubicats junt al torrent del Pi. 

 PLATJA, dos dipòsits junt a l’actual carretera nacional 340. 

 GRUPS DE PRESSIÓ: 

 MUNTANYA, grup de pressió amb bombes, telemando, cloradors, etc. ubicat junt 

al dipòsit del torrent del Pi. 

 PLATJA, grup de pressió amb bombes, telemando, cloradors, etc. ubicat junt als 

dipòsits de l’actual carretera nacional 340 (dipòsits platja). 

 CENTRAL, grup de pressió per alimentar la zona denominada 3 Cales Central. 

 DUC, grup de pressió del pou fins als dipòsits muntanya. 

 PALMITOS, grup de pressió del pou fins als dipòsits platja. 

 ALTRES INSTAL·LACIONS: 

 Instal·lació de connexió al Consorci de Aigües de Tarragona. 

 Instal·lació d’interconnexió entre els dipòsits Platja i Muntanya. 

 Xarxa d’aigua de carrers i voreres. 

 Xarxa d’aigua que recorre els passadissos de servei creats en el seu dia “de facto”, 

amb les successives segregacions de finca que donen lloc a les actuals parcel·les de 

la urbanització, i amb incompliment flagrant de les previsions del Pla parcial, pel 

promotor de la urbanització, la mercantil Las Tres Calas SA. 

 Qualsevol altra obra, instal·lació o activitat relacionada amb el servei de l’aigua. 

 

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

 

 

11- RATIFICACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALDIA ADOPTATS PER MOTIU 

D’URGÈNCIA. 

 

 

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

 

 

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

 Vots a favor: onze  

 Vots en contra: cap  

 Abstencions: cap  

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
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Vistos els decrets de l’Alcaldia que tot seguit es relacionen, dictats per motius d’urgència, i 

que es troben pendents de ratificació plenària; 

Vist el que es disposa als articles 21.1.k) i 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora 

de les bases de règim local; 

El ple acorda: 

 

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

 Decret de l’Alcaldia núm. 474/2010, de 17/11/2010. 

 

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

quals resulti necessari acreditar aquesta ratificació. 

 

 

12- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, I: DECRETS 

DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

 

 

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 

l’Alcaldia números 412/2010, de 23/09/2010 al 483/2010, de 25/11/2010 i de les actes de les 

Juntes de Govern corresponents a les sessions 27/2010, de 16/09/2010, 28/2010, de 

23/09/2010, 29/2010, de 30/09/2010, 30/2010, de 14/10/2010, 31/2010, de 21/10/2010, 

32/2010, de 04/11/2010 i 33/2010, d’11/11/2010, 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 saber si els diferents decrets que fan referència a recursos contenciosos 

es deuen als expedients d’enderroc de les casetes de camp que l’ajuntament ha obert als 

propietaris que les han construït il·legalment, i si hi ha un estudi fet per saber el que li 

costaran a l’ajuntament tots aquests recursos presentats pels afectats. 

L’alcalde contesta que la majoria d’ells fan efectivament referència a contenciosos urbanístics, 

i que quan tinguin les dades demanades ja li faran arribar. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

Arribat aquest punt de l’ordre del dia cap dels regidors presents en fa ús de la paraula. 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 13:00 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  22 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 163 a 184 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 01/02/2011 

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 15 últims fulls inicialment 

habilitats, per causa de no caber íntegrament l’acta de la sessió que correspondria transcriure. 

El llibre l’integren 185 fulls, inclòs el present, i compren les següents actes: 

 

 Any 2009: des de l’acta de la sessió 4/2009, de 8/7/2009, fins a la de la sessió 9/2009, 

de 21/12/2009: 6 actes. 

 Any 2010: des de l’acta de la sessió 1/2010, de 29/1/2010, fins a la de la sessió 9/2010, 

de 30/11/2010: 9 actes. 

 

L’Ametlla de Mar, 01/02/2011 

El secretari 

 

 

 

 

 

Jacobo Martínez Deó 

 


