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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: ...................... 365701 E / 365900 E 

Data en què s’inicia la transcripció dels acords: 01/02/2011, amb efectes des del 24/12/2009. 

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, 01/02/2011 

El secretari 

 

 

 

 

 

Jacobo Martínez Deó 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 10/2010, DE 24/12/2010, 

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. Teresa Callau Caballé 

Sra. Anna Mª Gallart Gaseni 

Sr. Alexandre Xavier Llambrich Bono 

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 el regidor Sr. Jordi Gaseni Blanch. 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 12:00 hores del dia 24/12/2010, 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- DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓ DE LA 

RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE DE DIA PER A LA GENT GRAN. 

 

 

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: dotze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

L’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió, en data 9/11/2010, RE 4296 de la mateixa data, 

ha sol·licitat l’aplicació de la bonificació de la quota per a les construccions, instal·lacions i 

obres d’especial interès o utilitat municipal prevista a l’article 7 de l’ordenança fiscal 

municipal número 13 bis, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

L’article 7 de l’ordenança fiscal esmenada disposa, al seu apartat primer, que les 

construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 

municipal gaudiran d’una bonificació de la quota del 95 %, i especifica, al seu apartat segon, 

que 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. 

Per tot això; 

Atès que es considera que en la construcció de la Residència Assistida i Centre de Dia per a la 

Gent Gran de l’Ametlla de Mar hi concorren circumstàncies socials i de foment de l’ocupació 

suficients per ésser considerada com d’especial interès municipal; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Declarar la construcció de la Residència Assistida i Centre de Dia per a la Gent 

Gran de l’Ametlla de Mar com d’especial interès municipal, als efectes previstos a l’apartat 

segon de l’article 7 de la vigent ordenança fiscal municipal número 13 bis, reguladora de 

l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

 

SEGON.- Notificar aquest acord al sol·licitant, i donar-ne compte a la Junta de Govern Local. 

 

 

2- INADMISSIÓ A TRÀMIT DE LA SOL·LICITUD DE REVISIÓ D’OFICI DEL “CONVENI 

URBANÍSTIC D’EXECUCIÓ” SIGNAT EN DATA 19/11/2004 ENTRE L’ALCALDIA I LA 

REPRESENTACIÓ LEGAL DE LA SOCIETAT LAS TRES CALAS SA, I RATIFICAT PEL 

PLE DE L’AJUNTAMENT EN DATA 31/12/2004, FORMULADA PER LA 

REPRESENTACIÓ LEGAL DE LAS TRES CALAS SA MITJANÇANT ESCRIT DE DATA 

22/09/2010, RE 3886 DE 6/10/2010. 

 

 

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

dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar parcialment el conveni de 

referència, que ara la mercantil Tres Cales SA demana la revisió d’ofici d’aquell conveni, i 

que l’ajuntament, respecte d’aquesta sol·licitud, i a la vista dels informes jurídics pertinents, 

proposa la seva inadmissió a tràmit. Manifesta que per un criteri de prudència, i com sigui que 
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l’assumpte pot derivar en un nou contenciosoadministratiu, tot i entenent la posició de 

l’ajuntament, el seu vot serà d’abstenció. 

El Sr. Espuny afirma la seva sorpresa pel fet que el promotor de la urbanització Las Tres 

Calas SA formuli ara aquesta pretensió, amb la correlativa que se li tornin els diners. Explica 

que en el seu moment el seu grup ja va demanar a l’equip de govern que actués de manera 

diferent a la que van actuar, no fent cas de l’informe de Secretaria que avisava que el conveni 

no es podia ratificar tot i que hi havien dos informes externs, un dels quals de la Diputació, 

que deien que sí que es podia fer. Al final, continua, el Tribunal Superior de Justícia va donar 

la raó al secretari i no a aquests informes jurídics. Recorda també que amb aquest conveni es 

va aixecar l’embargament que l’Ajuntament havia travat sobre determinats crèdits que Las 

Tres Calas SA tenia pendents de cobrar de l’empresa CIMNSA per la venda dels terrenys de la 

segona fase de Tres Cales, i que en aquell moment es va dir que el conveni, que preveia que el 

promotor executaria el clavegueram, era la solució, que tancava el procés, que quedava tot 

arreglat, tot eximint-lo de la resta d’obres d’urbanització pendents, essent com era que amb la 

construcció del clavegueram se’n sortia de les seves responsabilitats. Per això, continua, la 

seva sorpresa pel fet que el promotor reclami ara la revisió d’aquell conveni. Es pregunta què 

és el que va signar l’equip de govern perquè ara el promotor, després d’haver-li eximit del 

pagament de la resta d’obres pendents i després d’haver-li aixecat l’embargament i haver-li 

permès cobrar els crèdits, reclami ara el que reclama. Davant d’aquesta situació, diu, el seu 

vot serà d’abstenció. 

La Sra. Llambrich pensa que és un tema que no l’ha de decidir l’ajuntament, sinó que és un 

pur tràmit i que s’ha de decidir en els tribunals. Considera que entren en joc els interessos del 

poble i anuncia que el seu vot serà d’abstenció. 

El Sr. Montagut manifesta que pel que ha pogut escoltar sembla que alguns regidors pensen 

que ara sigui el promotor de Tres Cales qui tingui la raó en la sol·licitud que formula. Ben al 

contrari, afirma, hi ha un informe jurídic que raona que el que planteja la mercantil Tres Cales 

SA no té ha raó de ser i que per tant no s’ha d’admetre a tràmit. Recorda al Sr. Espuny que va 

ser ell qui va ordenar redactar el projecte de clavegueram de Tres Cales, i que l’equip de 

govern l’únic que va fer fou intentar solucionar un problema històric existent a la 

urbanització, i que la reacció del PSC en aquell moment va ser portar el tema a la Fiscalia. 

Opina que es vol fer tot molt gros, quan en realitat l’únic que hi ha és que algú reclama una 

cosa, es demana un informe jurídic sobre la reclamació plantejada i l’informe conclou 

procedeix inadmetre a tràmit la sol·licitud. Cert és, continua, que a partir d’aquest moment la 

mercantil sol·licitant, Las Tres Calas SA, pot interposar un contenciós, però que aquest és un 

dret que té tot administrat davant de la resposta de l’ajuntament a la sol·licitud formulada, que 

pot seguir qui vulgui. Entén que l’oposició hauria d’estar més al costat de l’equip de govern 

en aquest cas que no pas al del promotor. 

El Sr. Llaó afirma que no vol que s’entengui que la seva abstenció implica posicionar-se al 

costat del promotor. És més, continua, creu que el promotor no té raó i desitja que no la tingui, 

però pensa que en no haver participat de la decisió pressa en el seu dia per l’equip de govern 

format per CiU i ERC, que va solucionar un conflicte social i polític, la seva postura actual el 

fa sentir-se deslligat de la decisió, per defensar-la com millor cregui convenient. La seva 

abstenció, resumeix, no és sustentada per creure que el promotor tingui raó, sinó pel fet 

d’assolir així més llibertat de moviments a l’hora de defensar els interessos de l’ajuntament. 

El Sr. Espuny afirma també que la seva abstenció no és precisament per pensar que el 

promotor tingui raó, més aviat tot el contrari, com ho demostra el conjunt de les seves 

actuacions quan va tenir responsabilitats de govern. Recorda que amb la signatura del conveni 
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el promotor va desistir del contenciós que havia interposat contra l’Ajuntament, en el qual 

contenciós s’hagués establert si el promotor era realment responsable d’executar totes les 

obres pendents, i no només del clavegueram. La seva abstenció per tant, aclareix, s’ha 

d’agafar no com ha volgut donar a entendre el Sr. Montagut, sinó com a una conseqüència que 

els advertiments fets pel seu partit en els seu dia no van ser escoltats. Per acabar reitera la 

pregunta relativa al motiu pel qual va aparèixer aquell conveni que permeté al promotor sortir-

se’n només amb l’execució del clavegueram i que ara, a més, li permet fer la reclamació que 

formula. 

La Sra. Llambrich explica també que l’abstenció del seu grup no es deu a que pensin que 

l’equip de govern pugui no tenir raó, tampoc al fet que pensin que no s’hagués hagut de fer el 

que en el seu dia es va fer, ja que formaven part de l’equip de govern quan es va ratificar el 

conveni, sinó que respon a criteris de cautela i prudència, a l’espera de veure que dictaminarà 

el jutge. 

El Sr. Montagut contesta que a data d’avui el jutge no ha de decidir res perquè no hi ha cap 

contenciós interposat, que ara simplement es tracta d’adoptar la proposta d’acord que proposa 

la inadmissió a tràmit de la sol·licitud formulada per Las Tres Calas SA en base a l’informe 

jurídic obrant a l’expedient. Pensa que es volen reobrir les mateixes ombres de dubte ja es van 

posar en el seu moment, fins al punt que el PSC va portar el tema a la Fiscalia i van haver 

d’anar a declarar. Pregunta seguidament a qui és imputable que el clavegueram executat no 

s’hagi pogut posar en funcionament per manca d’una depuradora a on connectar-lo, i es 

respon que al seu entendre aquesta responsabilitat és imputable en exclusiva al govern tripartit 

de la Generalitat de Catalunya, que no ha construït la depuradora i, per tant, no ha fet els 

deures. Finalitza tot reiterant que en aquell moment, quan es va ratificar el conveni, van fer el 

que van creure que havien de fer, el que van considerar millor pel poble. 

L’alcalde explica que en aquell moment van intentar solucionar un problema, que una part 

d’aquest problema la podien liderar des de l’ajuntament però que l’altra part a la que ha fet 

referència el Sr. Montagut no els hi pertocava a ells directament. Manifesta ésser convençut 

que a data d’avui aquella solució encara es podria millorar més, però que el tema és i era prou 

complex, i en aquell moment van optar per prendre una solució en benefici del poble i només 

defensant els interessos de tots els ciutadans. Tant és així, finalitza, que el promotor va signar 

un conveni amb el consens d’un equip de govern format per CiU i ERC, i si ara aquell 

promotor se’n vol desdir d’allò que va signar, és el seu problema. 

 

 

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

 Vots a favor: set  

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: les de la 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: 

 

 

Per escrit de data 22/9/2010, RE 3886 de 6/10/2010, la representació legal de la mercantil Las 

Tres Calas SA ha formulat sol·licitud de revisió d’ofici del “Conveni urbanístic d’execució” 

signat en data 19/11/2004 entre l’Alcaldia i la representació legal de la mateixa societat, 

ratificat pel Ple de l’Ajuntament en data 31/12/2004. En l’escrit esmentat la mercantil, després 
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d’argumentar el que considera adient a la defensa dels seus interessos, finalitza tot sol·licitant, 

primer, que es declari la nul·litat de ple dret del conveni en allò que afecta a les clàusules que 

contenen les contraprestacions assumides i executades per la societat, i segon, que es declari el 

seu dret a que li siguin reintegrades les quantitats que interessa. 

S’ha incorporat a l’expedient informe jurídic relatiu a aquesta sol·licitud emès pel lletrat Sr. 

Xavier Xifra i Triadú, en què, després d’analitzar el seu contingut, proposa que s’acordi la 

seva inadmissió a tràmit a l’empara del que es disposa a l’article 102.3 de la Llei 30/1992, de 

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

administratiu comú. Aquest informe constitueix la motivació del present acord. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 102.3 i 62.1 de l’esmentada Llei 30/1992, de 26/11/1992, 

reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 

comú; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Declarar la inadmissió a tràmit de la sol·licitud de revisió d’ofici del “Conveni 

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

societat Las Tres Calas SA, i ratificat pel Ple de l’Ajuntament en data 31/12/2004, formulada 

per la representació legal de Las Tres Calas SA mitjançant escrit de data 22/9/2010, RE 3886 

de 6/10/2010. 

 

SEGON.- Notificar aquest acord en forma. 

 

 

3- APROVACIÓ INICIAL DE PROPOSTA DE SUPRESSIÓ DEL TRIBUT “TAXA PER LA 

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA, GAS I ELECTRICITAT”, I 

CORRESPONENT DEROGACIÓ DE LA CORRESPONENT ORDENANÇA 

REGULADORA, NÚMERO 29, REGULADORA DE LA TAXA PER DISTRIBUCIÓ 

D’AIGUA, GAS I ELECTRICITAT. 

 

 

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: 

 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té aprovada des de l’any 1998 l’ordenança fiscal número 

29, reguladora de la taxa per distribució d’aigua, gas i electricitat. 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar no distribueix gas ni electricitat, com és palès a la vista de 

l’article relatiu a la quota tributària de l’ordenança esmentada, que ni en fa esment. Pel que fa 

al subministrament d’aigua, la contraprestació pecuniària satisfeta per la prestació d’aquest 

servei municipal es correspon amb la categoria del preu públic, i no amb la de taxa, tal i com 
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va establir la Sentència del Tribunal Suprem de data 18/10/1994 i ha vingut aplicant aquest 

ajuntament amb la fixació del corresponent preu públic. L’últim, per acord de la Junta de 

Govern Local de data 11/11/2010. 

És també d’esmentar, per a major claredat, que tal i com es desprèn de la doctrina de la 

Sentència del Tribunal Suprem de 27/9/1997, el concepte de preu públic exigeix que la 

contraprestació que suposa sigui realment abonada a l’entitat local, de què es dedueix que es 

tracta d’una figura inaplicable quan la contraprestació és percebuda per una entitat 

concessionària mitjançant un preu privat autoritzat, això sí, administrativament. En el cas de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, la categoria de preu públic de la contraprestació no es 

contradiu amb el fet que els imports d’aquest preu públic siguin recaptats per la mercantil 

concessionària, ja que, tal i com disposa l’apartat primer de la clàusula 41 del corresponent 

plec regulador, l’ajuntament és el titular de les facturacions periòdiques derivades dels 

consums dels abonats dels rebuts, essent la posició jurídica del concessionari, a aquests 

efectes, la d’un prestador dels serveis d’elaboració, gestió i cobrament. 

Esdevé suficientment motivada, en conseqüència, la necessitat de procedir a una derogació 

expressa de l’esmentada ordenança fiscal número 29, reguladora de la taxa per distribució 

d’aigua, gas i electricitat. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 22.2.e) 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: 

a) La supressió de la Taxa per la prestació del servei de distribució d’aigua, gas i 

electricitat. 

b) La derogació de la corresponent ordenança reguladora, número 29, reguladora de la taxa 

per distribució d’aigua, gas i electricitat. 

 

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. 

 

 

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

L’AMETLLA DE MAR, I DE LA PLANTILLA ORGÀNICA, PER A L’EXERCICI 2011. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase debat, el Sr. Llaó manifesta la seva queixa pel fet 

de convocar la celebració del ple en aquesta data, no podent analitzar la documentació fins 

avui mateix i deixant en inferioritat de condicions en el debat als grups de l’oposició. Amb la 

intenció, continua, no de criticar sinó d’aportar, perquè en un futur i en temes tant importants 

com els d’avui, no torni a passar. No dubta que l’equip de govern és conscient que s’ha de 

mantenir l’equilibri, ja que s’ha adonat que any rere any al pressupost inicial es rebaixa el 

volum de despesa corrent, però al final és difícil que s’acabi complint. És cert que se’ls 

escapen les xifres i les despeses corrents sempre acaben sent superiors a les pressupostades i 

les dels ingressos inferiors, i això és una constant. Creu que si el pressupost inicial arrenqués 
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amb unes xifres semblants a les que al final acaben sent s’aconseguiria l’equilibri que es vol 

assolir, però no s’aconsegueix perquè que el punt de partida no és el correcte. Reitera que és 

una tendència que poc a poc s’està corregint, però que no és suficient. Posa també de manifest 

que l’activitat que s’ha generat mitjançant l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió ha 

permès disposar d’uns recursos importantíssims que haguessin pogut ajudar a acabar de 

consolidar l’equilibri, però que no s’acaba de materialitzar. Per tot això anuncia que el seu vot 

serà negatiu, encara que demana a l’equip de govern que el vegi com un vot intencionat per 

ajudar a buscar el desitjat equilibri. 

L’alcalde explica que no només s’estan ajustant el cinturó tant aquest exercici com el passat, 

si no que a més a més la liquidació dels anys 2008 i 2009 reflexa sense cap mena de dubte el 

que l’ajuntament ha ingressat i ha gastat, i amb els números liquidats es veu clarament com 

s’ingressa més i la despesa baixa, millorant substancialment. Afirma, per tant, que el rumb 

està ben traçat. 

El Sr. Espuny manifesta que el seu grup va demanar retardar uns dies la celebració del ple per 

poder analitzar millor la documentació, que comporta un pressupost de dotze milions d’euros, 

però que això no ha estat possible, i per això, emplaça al proper govern, sigui quin sigui, que 

tingui present que la vespra de Nadal no és el dia adient per debatre el pressupost. Recorda 

que el seu posicionament durant els últims vuit anys sempre ha incidit en el fet que la despesa 

corrent està disparada i que any rere any s’han anat generant uns dèficits reals quantificats 

entre el milió i el milió dos-cents mil euros. Afirma que al començament d’aquests vuit anys 

els milions de la concessió de l’aigua van contribuir a poder presentar uns romanents de 

tresoreria sempre positius, però que darrerament l’Ajuntament s’està endeutant d’una manera 

preocupant pel poble. Explica que l’informe d’Intervenció especifica que el deute viu ses situa 

sobre els vuit milions set-cents seixanta-un mil euros, i que a més, al final d’aquest mateix Ple 

hi ha previst aprovar la concertació d’una nova operació de crèdit, a la qual se sumarà una 

altra que tenen previst fer per l’any vinent, d’un milió tres-cents mil euros. Tot plegat, 

conclou, ratllarà els onze milions d’euros d’endeutament, que són uns dos mil milions de les 

antigues pessetes. A més, assegura, sense contemplar el que resta pendent de pagament de 

l’aparcament i de la piscina municipal. Troba aquests números molt preocupants, perquè 

s’està imposant al ciutadà una hipoteca molt feixuga. Explica que al seu entendre els deu 

milions d’euros de dèficit existent –sense contemplar les dues grans inversions realitzades–, 

s’han generat per l’existència d’una despesa corrent disparada i per gastar més del que es 

recapta, sense fer cap tipus de contenció. Per molt que digui l’equip de govern que la situació 

va millorant, finalitza, ell creu tot el contrari, que va empitjorant. Per tot l’exposat, anuncia 

que el seu vot serà negatiu. 

La Sra. Llambrich fa constar també la seva queixa per la manca de temps que han tingut per 

estudiar la documentació, que ha estat clau per no poder preparar en profunditat i acuradament 

un tema tant important com és el pressupost. Tot i que ha vist diu, una correcció en la 

disminució de la despesa, no és menys cert també que cada any fan modificacions de crèdit, i 

que el que plantegen en un inici acaba sent rectificat mitjançant traspassos de partides que es 

fan per cobrir necessitats. Per la manca de temps de preparació per una banda i perquè la línia 

a seguir, encara que s’ha millorat, no és la que hauria de ser, manifesta que el seu vot serà 

negatiu. 

El Sr. Montagut constata la queixa generalitzada pel fet de tenir poc o molt temps, però veu 

que això tampoc ha estat el motiu determinant per posicionar-se en contra. Hi ha regidors, diu, 

que han tingut més temps per mirar la documentació i com a mínim han fet un posicionament 

més detallat. Afirma que per a l’equip de govern la vespra de Nadal és un dia hàbil per 
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treballar pel poble com qualsevol altre dia, i que per circumstàncies s’ha convocat per avui tot 

i que per propers exercicis miraran, si es dóna el cas, de donar més temps i permetre així que 

els respectius posicionaments puguin ser més efectius en el coneixement dels números. Entén 

el posicionament del Partit Popular, que reconeix l’esforç que fa l’Ajuntament per assolir 

l’equilibri, com una crítica positiva i un estímul, però afirma que, en contra del que s’ha 

insinuat, els tancaments dels últims anys corroboren aquesta tendència, i malgrat fer-se 

modificacions de crèdit, al final acaba per equilibrar-se. En relació a les afirmacions del Sr. 

Espuny li recorda que efectivament es fan modificacions pressupostàries i operacions de 

crèdit, però que cadascuna d’elles diu a què va destinada. Afirma no saber el que vol dir el Sr. 

Espuny quan diu que els números no es corresponen amb la realitat, perquè hi han uns 

tancaments i uns tècnic que diuen que és cada cosa. Revisada la documentació relativa a totes 

les inversions efectuades des de l’any 2005, afirma, en surt una xifra, contrastable, de 

29.568.887 €. Si s’han invertit aquests diners deu ser perquè no s’ha fet una gestió tan dolenta 

com es vol fer creure amb les afirmacions relatives a la despesa corrent desbocada. Demana 

que es tinguin en compte els esforços realitzats en el moment actual per aconseguir promoure 

inversions tan importants com el pàrquing, la piscina i la residència d’avis, que porten feina al 

poble i que la gent agraeix. Sense haver arribat encara al punt d’excel·lència i equilibri que els 

agradaria, conclou, el que es pressuposta avui i es posa a aprovació són números que van en la 

bona direcció, tal com han vingut fent durant els últims anys, i els tancaments d’exercici 

realitzats així ho corrobora. 

El Sr. Llaó manifesta que revisats els anys als que ha fet menció l’alcalde, 2008 i 2009, 

constata que tenia raó en tot el que ha dit en la seva intervenció anterior, ja que l’any 2008 en 

el capítol I d’ingressos hi havia un pressupost inicial de 3.210.000 € i va acaba sent de 

2.989.000 €, és a dir menys que al inicial; també en el capítol II la quantitat d’1.225.000 € va 

acaba sent d’1.004.000€, sempre menys; i si es mira la despesa es veu en canvi que el capítol I 

és de 4.660.000 € i els drets liquidats van ser de 5.439.000 €, i que l’any 2009 el capítol I era 

de 4.710.000 € i acabà sent de 4.850.000 €; el capítol II d’ingressos relatius a les llicències 

d’obres i construccions va ser de 600.000 € i acabà sent de 255.000 €, i en canvi per a l’any 

2010 van tornar a pressupostar aquest concepte en els 600.000 €. Reitera que percep que 

l’equip de govern n’és conscient d’aquesta realitat i que fa un esforç, però que aquest esforç 

no acaba de consolidar-se perquè els punts de partida als pressupostos inicials continuen 

distorsionats. Demana que es tingui en compte la recaptació real en llicències d’obres per 

partir d’aquest punt, i que si després és més, millor. Encara tenen la tendència, continua, 

d’inflar els capítols d’ingressos i rebaixar els de despeses. Manifesta també que ell no té cap 

inconvenient en celebrar el Ple del pressupost el dia 24 de desembre, i si l’hora hagués estat 

més tard encara millor, però que el problema no està en el dia ni en l’hora per fixar el 

posicionament, sinó en el fet que podria aportar més si hagués tingut més temps per analitzar 

la informació. Menciona que hi ha un ratio d’endeutament del 60%, però que si una sèrie 

d’ingressos com són ara els convenis deixen d’aparèixer es trobaran que de cop i volta la ratio 

es dispararà sense estar més endeutats. El cert és, diu, que les ratios es van deteriorant i que 

cada cop tindran menys possibilitats d’accedir a l’endeutament com a via de finançament. 

Reconeix ésser cert que l’equip de govern ha fet un gran esforç inversor i un salt en 

infraestructures en els darrers anys, però afirma que per poder fer-lo s’han agafat com a via de 

finançament tres potes que són l’endeutament, els dividends de la Cala Gestió i els convenis, 

algunes de les quals ja comencen a deteriorar-se i es fa molt difícil pensar que n’hi pugui 

haver més. Demana que quan s’esgotin aquestes vies estigui consolidat ja l’equilibri, i que 

l’equip de govern prengui totes les mesures i cauteles necessàries per portar l’ajuntament cap 
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a un equilibri estructural, ja que de no ser així s’anirà cap endarrere. Reitera el Sr. Llaó el seu 

vot negatiu. 

El Sr. Espuny reitera el posicionament de la seva primera intervenció i recorda que el deute 

viu per operacions de crèdit és ja de 8.761.000 €, que a finals del Ple hi ha una operació d’un 

nou crèdit per import d’1.188.000 €, i que si el proper any se’n fa un altre per import 

d’1.300.000 € s’arribarà a la xifra final d’11.000.000 €. Davant d’aquesta realitat el seu vot ha 

de ser negatiu, ja que no es soluciona el problema de base i continua havent-hi partides de 

despesa corrent excessives. Posa de manifest la seva predisposició a discutir el que calgui per 

a millorar el pressupost de l’Ajuntament i per reduir tant l’endeutament com la càrrega 

financera, que creu que és motiu suficient perquè tots es preocupin. 

L’alcalde afirma que hi han hagut plantejaments que s’han fet des de la crítica constructiva i 

per voler millorar, cosa que agraeix, però que hi han coses que no pot obviar. Explica que 

s’està plantejant, al igual com es retransmeten les sessions plenàries per La Cala Ràdio, 

retransmetre també les sessions dels consells d’administració de l’Entitat Pública Empresarial 

La Cala Gestió, perquè no es cansa de veure com sembla que les intervencions als plens es fan 

més de cara a la galeria i a la gent que pot estar escoltant, tinguin més o menys raó i/o 

arguments, i que en canvi, quan les mateixes persones estan al consell d’administració de 

l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió tot sembla més bonic i admès, ja que es posen 

d’acord en moltes més coses. Explica que la despesa corrent de l’ajuntament va liquidar-se 

l’any 2008 en 5.000.000 € i l’any 2009 en 4.000.000 €, i demana que li digui algú si aquest no 

és el camí que han de seguir, tot i que alguns ho han reconegut, cosa que agraeix, però que 

altres estan instal·lats en el no permanent. Creu que tots poden equivocar-se però que de 

vegades caldria admetre que algú de l’oposició o s’equivoca, o no té tota la informació, o no 

la coneix, i si és així, diu, se li pot explicar i donar-li. Anuncia que el drets liquidats totals del 

2010 es tindran el proper mes de març, i aleshores podran comprovar que el full de ruta està 

ben traçat. Encara poden millorar, afirma, però no es pot discutir que des de fa anys s’està en 

una bona línia i que l’equip de govern ja fa més de tres anys que s’ajusta el cinturó, a 

diferència d’altres administracions. Conclou tot afirmant que són un dels ajuntaments que 

paguen més al dia i que tenen la ratio d’endeutament més baixa, i que no es poden fer 

asseveracions catastrofistes; demana més seriositat, i que si no es té tota la informació, que es 

demani i es facilitarà. 

 

 

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

 Vots a favor: set 

 Vots en contra: els de la 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: 

 

 

Vist el projecte de pressupost general per a l’exercici 2011, 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, la cala gestió i la cala serveis 
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municipals, 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 2011, 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, La Cala Gestió i La Cala Serveis Municipals 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”. 

 

 

5- APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2007. 

 

 

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

comptes presentats es desprèn un resultat negatiu de la liquidació del 2007 d’1.066.000 €, la 

qual cosa corrobora la seva intervenció al punt anterior relativa al fet que s’estan gastant més 

diners dels que es recapten, la qual cosa contradiu les afirmacions de l’equip de govern sobre 

la situació econòmica de l’ajuntament. Explica que es comptabilitzen ingressos que a dia 

d’avui encara no s’han cobrat, com són ara el conveni de Marina Sant Jordi i el de 

l’enllumenat de Calafat, i que aquests conceptes, en paper, sumen com un ingrés pendent de 

cobrament que passats tres anys encara no s’han cobrat. Al seu parer, primer s’haurien de 

cobrar els diners dels convenis i després executar les obres. Afirma ésser aquest l’origen del 

dèficit pressupostari d’1.066.000 €, i afegeix que sumant les dues quantitats sortiria un dèficit 

de 4.000.000 €, i creu que això és important, com també ho és el mal endèmic de tots els 

ajuntaments de deixar les factures no comptabilitzades en l’exercici anterior, i que importen la 

quantitat d’1.173.000 € addicionals. Afirma el Sr. Espuny que encara que l’equip de govern 

consideri que això és una bona manera de gestionar i de fer les coses, tant ell com el seu partit 

pensen que no, i que sense posar en dubte que el que s’infereix del paper està fet des del més 

estricte respecte a la legalitat, de vegades la legalitat és una cosa i la realitat. Per això, anuncia 

el seu vot negatiu com un no a la gestió real de l’equip de govern. 

El Sr. Montagut manifesta que pren nota, ja que, recorda, quan es va celebrar la Comissió 

Especial de Comptes no va sentir res de tot el que ara escolta. No obstant, afirma, dels 

comptes d’aquests anys es desprèn una inversió efectiva, no pressupostada sinó executada, des 

de l’any 2005 al 2010, de 29.568.000 €. Si la gestió ha estat tant dolenta com vol donar a 
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entendre el Sr. Espuny, conclou, no s’explica d’on han tret tants diners per invertir. 

El Sr. Llaó manifesta que el seu vot serà afirmatiu en els tres punts perquè entén que les xifres 

presentades són reals. 

L’alcalde explica que del que es tracta és de donar el vist-i-plau al que han elaborat els 

tècnics, que l’equip de govern té la màxima voluntat de transparència, i que això implica posar 

a l’abast de tots els regidors tota la informació existent, i que tant els assessors interns com els 

externs puguin ajudar-los a prendre qualsevol decisió. 

 

 

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

 Vots a favor: vuit 

 Vots en contra: els del Sr. Antonio Espuny Gaseni i Sra. Maria Marsal Subirats. 

 Abstencions: les de la Sra. Rosa Anna Samarra Bardí i Sra. Montserrat Llambrich 

Margalef. 

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

 

 

Atès que ha finalitzat la tramitació de l’expedient per retre i aprovar els Comptes Generals de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar corresponents a l’exercici de 2007; 

Vist l’informe emès per la Intervenció General en data 1/4/2010, així com el dictamen 

favorable emès per la Comissió Especial de Comptes en data 28/10/2010; 

Atès, que no s’han presentat reclamacions durant el termini de quinze dies i vuit més previst 

per la legislació vigent; 

Vista la tramitació seguida per l’expedient fins a la data, i atès que s’han acomplert la totalitat 

dels requisits exigits per la normativa en vigor per poder procedir a l’aprovació dels esmentats 

Comptes Generals; 

Vist, el contingut de les diferents carpetes que formen els Comptes Generals, integrats pel 

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

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

els estats, annexes i justificants exigits per les Regles 94 a 112 de la Instrucció de 

Comptabilitat per a l’administració local, aprovada per OM de 23 de Novembre de 2004; 

Atès, el que es disposa a l’article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5/3/2004, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar els Comptes Generals de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar corresponents 

a l’exercici de 2007. 

 

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

Cuentas i de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

 

TERCER.- Ordenar que una còpia dels esmentats comptes, així com de l’expedient seguit per 

a la seva aprovació, sigui tramesa a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

 

 

6- APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2008. 
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Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, el Sr. Espuny manifesta que en cap 

moment posa en dubte la legalitat i la validesa dels números que es presenten, però veu que hi 

ha una variació substancial entre el pressupost i el que realment s’acaba executant. Pensa que 

és ara un bon moment per posar damunt la taula les deficiències reals existents, perquè quan 

demana a l’equip de govern que es tingui més control sobre la despesa corrent ho diu perquè 

veu que als números finals, any darrere any, hi ha un dèficit que al seu entendre és real, perquè 

comptabilitzen uns ingressos que tot i que han passat tres anys encara no s’han cobrat. En 

relació a l’any 2008 manifesta que el pretès benefici de 90.000 € és degut a que s’ha fet un 

crèdit d’1.900.000 € i a que l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió ha fet una 

transferència de 465.000 €, sense què el dèficit hauria estat de 2.300.000 €. Reconeix que 

s’han reduït les factures pendents de pagament, i conclou afirmant que quan vota que no ho fa 

perquè posi en dubte la legalitat dels comptes, sinó com a demanda a que es gestioni millor, 

perquè al final la realitat és una altra i l’ajuntament no va endavant, més aviat al contrari, es va 

cap endarrere com ho demostra el creixent endeutament. 

 

 

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

 Vots a favor: vuit  

 Vots en contra: els del Sr. Antonio Espuny Gaseni i Sra. Maria Marsal Subirats. 

 Abstencions: les de la Sra. Rosa Anna Samarra Bardí i Sra. Montserrat Llambrich 

Margalef. 

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

 

 

Atès que ha finalitzat la tramitació de l’expedient per retre i aprovar els Comptes Generals de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar corresponents a l’exercici de 2008; 

Vist l’informe emès per la Intervenció General en data 1/10/2010, així com el dictamen 

favorable emès per la Comissió Especial de Comptes en data 28/10/2010; 

Atès, que no s’han presentat reclamacions durant el termini de quinze dies i vuit més previst 

per la legislació vigent; 

Vista la tramitació seguida per l’expedient fins a la data, i atès que s’han acomplert la totalitat 

dels requisits exigits per la normativa en vigor per poder procedir a l’aprovació dels esmentats 

Comptes Generals; 

Vist, el contingut de les diferents carpetes que formen els Comptes Generals, integrats pel 

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

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

els estats, annexes i justificants exigits per les Regles 94 a 112 de la Instrucció de 

Comptabilitat per a l’administració local, aprovada per OM de 23 de Novembre de 2004; 

Atès, el que es disposa a l’article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5/3/2004, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar els Comptes Generals de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar corresponents 

a l’exercici de 2008. 

 

SEGON.- Manifestar que els Comptes Generals aprovats resten a disposició del Tribunal de 
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Cuentas i de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

 

TERCER.- Ordenar que una còpia dels esmentats comptes, així com de l’expedient seguit per 

a la seva aprovació, sigui tramesa a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

 

 

7- APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2009. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, el Sr. Espuny afirma que segons l’equip 

de govern el superàvit d’aquest exercici ha estat de 361.000 € i que, al igual que en l’exercici 

anterior, hi han contemplats uns ingressos de l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió per 

valor d’1.200.000 € i 480.000 € que al final no van arribar a ser transferits més que en paper, i 

això va permetre anunciar el superàvit esmentat, quan realment el dèficit hagués estat proper a 

1.300.000 €, sense comptar les factures pendents de pagament per import d’uns 300.000 €. 

Tot plegat, diu, amb el pressupost tancat el dèficit hagués estat d’1.600.000 €. I afirma que 

aquests dèficits reals són els que van generant any rere any la necessitat d’incrementar el 

deute, perquè es gasta més del que es recapta. Davant de tota aquesta realitat, manifesta el Sr. 

Espuny que el seu vot serà negatiu. 

El Sr. Montagut explica que segons les xifres del Sr. Espuny el dèficit acumulat ja seria de 

10.000.000 €, i es pregunta d’on surten aleshores els 29.000.000 € invertits al poble en 

inversió executada. Entén que cadascú és lliure d’interpretar els números de la manera que li 

sigui més convenient, però també és cert, diu, que cada vegada que es fa una operació de 

crèdit hi ha la descripció concreta de la seva finalitat, així com la determinació de no executar 

obres fins que no hi estigui habilitada la partida corresponent, principis aquests que com es 

pot veure s’estan complint rigorosament. 

El Sr. Espuny contesta que al final els crèdits habilitats, plens de bons propòsits, se 

transformen per cobrir les necessitats econòmiques de l’equip de govern. Dir que tot està molt 

especificat no és del tot correcte, afirma, perquè en el Ple es diu una cosa i al final es fa el que 

es vol, utilitzant els diners per a les necessitats més immediates. 

El Sr. Montagut explica que quan hi ha un canvi de finançament en alguna obra o actuació es 

donen tota mena d’explicacions. Afirmar que en el Ple es diu una cosa i al final se’n fa un 

altra entén que és demagògia barata. 

 

 

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

 Vots a favor: vuit  

 Vots en contra: els del Sr. Antonio Espuny Gaseni i la Sra. Maria Marsal Subirats. 

 Abstencions: les de la Sra. Rosa Anna Samarra Bardí i Sra. Montserrat Llambrich 

Margalef. 

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

 

Atès que ha finalitzat la tramitació de l’expedient per retre i aprovar els Comptes Generals de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar corresponents a l’exercici de 2009; 

Vist l’informe emès per la Intervenció General en data 5/10/2010, així com el dictamen 

favorable emès per la Comissió Especial de Comptes en data 28/10/2010; 

Atès, que no s’han presentat reclamacions durant el termini de quinze dies i vuit més previst 
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per la legislació vigent; 

Vista la tramitació seguida per l’expedient fins a la data, i atès que s’han acomplert la totalitat 

dels requisits exigits per la normativa en vigor per poder procedir a l’aprovació dels esmentats 

Comptes Generals; 

Vist, el contingut de les diferents carpetes que formen els Comptes Generals, integrats pel 

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

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

els estats, annexes i justificants exigits per les Regles 94 a 112 de la Instrucció de 

Comptabilitat per a l’administració local, aprovada per OM de 23 de Novembre de 2004; 

Atès, el que es disposa a l’article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5/3/2004, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar els Comptes Generals de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar corresponents 

a l’exercici de 2009. 

 

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

Cuentas i de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

 

TERCER.- Ordenar que una còpia dels esmentats comptes, així com de l’expedient seguit per 

a la seva aprovació, sigui tramesa a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

 

 

En aquest moment abandona la Sala la regidora Sra. Rosa Anna Samarra Bardí. 

 

 

8- APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC A LLARG 

TERMINI PER IMPORT D’1.188.853,45 € DESTINADA AL FINANÇAMENT DE VARIES 

INVERSIONS DE L’EXERCICI 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: onze 

 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 Sr. Llaó manifesta que l’Ajuntament 

amb l’endeutament, els dividends de l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió i els 

convenis ha tirat endavant una política d’infraestructures important; però també és cert, diu, 

que ha hagut un canvi de finançament en algunes obres com va ser el cas del pàrquing 

soterrat. Per aquest motiu en l’anterior ple ja va demanar que no fessin cap més crèdit, 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 16 

 

demanda a què l’equip de govern no va comprometre’s, i si per aquest motiu el seu vot ja va 

ser negatiu a la modificació pressupostària, també ho serà ara en aquesta operació de crèdit. 

El Sr. Espuny manifesta que el seu vot també serà negatiu ja que segons l’informe 

d’Intervenció el deute actual és de 8.700.000 €, als quals s’ha de sumar aquesta operació de 

crèdit i la que tenen prevista. Considera que l’endeutament és excessiu i més sabent quin és 

l’origen del mateix. 

La Sra. Llambrich explica que el seu vot també serà negatiu, com ha va ser a la modificació de 

crèdit de l’anterior ple, d’una banda perquè no està d’acord en que es realitzin més operacions 

de crèdit, i de l’altra perquè una operació fa referència al tema de la Cova Gran, en el qual el 

seu grup sempre ha explicat que no està d’acord. 

 

 

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

 Vots a favor: set  

 Vots en contra: els de la 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 2010. 

Amb l’objectiu de donar compliment a la provisió d’alcaldia, de data 10 de desembre de 2010, 

es 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. 

Ha presentat oferta una entitat financera. 

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 (2010); 

Vist l’informe d’intervenció; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la concertació de l’operació de préstec que s’especifica: 

 *Entitat financera: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 

 *Import: 1.188.853,45€ 

 *Termini d’amortització: 15 anys. 

 *Carència: 2 anys. 

 *Tipus d’interès nominal inicial: Euribor trimestral+2.00 

 *Revisió del tipus: trimestral 

 *Comissió d’obertura: 0,25% 

 *Comissió d’estudi: 0,25% 

 

SEGON.-Facultar a l’Alcaldia perquè procedeixi a la formalització de l’operació aprovada. 
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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. 

 

 

 

L’alcalde aprofita aquestes dates per desitjar a tots els ciutadans tinguin unes molt bones 

festes, que els que pateixen acabin de passar l’any en pau i que l’any 2011 sigui millor que el 

passat. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 14:28 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 2 a 17 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 01/02/2011 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 1/2011, DE 19/01/2011, 

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. Teresa Callau Caballé 

Sra. Anna Mª Gallart Gaseni 

Sr. Alexandre Xavier Llambrich Bono 

Sr. Jordi Gaseni Blanch 

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. Rosa Anna Samarra Bardí i Sra. Montserrat 

Llambrich Margalef.  

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 12:00 hores del dia 19/01/2011, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, 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. 
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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 

 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- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR 

MUNICIPAL FORMULADA PEL SR. JOAN PERE GÓMEZ COMES. 

 

 

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: onze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

L’alcalde inicia el tractament del punt de l’ordre del dia tot donant lectura a la instància 

presentada pel regidor Joan Pere Gómez Comes del grup municipal de CiU, relativa a la 

renúncia al seu càrrec de regidor. 

Seguidament el Sr. Montagut manifesta que la renúncia del regidor Sr. Gómez no és una 

notícia negativa sinó més aviat positiva, ja que ha estat cridat a noves tasques de 

responsabilitat dins de l’àmbit territorial de les Terres de l’Ebre. Afirma que això congratula 

als membres del grup de CiU perquè veuen que se li reconeixen, a una persona que a nivell 

personal ha estat per a tots un company i un amic, els seus mèrits, la seva capacitat de gestió, 

implicació i dedicació en les àrees en que ha estat responsable, la qual cosa el porta ara a 

altres cotes de responsabilitat dins del territori. En nom del grup de CiU, expressa l’agraïment 

pel temps que ha estat amb ell, i li desitja tota la sort del món per les noves responsabilitats, 

tot i saber que no perden ni un amic ni un company, sinó que ara, des del seu nou càrrec, 

tindrà la voluntat i capacitat, com no pot ser d’altra manera, de continuar servint al poble. El 

Sr. Montagut li dóna les gràcies per la seva amistat, per la seva dedicació, implicació i pel 

tracte personal que ha tingut amb tothom. 
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El Sr. Gómez agraeix les paraules del Sr. Montagut, i recorda que han estat setze anys 

desenvolupant el càrrec de regidor amb moments millors i pitjors, vuit anys a l’oposició i vuit 

al govern, i que ara sent un sentiment agredolç perquè per una part abandona el govern 

municipal però per l’altra està molt content de la nova responsabilitat que li pertoca. Assegura 

que qui el coneix sap que un dels seus somnis, a banda de treballar pel poble, era algun dia 

poder treballar pel govern de la Generalitat de Catalunya. Afirma que és i es considera un 

absolut catalanista i un patriota del seu país, que per ell és un orgull molt gran poder oferir el 

seu gra de sorra a la construcció nacional de Catalunya i que per aquest motiu, i sempre de la 

mà de l’alcalde, quan se li va comunicar la possibilitat d’exercir aquesta nova responsabilitat, 

se li va omplir el cor de joia. Reitera ésser molt content i molt orgullós, i manifesta ésser 

conscient del fet que això ha estat possible perquè s’ha format com a polític i com a persona a 

l’ajuntament de l’Ametlla de Mar, rodejat dels seus companys i de la seva gent, sense la qual 

no hagués pogut tenir les responsabilitats que ara tindrà. Recorda que quan va entrar com a 

regidor coneixia molt poca gent de les urbanitzacions, i que un molt bon amic seu i regidor li 

va dir que les urbanitzacions el farien un home, i per aquest motiu avui, veure que hi ha tanta 

gent de les urbanitzacions assistint al plenari al seu costat l’omple de joia, com també veure 

als treballadors de l’ajuntament que durant tot aquest temps l’han hagut d’aguantar i que més 

que treballadors són amics que s’han convertit en la seva segona família. Reitera les gràcies, i 

manifesta que no és un adéu ja que sempre portarà el poble al seu cor, i no amaga que si algun 

dia li demanen i les circumstàncies són oportunes, li agradaria tornar a ser regidor. Es refereix 

seguidament al Sr. Albert Medrano i manifesta que està molt content pel fet que sigui ell la 

persona que el substituirà, ja que, afirma, ha estat molt bon company en el càrrec de 

vicepresident d’Esports, i augura que amb ell com a nou regidor no es notarà la seva marxa. 

Mostra també el seu agraïment a la resta del consistori, grups de l’oposició, encara que 

reconeix que de vegades ha estat un portaveu massa dur, però afirma que la política a vegades 

té alts i baixos i que a cap d’ells els hi guarda rancúnia, ans al contrari, els té molt de respecte 

com a persones i polítics que són. Agraeix també a tots els tècnics que han compartit amb ell 

les diferents Regidories com és el cas a la d’Urbanitzacions a l’amic Damián Suárez, a la de 

Joventut a la Francina Gamundi, a la d’Esports als diferents integrants que no han pogut 

assistir avui al present acte per motius de feina, Urbanisme que ha estat una regidoria 

complicada però la que més l’ha ensenyat, a Formació i Treball a l’amiga Viqui, i a la de 

Mitjans Informatius. Conclou mostrant el seu agraïment a tots els seus amics, conciutadans i 

família, pel molt que l’han aguantat i pel que han patit, però que el fet de ser regidor ha estat 

per ell molt important, perquè creu que se’n va molt preparat i sobre tot millor com a persona. 

Agraeix directament a l’alcalde el molt que l’ha ajudat per aconseguir aquesta fita, la qual 

sense el seu esforç no hagués estat possible assolir. Reitera que no és un adéu sinó que és un 

fins aviat i que a ell, com a patriota, el nomenament per a la nova tasca l’omple d’orgull. 

L’alcalde, després dels aplaudiments del públic assistent, afirma que són moments molt 

emotius. Agraeix la col·laboració, la complicitat i la feina ben feta del regidor Joan Pere de 

manera principal i la de tot el que l’envolta, referint-se a la molta gent que treballa al seu 

costat. Demana que quedi constància de tot el que s’ha manifestat i tot seguit dóna la paraula 

als portaveus dels diferents grups de l’oposició que vulguin fer-ne ús. 

El Sr. Llaó manifesta coincidir plenament amb les paraules del Sr. Montagut relatives al que 

considera és una bona notícia, i manifesta que és inevitable fer-ne una doble valoració: una 

positiva pel fet que algú del poble tingui responsabilitats més altes i nous reptes, i una altra 

negativa perquè notaran a faltar un actiu important. Malgrat les diferències que han tingut, 

continua, no és menys cert que la política municipal té molt més de gestió que de política, 
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afirma, i en aquest sentit s’han posat d’acord moltes vegades tot i ser evident que en altres 

aspectes més ideològics hi ha hagut diferències que en cap cas han derivat en qüestions 

personals, més aviat al contrari, sempre han treballat pel poble encara que de vegades hagi 

estat difícil entendre’s, colze en colze en la gestió municipal. De vegades, diu, s’han 

equivocat, i d’altres l’han encertada, però sempre des de la millor voluntat. Fa esment 

seguidament de les hores de conversa que han mantingut i en la bona amistat forjada, que 

perdurarà, perquè, assevera, més enllà de la política l’amistat sincera perdura, i la que han fet 

segur que perdurarà. Conclou tot reiterant que es mereix el nou càrrec i que, personalment, ell 

està molt content. 

El Sr. Espuny manifesta que en aquesta ocasió procurarà ser breu. Felicita el Sr. Gómez per 

aquest nou càrrec a nivell personal, i també a nivell polític, perquè pensa que el poble se situa 

millor dins de l’organigrama d’estructura de la Generalitat. Sap que encara que deixi de ser 

regidor oficialment continuarà estant lligat al poble, que trobarà obertes les portes de tots els 

organismes que facin falta. Li desitja molts d’èxits perquè està segur que aquests seran per 

tota la gent del Baix Ebre i de retruc també pels caleros. Conclou tot afirmant que segur que 

continuarà sent regidor de l’ajuntament. 

El Sr. Gaseni se suma a les felicitacions. Diu que ni van començar junts en la política ni en el 

temps ni tampoc han format part del mateix grup polític, però que van coincidir en un govern i 

per a ell va ser una bona experiència, com també ho ha estat ara que estan a l’oposició encara 

que de vegades no s’hagin trobat. Recorda que aquest mateix matí han coincidit en una 

tertúlia a Tortosa i ha pogut comprovar que hi ha gent que encara no coneix prou el Sr. 

Gómez, el qual sap de la seva pròpia satisfacció personal pel fet que sigui ell la persona que 

estarà al costat del delegat del Govern. Assegura que farà una bona feina i desenvoluparà una 

gran labor al costat del nou delegat, i que és positiu que gent del poble sigui en institucions 

com és la Generalitat de Catalunya. Reitera les seves felicitacions, tot esperant trobar-se’l tant 

pel poble com pel territori. 

L’alcalde agraeix a tots els portaveus les seves paraules, i augura molts d’èxits al Sr. Gómez i 

al regidor entrant. 

 

 

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: 

 

 

Vist l’escrit presentat pel regidor Sr. Joan Pere Gómez Comes, RE 146 de 18/1/2011, pel qual 

l’esmentat senyor renuncia al seu càrrec de regidor municipal pel Partit de Convergència i 

Unió; 

Vist el que es disposa als articles 182 i 15 de la Llei orgànica 5/1985, de 19/6/1985, de Règim 

Electoral General; 

Vist el que es disposa a la Instrucció de 10/7/2003, de la Junta Electoral Central, sobre 

substitució de càrrecs electes locals. 

El Ple de la Corporació acorda: 

 

PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de 
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l’Ametlla de Mar formulada pel senyor Joan Pere Gómez Comes. 

 

SEGON.- Fer constar davant la Junta Electoral Central que a judici de la corporació, 

correspon cobrir la vacant produïda al Sr. Francesc Albert Medrano Arbó. 

 

TERCER.- Facultar el President de la Corporació, tan àmpliament com en dret sigui menester, 

per complimentar tots els tràmits i escrits que siguin necessaris fins a la presa de possessió del 

nou regidor municipal. 

 

 

 

 

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 18 a 22 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 01/02/2011 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 2/2011, DE 31/01/2011, ORDINÀRIA. 

 

 

ASSISTENTS A L’INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura. 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sra. 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 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 

 

Excusen la seva absència la Sra. Rosa Anna Samarra Bardí, Sra. Maria Marsal Subirats i Sr. 

Ricardo Llaó Llaó. 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 17:00 hores del dia 31/01/2011, 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 9/2010, DE 30/11/2010, 

10/2010, DE 24/12/2010 I 1/2011, DE 19/01/2011. 

 

 

Un cop llegides les actes de les sessions del ple 9/2010, de 30/11/2010, 10/2010, de 

24/12/2010 i 1/2011, de 19/01/2011, 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: nou 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

ÚNIC.- Aprovar les actes de les sessions del ple 9/2010, de 30/11/2010, 10/2010, de 

24/12/2010 i 1/2011, de 19/01/2011. 

 

 

2.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR SR. FRANCESC ALBERT MEDRANO ARBÓ. 

 

 

L’alcalde explica que, formalitzada la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Joan Pere Gómez 

Comes, i havent-se rebut ja la corresponent credencial de qui l’ha de substituir, Sr. Francesc 

Albert Medrano Arbó, procedeix que l’esmentat senyor prengui possessió del càrrec de 

regidor. 

Seguidament crida al Sr. Francesc Albert Medrano Arbó, el qual, requerit a l’efecte, 

manifesta: “prometo per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 

càrrec de regidor de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 

guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat”. 

Vist el què, l’alcalde li dona possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar i, en nom de tot el Consistori, li fa lliurament de la insígnia del municipi i li dóna la 

benvinguda. 

El Sr. Medrano agraeix la benvinguda, ocupa el seu lloc i s’incorpora a la sessió plenària com 

a regidor. 

 

 

3- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA 

PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI  

PÚBLIC MUNICIPAL PER PART D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE 

TELEFONIA MÒBIL. 

 

 

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: cap 

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

 

 

L’article 24.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5/3/2004, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei reguladora de les hisendes locals, disposa que l’import de les taxes previstes per la 
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utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local es fixarà d’acord amb les 

següents regles: 

a) Amb caràcter general, prenent com a referència el valor que tindria en el mercat la 

utilitat derivada d’aquesta utilització o aprofitament si els béns afectats no fossin de 

domini públic. 

b) Com a regla especial, determina l’apartat c) del precepte esmentat que quan es tracti de 

taxes per la utilització privativa o aprofitament especial constituït en sòl, subsòl o vol de 

les vies públiques municipals, per part d’empreses explotadores de serveis de 

subministrament que afectin la generalitat del veïnat, l’import de les taxes consistirà, en 

qualsevol cas i sense cap excepció, en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la 

facturació que obtinguin anualment en cada terme municipal aquestes empreses. 

Interessa assenyalar en aquest moment que aquest apartat c) de l’article 24.1 exclou 

expressament d’aquest règim especial de quantificació, l’anomenat règim especial de 

l’1,5 per cent, els serveis de telefonia mòbil. 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té aprovades i en vigor dues ordenances fiscals que 

regulen les taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local 

d’acord amb aquests dos règims, i en concret: 

a) L’ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per utilització privativa o 

aprofitament especial del domini públic local. 

b) 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. 

En data 16/2/2009 el Tribunal Suprem va dictar sentència per la qual declarava ajustada a Dret 

l’ordenança municipal de l’Ajuntament de Badalona que subjecta les empreses de telefonia 

mòbil a la taxa per ocupació del domini públic. Declara la sentència esmentada que el que la 

Llei d’hisendes locals fa, en excloure les empreses de telefonia mòbil del règim especial de 

quantificació (règim de l’1,5%) és, justament, excloure-les d’aquest règim especial, però que 

d’això en absolut es pot desprendre, conclou, que les eximeixi de la taxa per ús privatiu o 

aprofitament especial, quan pot, com és el cas, quedar sotmesa al règim general previst a 

l’article 24.1.a). 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té la intenció d’imposar a les empreses operadores de 

telefonia mòbil que operen al municipi la subjecció a la taxa per l’aprofitament especial que 

fan del domini públic pels serveis que presten. Aquesta subjecció, com s’ha explicat, ho seria 

per imposició legal dins del règim general de l’article 24.1.a) del Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5/3/2004. 

Això és, dins de l’àmbit de l’ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per utilització 

privativa o aprofitament especial del domini públic local. Malgrat tot, i atès el règim especial 

de quantificació que es deriva de l’especial naturalesa del servei que presten aquestes 

empreses, s’ha considerat convenient procedir a l’adopció d’una nova ordenança, autònoma, i 

no a la modificació de l’esmentada ordenança fiscal número 17. 

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.a) 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; 
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PRIMER.- Aprovar inicialment l’ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per la 

utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal per part d’empreses 

explotadores de serveis de telefonia mòbil. 

 

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. 

 

 

4- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 

14, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL MERCAT. 

 

 

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: cap 

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

 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té aprovada des de l’any 1989 l’ordenança fiscal número 

14, reguladora de la taxa per la prestació del servei del Mercat. 

En aquesta ordenança es tipifiquen com a taxes dos grups de prestacions patrimonials 

públiques ben diferenciades, i en concret: 

a) Les corresponents a l’aprofitament del domini públic derivat de les concessions d’ús de 

les parades. 

b) Les corresponents la prestació dels serveis de manteniment. 

Pel que fa al primer grup de prestacions és indiscutible el seu caràcter de taxa, ja que, d’acord 

amb la doctrina que fixà la Sentència del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14/12/1995, en 

relació a la Llei 8/1989, de 13/4/1989, de taxes i preus públics, en l’ús privatiu o 

l’aprofitament especial del domini públic existeix una situació de monopoli de fet de l’ens 

territorial de què es tracti, titular del domini públic en qüestió. Hom considera, en canvi, que 

la naturalesa de les prestacions patrimonials derivades de la prestació dels serveis de 

manteniment encaixen més en la naturalesa de preu públic que no en la de taxa, ja que 

concorren els concrets condicionants que habiliten aquesta figura. 

Per aquest motiu, es planteja la modificació de l’ordenança fiscal número 14, reguladora de la 

taxa per la prestació del servei del Mercat, amb l’objectiu d’excloure del seu àmbit d’aplicació 

les prestacions derivades dels serveis de manteniment, que passaran a ser preus públics fixats, 

en virtut del règim de delegacions vigent en aquest ajuntament, per la Junta de Govern Local. 

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 
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hisendes locals; 

El ple acorda; 

 

PRIMER.- S’aprova inicialment la introducció de les següents modificacions en l’Ordenança 

fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per la prestació del servei del Mercat: 

 

a) L’article 2, Fet imposable, queda redactat de la següent manera: 

Article 2. Fet imposable. 

1. Està determinat pel gaudiment, ús i explotació dels aprofitaments dels llocs o locals 

ubicats en el Mercat Municipal. 

2. Estan gravats l’adjudicació o autorització de l’ús dels diversos espais de domini 

públic en el mercat; el gaudiment i aprofitament dels esmentats llocs i les 

transmissions de la titularitat del dret d’ús, en els casos previstos en les normes de 

funcionament intern del Mercat. 

 

b) Els apartats 1 i 2 de l’article 6, Tarifes, queden redactats de la següent manera: 

1. En els usos i aprofitaments subjectes a licitació, les tarifes que s’assenyalen tindran 

caràcter de tipus de licitació, i prevaldrà, pel que fa a la seva fixació definitiva, la 

quantia de remat. 

2. Autorització o adjudicació de l’ús i aprofitament dels diversos espais de domini 

públic en el mercat: 

 Grup A .................................................................................................. 4.141,00 € 

 Grup B .................................................................................................. 9.556,00 € 

 Grup C .................................................................................................. 9.556,00 € 

 Grup D .................................................................................................. 9.556,00 € 

 BAR ..................................................................................................... 22.935,00 € 

 

c) L’apartat 3 de l’article 8, Gestió, liquidació i recaptació, queda redactat de la següent 

manera: 

3. Les taxes es satisfaran en el termini de quinze dies naturals des de la notificació de 

l’atorgament i, en tot cas, abans d’iniciar-se l’ús. 

 

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. 

 

 

5- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER AL PRIMER SEMESTRE DE L’ANY 2011, 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). 
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Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

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

 Vots a favor: deu 

 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 29/12/2010, RE 4769, ha tingut entrada al registre general d’aquest 

ajuntament la proposta d’annex per al primer semestre de l’any 2011 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 17/12/2010; 

Vista l’esmentada proposta d’annex al Conveni esmentat; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar l’annex per al primer semestre de l’any 2011 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. 

 

 

6- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2011, 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. 
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Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

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

 Vots a favor: deu 

 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 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”, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 25/3/2010. La clàusula quarta d’aquest 

conveni preveu que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per cofinançar aquest servei, realitzarà 

una aportació anual al Consell Comarcal del Baix Ebre i disposa, a més, que aquesta quantitat 

serà fixada anualment mitjançant annexos a l’esmentat conveni. 

Per la seva banda, el mateix conveni marc preveu que, pel que fa al règim de pagament del 

cost fixat, s’estarà al que determini el mateix annex. 

Per tot això, atès que en data 29/12/2010, RE 4766, ha tingut entrada al registre general 

d’aquest ajuntament la proposta d’annex per al 2011 al 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, que fixa en 39.661,96 € l’aportació de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar al Consell Comarcal del Baix Ebre per la prestació d’aquest 

servei al municipi; 

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

conveni en sessió plenària de data 17/12/2010; 

Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2011 al Conveni marc per a la prestació del servei 

social d’atenció primària; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar l’annex per al 2011 al 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. 

 

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

Ebre, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

7- APROVACIÓ DEL PROJECTE CULTURAL “PER UN MUSEU OBERT”. 

 

 

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 
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 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

En data 6/6/2006 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el “Conveni de col·laboració al 

desenvolupament d’iniciatives de caràcter social, cultural i mediambiental, entre l’Ajuntament 

de l’Ametlla de Mar i la Fundació Enresa, pel quinquenni 2006-2010”. 

Vist el que es disposa al Conveni esmentat; 

Atès que s’ha elaborat el projecte “Per un Museu obert”, susceptible de ser inclòs dins dels 

projectes d’especial interès social a desenvolupar, d’acord amb el que es preveu a l’esmentat 

conveni; 

El Ple acorda: 

 

ÚNIC.- Aprovar el projecte “Per un Museu obert” incorporat a l’expedient. 

 

 

8- APROVACIÓ D’UN PLA ECONÒMIC I FINANCER I ESCENARI DE 

PRESSUPOSTACIÓ PEL PERÍODE 2011-2014. 

 

 

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

punt que ell ja va anunciar fa temps, ja que la política econòmica que duu a terme l’equip de 

govern no és la correcta i s’ha de recórrer a aquest pla financer per tornar al superàvit no 

financer, perquè per a aquest any 2011, diu, el dèficit no financer és d’1.100.000 € i la seva 

totalitat es cobreix amb un altre crèdit. Constata que el pla és fins l’any 2014, recorda que 

properament se celebraran unes eleccions i és possible, si el poble ho decideix, que hi hagin 

unes altres persones que no tenen perquè seguir aquestes indicacions i vulguin fer un altre 

tipus de política, i no la que s’ha vingut fent fins ara, de presentació de números a nivell de 

pressupostos però que després deriva en que es fa tot el contrari. Any rere any han dit que 

intentarien controlar la despesa corrent però el cert, diu, és que aquesta s’ha anat disparant fins 

arribar a la situació actual de tenir la necessitat de recórrer a aquest pla econòmic financer, 

perquè si no fos pel crèdit s’acabaria l’any en negatiu amb un pressupost de despeses més 

elevat que el dels ingressos. S’arriba a aquesta situació, a més, després d’una sèrie 

d’afirmacions que asseguraven que l’ajuntament de l’Ametlla de Mar estava millor que mai, 

que la ratio d’endeutament era del 30, 40, 50 i 60 per cent. Afirma que els ingressos estan 

sobrevalorats, amb aportacions extraordinàries, amb endeutaments fins a 20 anys perquè així 

ho permetia el pressupost corresponent perquè existien uns ingressos atípics que ell sempre va 

denunciar i ja va advertir que aquests convenis no hi serien sempre. Recorda que quan un 

s’endeuta per un termini de temps determinat ha de tenir present que el crèdit s’ha de pagar 

durant els anys concertats, i no només durant els anys dels convenis. Sembla ser que ara, diu 

el Sr. Espuny, reconeixen que els ingressos corrents per al 2012 seran de 9.594.000 €, i per 

això pregunta quin és l’actual ratio d’endeutament, el qual pensa que està al límit i que per 

això s’ha acudit a aquest pla econòmic, ja que, tal com van reconèixer estan sobre els 

11.000.000 € de deute viu. El seu grup sempre ha defensat, argumenta, que la qüestió no és 

endeutar-se més sinó gestionar millor, i durant aquests darrers anys, quan s’han aprovat els 

pressupostos, sempre han explicat com poder estalviar diners de la despesa corrent i com 
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poder fer front a les inversions necessàries pel poble, però a l’equip de govern això no li va 

semblar bé, ho va rebutjar i va anar tirant del crèdit, per això s’ha arribat als límits de la 

situació actual. Opina que en l’actualitat s’han de fer més crèdits per poder pagar els crèdits 

existents, perquè no s’arriba a pagar ni els interessos ni les amortitzacions, i la bola cada cop 

es fa més grossa, tant és així que s’ha arribat al punt que per prescripció legal ara es veuen 

obligats a aprovar aquesta proposta de Pla pels propers quatre anys i poder així tornar 

l’ajuntament a una situació de superàvit. Pensa que no hagués calgut arribar a aquest extrem si 

les coses s’haguessin fet d’una altra manera i si s’haguessin pres les decisions que calien, en 

una altra direcció. Manifesta que ell no està en contra tant del Pla com de totes les decisions 

preses abans d’arribar a l’actual situació, i per això anuncia que el seu vot serà negatiu. 

El Sr. Gaseni recorda que al començament del mandat, quan ell advertia que la situació no 

anava gaire ben dirigida, el portaveu de CiU li recriminava que ERC sempre deia que venia el 

llop, però que això no passava mai. Opina que ara, amb aquest pla, es demostra que el llop ja 

està aquí, i que és un avís de que no es fan les coses de manera correcta. Recorda que els 

darrers anys el govern ha vingut dient que l’endeutament i les obligacions eren mínimes, 

millors que les de molts altres ajuntaments, però que el fet és que ara s’han vist obligats a 

presentar aquest pla econòmic, i que reconeixen que hi ha un dèficit financer d’1.100.000 €, i 

tot això palesa que alguna cosa no va bé. Dubta que la programació del Pla, fins l’any 2014, 

ajudi a tornar els números negatius en positius, ja que si ja no s’encerta amb el pressupost, a 

un any, la previsió per quatre anys resulta agosarada. Lamenta que fa dos anys el pressupost de 

l’ajuntament fos de 24.000.000 € i que ara presentin un Pla que diu que els propers exercicis, 

fins el 2014, els governs que hi hagi no podran fer pressupostos de més de 10.000.000 € 

anuals, ja que això, entén, és hipotecar els propers governs municipals. Expressa també la 

seva preocupació pel fet que el Pla prevegi que a partir del 2012 es deixaran de rebre 400.000 

€ en concepte de plans d’ocupació. Creu que si hi ha un moment en que s’ha de fer un esforç 

és aquest, i no pot acceptar que no es compti amb aquests diners. Demana també que se li 

aclareixi, ja que l’alcalde ha explicat que l’elaboració del pla ha anat a càrrec del Sr. Toni 

Martos, si l’empresa que signa l’informe forma part de la Cala Gestió. Recorda que en un Ple 

de finals de l’any passat va demanar una auditoria externa perquè volia saber l’estat econòmic 

de l’ajuntament, com un fet normal tal com les venen realitzant altres administracions, com és 

el cas de la Generalitat, sense que això suposi desconfiar, ni molt menys, dels treballadors de 

l’ajuntament. 

L’alcalde, atesa la presència de la Interventora, que és la persona que signa els informes i qui 

efectua les auditories pròpies de l’ajuntament, i del gerent de la Cala Gestió, que ha estat qui 

ha signat l’informe, anuncia que els hi donarà la paraula. Manifesta abans, però, que en les 

intervencions s’han barrejat conceptes, i que haurien d’escoltar a les persones que en saben 

més, com són la Interventora i el gerent de la Cala Gestió. Afirma que és normal que el 

pressupost es pugui desviar, ja que és una previsió, però que el que no hauria de discutir ningú 

són els números de la liquidació i els dels comptes generals, que són la realitat a posteriori, en 

què poden estar o no d’acord. Reitera la crida a la prudència i ratifica que són un dels millor 

ajuntaments, que dels 952 municipis existents a Catalunya el de l’Ametlla de Mar és un dels 

millor gestionats, i que d’aquest fet se n’han de sentir orgullosos independentment de si 

formen part de l’equip de govern o si estan a l’oposició. Demana al Sr. Martos que faci una 

explicació del Pla i de la conveniència de la seva aprovació, ja que entén que ni el Sr. Espuny 

ni el Sr. Gaseni ho han entès. 

El Sr. Martos manifesta que és important concretar el per què d’aquest punt, ja que hi ha 

ajuntaments que han d’aprovar un pla econòmic financer de reequilibri perquè les seves 
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finances estan en situació de fallida i s’han d’equilibrar amb un pla d’austeritat duríssim, que 

és una de les situacions que preveu la Llei, però que aquest no és el cas de l’Ametlla. En el cas 

de l’Ametlla, que en la nova realitat econòmica que vivim és, diu, un dels pocs ajuntaments 

que es pot endeutar, (n’hi ha només un cent i escaig en aquesta situació a tota Catalunya, 

puntualitza), i atès que l’últim mes de l’any 2010 es va aprovar la concertació d’un préstec de 

l’exercici, el que la Llei preveu és que s’ha d’aprovar un escenari de pressupostació que 

demostri que l’ajuntament no té cap problema per tornar els préstecs que té concertats, que 

demostri que la situació econòmica i financera dels propers quatre anys no està compromesa. 

Creu que s’han fet servir expressions molt tècniques que es poden malinterpretar fora del seu 

context. L’estabilitat econòmica i financera d’un ajuntament, explica, ve definida per l’estalvi 

net, que és la diferència que hi ha entre els ingressos i les despeses corrents. Manifesta que no 

pretén aprofundir en aquestes nomenclatures tècniques perquè de dèficit no financer, quan un 

ajuntament inverteix, sempre n’hi ha, justament perquè es fan polítiques d’inversió, 

construcció d’equipaments, etcètera, que es financen amb préstec, i per tant hi ha dèficit no 

financer. Quan un ajuntament està invertint sempre hi ha dèficit no financer, resumeix, perquè 

la inversió es finança amb deute. El que demostra la bona o mala salut de les finances d’un 

ajuntament és l’ordinari, i des d’aquest punt de vista, l’ajuntament de l’Ametlla de Mar té 

superàvit. Si a aquest superàvit se li resten les despeses d’inversió, apareix el dèficit no 

financer que es finança amb endeutament, que com que no supera el 75% dels ingressos 

corrents és permès, essent aquesta és la situació actual de l’ajuntament de l’Ametlla de Mar. 

Reitera que l’ajuntament de l’Ametlla de Mar està entre els 150 ajuntament més sanejats de 

Catalunya, que està fent polítiques d’inversió agosarades perquè l’economia municipal no 

s’aturi, i que aquestes polítiques d’inversió fortes evidentment comporten un endeutament 

controlat. Conclou tot afirmant que el projecte de l’ajuntament durant els darrers quatre anys 

de legislatura continua fort, en marxa i equilibrat. 

L’alcalde manifesta que tant la Interventora com el Sr. Martos resten a disposició de tots els 

regidors per si creuen menester fer-los-hi qualsevol pregunta al respecte. 

El Sr. Montagut manifesta haver quedat clar que no estan davant d’un pla de sanejament com 

el que comportaria haver d’aprovar si ens trobéssim davant d’una situació d’estalvi net o 

romanent de tresoreria negatius, sinó d’un escenari de pressupostació, amb l’abast que s’acaba 

d’explicar. En relació a la intervenció del Sr. Espuny relativa a que no està en contra dels 

números que es presenten i que votarà negativament per les decisions anteriors que van 

prendre, al seu entendre això vol dir que el Sr. Espuny accepta els números com a raonables. 

Cada vegada més, continua, s’ha ajustat més l’equilibri entre les despeses i els ingressos. Els 

diners provinents de convenis han anat a inversió, i així s’ha justificat. No han fet la política 

de presentar una cosa i fer tot el contrari. Al Sr. Gaseni li recorda que quan ell va formar part 

de l’equip de govern en l’anterior mandat també es van elaborar uns pressupostos que 

finalment no van acabar realitzant-se al cent per cent. Això, diu, entra dins del que és normal, 

i és el que passa en tots els ajuntaments, sense que sigui motiu d’escàndol. La línia que 

segueixen no pot ser dolenta, afirma, primer, perquè com s’ha dit la situació de l’Ajuntament 

de l’Ametlla de Mar és segurament envejada per molts ajuntaments de Catalunya, i segon, 

perquè com ja s’ha fet referència, la quantitat d’inversions realitzades al poble des de l’any 

2005 fins aquest any 2011 es quantifica en 29.568.887 €. Amb aquestes xifres, entén, és del 

tot justificable l’endeutament. El Pla que es presenta comporta millorar l’estalvi net, invertir 

la quantitat necessària per completar les infraestructures, endeutar-se per contribuir al 

finançament d’aquestes inversions i complir amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, així 

com tenir l’adequada capacitat de retorn de l’endeutament i no superar la ratio establerta. 
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L’endeutament proposat continua, és d’1.800.000 € contemplant el 1.300.000 € d’aquest any, i 

la inversió és de 4.000.000 €. Per aquest motiu de la inversió, diu, hi ha el desequilibri, i per 

tant creu que hi ha poc a discutir. Afirma no compartir l’opinió que s’estigui hipotecant als 

propers governs municipals, sinó que s’aprova un escenari de contenció, amb una previsió 

d’ingressos inferior a la que podria ser, i marcant una línia que al seu parer no és dolenta. Si 

en un altre moment algú altre assumeix les regnes de l’ajuntament podrà fer les 

consideracions, aportacions i prendre les polítiques que consideri oportunes. Recorda que 

l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió audita els seus comptes, i que a l’ajuntament 

l’auditoria és interna, i l’efectuen els funcionaris que legalment tenen atribuïda aquesta 

competència. S’adreça al Sr. Gaseni per manifestar que el que no pot ser és que per una banda 

es demani contenció en la despesa i per l’altra es demani fer una auditoria externa, ja que, es 

pregunta, qui l’hauria de pagar? En relació als plans d’ocupació afirma que el que ha passat 

aquest any ha estat una cosa extraordinària que no havia passat mai, ja que en els últims set 

anys no se’ls havien aprovat mai tants plans d’ocupació, i que és un cas que no saben si es 

tornarà a repetir. Per això l’escenari que es presenta preveu el que preveu, sens perjudici de la 

seva posterior modificació si és el cas. Tot plegat, conclou, respon a les properes eleccions 

municipals, en què tothom es comença a posicionar no tant atenent els números com intentant 

agafar cada detall per posar l’accent en una suposada mala gestió de l’actual equip de govern. 

Front d’això, procurarà donar l’adequada resposta en cada moment sense cap tipus de 

problema. 

El Sr. Espuny reitera que ell incideix en els fets, i que aquests són que l’endeutament ha anat 

creixent i que ens els últims quatre anys s’ha arribat als 11.000.000 €. El sentiment popular de 

la gent, afirma, és que l’ajuntament, que és la casa de tots, ha passat de no deure pràcticament 

res a deure 11.000.000 €, a banda dels diners que queden pendents de les grans inversions. 

Quan presenten els comptes, any rere any, es veu que hi ha partides que realment es podrien 

gestionar d’una altra manera. Afirma que s’ha anat malgastant en despesa corrent i que com a 

conseqüència d’això quan han volgut fer inversions han hagut d’acudir als crèdits, acumulant 

any rere any quantitats preocupants que actualment ja se situen al voltant dels 11.000.000 €. 

En relació als plans d’ocupació diu que donen oportunitats a molta gent del poble que durant 

un mesos troben una sortida tant per ells com per les seves famílies, però recrimina 

l’afirmació del portaveu relativa a que no podran fer front a cap pla nou d’ocupació si la 

Generalitat no dona més diners, ja que són capaços de pagar quantitats similars en interessos 

dels crèdits que han hagut de fer. Reitera que malgrat les inversions efectuades si s’hagués fet 

una bona gestió dels recursos corrents no hagués calgut recórrer a aquests crèdits i destinar 

més de 300.000 € a interessos. Anuncia que a la vista d’aquesta realitat, que al seu entendre és 

molt preocupant, el seu vot serà negatiu, no perquè estiguin disconformes amb les propostes 

de contenció de la despesa, sinó perquè han hagut d’arribar a aquesta situació perquè al llarg 

dels darrers any no han fet el que devien. 

El Sr. Gaseni demana a l’equip de govern que no els hi sàpiga greu que ERC faci la seva feina 

de control i que diguin el que pensen i tal com veuen les coses. Reitera que està a favor de les 

inversions efectuades, però que també li hagués agradat que s’hagués complert el programa 

electoral que van presentar a les eleccions municipals, ja que al seu entendre hi manquen 

moltes coses. Estaria també a favor que s’hagués fet l’auditori i el centre cívic, i moltes més 

coses, però amb la previsió d’aquest pla econòmic no ho tindran mai, perquè dels 

pressupostos vinents, fins el 2014, la meitat ja anirà a personal, i no podran fer aquestes dues 

obres que tant vol el poble i a les que el seu grup no està disposat a renunciar. Afirma que el 

seu grup tampoc està disposat a acceptar qualsevol retallada d’ajudes socials i plans 
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d’ocupació, i que si l’actual govern de la Generalitat no és capaç d’aportar solucions i remetre 

recursos als ajuntaments per poder parar el cop derivat de la problemàtica actual, que treguin 

els recursos d’un altre lloc, ja que el poble necessita solucions. Afirma donar el seu 

recolzament per tirar endavant, però no pas per a aprovar un pla econòmic financer que retalla 

tots aquests ajuts socials. Reconeix que s’ha fet una bona feina en inversió, i que es veu obra 

al carrer, però necessita que no es renunciï a res i per aquest motiu no pot aprovar la proposta, 

ja que pensa que s’hagués pogut gestionar d’una altra manera per tal d’arribar amb més força 

en a una crisi com l’actual. 

L’alcalde afirma que l’actual equip de govern, durant els últims quatre anys, ha fet una 

política d’inversions important, i l’ha fet perquè fa tres anys es va avançar a la crisi, no com 

altres governs, diu. Han estat capaços d’ajudar als més necessitats i als que ho estan passant 

pitjor, fent pactes amb entitats sense ànim de lucre com són ara l’Església, Càrites i Creu 

Roja, i actuant amb una complicitat absoluta amb la comunitat educativa en relació als llibres 

de text, i si alguna cosa no poden discutir és que han prioritzat el tema social. Troba totalment 

fora de lloc les al·lusions als plans d’ocupació, ja que no és aquest el tema de debat. Reitera 

que l’ajuntament de l’Ametlla de Mar, malgrat pesi, és un dels millors comparat amb la resta 

de Catalunya, i sense que això no vulgui dir que estiguin bé, ja que han de millorar i seguir 

millorant. 

El Sr. Montagut manifesta que escoltant la intervenció del Sr. Gaseni li ha donat la sensació 

d’haver assistit al primer míting preelectoral, ja que no renuncien a res i ho volen tot. Afirma 

que ell tampoc renuncia a res, però passa que han de ser realistes i actuar en conseqüència, 

fent previsions amb tota la humilitat del món. Creu que si la gestió d’ERC i PSC al front de la 

Generalitat hagués estat una altra ara no estarien parlant de la quantitat de diners destinats a 

plans d’ocupació. Reitera que el que ha volgut dir és que no ho contemplen perquè no saben 

com anirà, que en el moment que sigui ja ho incorporaran si és el cas, i que el que sí que han 

fet és avançar-se dins del possible a la crisi i donar feina a aturats i petits empresaris de la 

localitat, i fer que la situació esdevingui una mica més lleugera. En el seu moment, conclou, 

serà la població qui decidirà quin model de poble vol. El que l’equip de govern no pot fer és 

quedar-se quiet i tenir-ho tot parat, ni tampoc tirar-se de l’avió sense paracaigudes, perquè els 

aturats i els petits empresaris ja s’ho estan passant prou malament. 

Reitera l’alcalde què s’està parlant de l’aprovació d’un escenari de pressupostació, i no d’un 

pla de sanejament. 

 

 

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. Montserrat Llambrich Margalef i 

Sr. Antonio Espuny Gaseni. 

 Abstencions: cap 

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

 

 

Amb l’objectiu de donar compliment a la llei d’estabilitat pressupostària, es proposa 

l’aprovació d’un pla econòmic i financer pel període 2011-2014. 

En aplicació de l’article 22 de la Llei general d’estabilitat pressupostària, l’empresa Efial 

Consultoria, SL presenta, a petició de l’alcaldia, unes previsions de despesa i d’ingressos 

corrents per tal d’assolir l’estabilitat pressupostària. 
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Vist l’article 10 de l’ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de 

tutela financera dels ens locals; 

Atès que correspon al Ple l’aprovació del pla econòmic i financer i escenari de pressupostació 

pel període 2011-2014; 

Vist l’informe d’intervenció; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el pla econòmic i financer i escenari de pressupostació pel període 2011-

2014. 

 

SEGON.- Trametre, en un termini de quinze dies des de l’acord plenari, al Departament 

d’Economia i finances el pla econòmic i financer per a la seva aprovació. 

 

 

9- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA AL REBUIG DE LA SENTÈNCIA DEL SUPREM 

CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA DE LES ESCOLES CATALANES I PER 

EXIGEIX A LA GENERALITAT QUE INTRODUEIXI EL CASTELLÀ COM A LLENGUA 

VEHICULAR A L’ESCOLA. 

 

 

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

posat de manifest en altres ocasions el Tribunal Superior de Justícia dirà el que dirà, però que 

la realitat del país és la que és, i el Govern de Catalunya, sigui el qui sigui, continuarà fent la 

política que està fent, i que per molt que diguin que s’ha acabat la immersió lingüística a les 

escoles catalanes tots saben que això no és així i que continuaran desenvolupant la política 

lingüística que fins ara s’ha fet, que aquest és el camí traçat pels governs de la Generalitat, i 

no el que diuen els jutges, que no són conscients de la realitat del país. 

El Sr. Gaseni manifesta que la protecció a la llengua sempre és necessària, que tal com 

reflecteix la moció és un model més que generós amb les altres llengües, i que algú el posi en 

dubte per ell és vergonyós. Demana que l’ajuntament, quan es dirigeixi a la ciutadania, sigui 

d’a on sigui, ho faci sempre en català i no en català i castellà com alguna vegada ha fet CiU, ja 

que entén que el ciutadà, quan veu que no té la necessitat d’aprendre la llengua, no l’aprèn. 

El Sr. Montagut manifesta no haver entès bé en què fonamenta el Sr. Gaseni les seves 

afirmacions en relació al grup de CiU, ja que la llengua normalment utilitzada és el català, una 

altra cosa, diu, és aprofitar els mitjans disponibles. Recorda a més que la proposta d’acord la 

presenta el grup de CiU per fer una preservació de la llengua, ja que entenen que és un signe 

d’identitat irrenunciable i que també ho ha entès així la Generalitat de Catalunya. Conclou tot 

afirmant que ell no busca però cap tipus de fricció, sinó més aviat la suma de tots els grups. 

L’alcalde fa constar l’adhesió de tots els grups municipals a la proposta d’acord. 

 

 

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: 
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El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès avui dimecres tres sentències que, basant-se en la 

retallada del Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l’Estatut, insten el Govern a modificar 

el sistema educatiu per equiparar el castellà com a llengua vehicular al costat del català a totes 

les escoles “com a llengua vehicular de forma proporcional i equitativa en tots els cursos del 

cicle d’ensenyament obligatori”, és a dir, fins als 16 anys, el final de la ESO. La sentència 

anuncia que la Generalitat haurà d’adaptar el sistema d’ensenyament per garantir la presència 

del castellà de manera “equitativa” respecte del català. 

El Suprem declara “el dret del recurrents al fet que el castellà s’utilitzi també com a llengua 

vehicular en el sistema educatiu de la Comunitat Autònoma Catalunya i, en conseqüència, la 

Generalitat haurà d’adoptar les mesures que calgui per adaptar el seu sistema d’ensenyament a 

la nova situació creada per la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera 

també el castellà com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, juntament amb el 

català”. “De la mateixa manera, declarem el dret del recurrent al fet que totes les 

comunicacions, circulars i qualsevol altra documentació tant oral com escrita que li siguin 

remeses pel centre [d’ensenyament] siguin també en castellà”, conclou la part dispositiva de la 

sentència. 

Aquesta és la primera afectació directa de la retallada de l’Estatut que es produeix a més 

contra un aspecte nuclear com és la immersió lingüística, que ha estat elogiat 

internacionalment com a model per preservar la llengua i garantir la integració de les persones 

nouvingudes. 

Darrerament la Defensora del Poble espanyol va manifestar que només es pot regular la 

obligatorietat de l’espanyol, ja que així ho reconeix la Constitució espanyola, i perquè el 

català és una llengua “per a usar en la intimitat, amb la família”.  

La Plataforma per la Llengua ha presentat aquest any tres informes que comparen el 

reconeixement legal que té el català a l’Estat espanyol amb la situació que experimenten altres 

llengües amb un nombre similar de parlants en el context europeu i en d’altres països 

plurilingües. 

La conclusió és que la legislació de l’Estat espanyol, de manera excepcional, fa un tracte 

discriminatori vers el català, i que la nostra llengua és la menys protegida de la Unió Europea 

si la comparem amb la resta de llengües amb un nombre similar de parlants. Els informes, per 

exemple, destaquen el tracte impositiu desmesurat que aplica el Govern espanyol, amb 

almenys 500 lleis que imposen la llengua castellana al nostre territori. 

Atès que el català és la llengua pròpia dels Països Catalans. 

Atès que com a càrrecs electes no acceptarem cap agressió en contra de la nostra llengua amb 

l’objectiu de la seva extinció. 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Manifestar el nostre rebuig a aquestes Sentències del Tribunal Suprem que 

signifiquen la fi del sistema d’immersió lingüística de les escoles catalanes. 

 

SEGON.- Manifestar el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les escoles 

catalanes. 

 

TERCER.- Instar al Parlament de Catalunya a rebutjar les sentències i a complir la Llei 

d’Educació de Catalunya. 
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QUART.- Comunicar aquesta decisió als Parlaments català i espanyol, al Tribunal Suprem, i 

als diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya. 

 

 

10.- MOCIÓ SOBRE LES MESURES PER COMPENSAR EL RISC MEDIAMBIENTAL 

GENERAT AL LITORAL DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE PER L’ACTIVITAT DE LA 

COMPANYIA REPSOL A LA PLATAFORMA DELTAICA. 

 

 

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: deu 

 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 Sr. Espuny manifesta que seria bo que 

també hi fos present a les reunions a celebrar la Confraria de Pescadors, com a òrgan 

representant dels pescadors, per poder demanar seguretat i en cas d’accident rebre les 

corresponents indemnitzacions assegurades per l’Administració Central. 

L’alcalde explica que ja va informar al president de la Confraria de Pescadors per tal que ho 

fes extensiu a la resta de confraries, i aprofita per informar que la propera setmana hi tenen 

prevista una reunió amb el propi Conseller a qui, entre altres coses, se li proposarà aquest 

tema. 

 

 

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: 

 

 

Ens consta que el passat dia 17/01/2011 es va celebrar una reunió d’urgència a les 

dependències de l’Autoritat Portuària de Tarragona, en la què únicament van participar el 

president de Repsol, Antoni Brufau, la subdelegada del govern estatal, Teresa Pallarès; 

l’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros; l’alcalde de Cambrils, Robert Benaiges; el batlle 

de Salou, Pere Granados; el tinent d’alcalde de Vila-seca, Xavier Farriol, i el cap de gestió 

econòmica de l’Autoritat Portuària, Josep Maria Maceira. Segons aquesta reunió es va 

convocar arrel del malestar que ha provocat els reiterats i recents vessaments d’hidrocarbur al 

litoral tarragoní i enfront del Delta de l’Ebre i que es relacionen directament amb l’activitat 

que l’empresa Repsol realitza a la zona. 

Segons les declaracions dels assistents, es va decidir convertir aquesta reunió en una primera 
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sessió de treball per tractar i minimitzar el risc de contaminació al mar de l’activitat de la 

petrolera a la zona, a més el responsable de la multinacional va anunciar el compromís d’una 

inversió de 130 milions d’euros per millorar la seguretat de les instal·lacions que la 

companyia té a la zona, com a part  d’un pla integral d’actuació per protegir les costes del 

Camp i l’Ebre. Segons informació feta pública de l’esmentada sessió de treball, aquesta 

injecció econòmica per minimitzar el risc de fuites hauria en part de beneficiar les 

infrastructures que l’empresa té a la costa de l’Ebre, concretament un primer paquet, de 50 

milions d’euros, anirà a millorar la seguretat de la plataforma Casablanca, situada a unes 20 

milles de la costa deltaica. 

Repsol preveu a l’estiu de 2011 explotar dos nous jaciments de petroli descoberts i validats 

prop de la costa de l’Ebre, concretament en l’àmbit de la plataforma Casablanca. Els dos pous 

nous, anomenats Montanazo D-5 i Lubina-1, situats a 45 quilòmetres de la costa, permetran 

extreure un total de 10.000 barrils de cru al dia. Una quantitat molt superior a la que Repsol 

està produint actualment en aquesta zona. Dins del corresponent procés de tramitació per 

l’explotació d’aquests dos jaciments, ajuntaments de la comarca del Baix Ebre van presentar 

al·legacions que ens consta que en aquests moments encara no han estat resoltes ni 

considerades per part de la companyia. 

Per això, el Ple acorda: 

 

PRIMER.- Demanar que la subdelegada del govern estatal, Teresa Pallarès convoqui una 

reunió d’urgència amb el president de Repsol, Antoni Brufau, anàloga a la del passat dia 

17/01/2011, però aquest cop amb l’assistència de representants territorials de l’Ebre, on 

s’exposi i s’especifiqui les mesures ha adoptar per la companyia per tal de reduir el risc que 

suposa l’activitat extractiva sobre el nostre litoral i fons marí, i quines mesures 

compensatòries preveu aplicar la companyia als municipis i col·lectius de la nostra comarca 

afectats directament per la presència d’aquest risc (turisme, pescadors, musclaires, 

mariscadors, etc...), que tot i que es pugui reduir mai es podrà eliminar. 

 

SEGON.- Demanar que alhora de seguir amb aquestes sessions de treball es convoqui 

almenys als representants dels municipis de la nostra comarca afectats directament pel risc 

dels possibles vessaments generats per l’activitat que realitza Repsol a la plataforma deltaica, 

concretament: l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Deltebre i el Perelló. 

 

TERCER.- Que es paralitzi la tramitació de noves extraccions a la zona fins que almenys es 

considerin les al·legacions presentades pels municipis del Baix Ebre respecte l’explotació 

prevista de nous jaciments, que permetrien a la companyia quintuplicat la producció i en 

conseqüència augmenten en escreix l’actual risc. 

 

QUART.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a la subdelegada del govern estatal, Teresa 

Pallarès; al president de Repsol, Antoni Brufau; al delegat del govern a les Terres de l’Ebre i 

als alcaldes de la nostra comarca afectats directament pel risc dels possibles vessaments 

(L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, Deltebre i el Perelló). 

 

 

11- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, I: DECRETS 

DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
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Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 

l’Alcaldia números 484/2010, de 26/11/2010 al 039/2011, de 25/01/2011 i de les actes de les 

Juntes de Govern corresponents a les sessions 34/2010, de 23/11/2010, 35/2010, de 

02/12/2010, 36/2010, de 22/12/2010 i 37/2010, de 28/12/2010, 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 hi ha tres decrets que desestimen els recursos de tres entitats de 

Roques Daurades. El sorprèn, diu, al punt que s’ha arribat, ja que tant els veïns de la 

urbanització, com l’Hotel, i els blocs Amatista i Esmeralda, presenten els recursos que 

segurament acabaran en tres contenciosos. Recorda que quan es va aprovar el projecte 

d’urbanització ell ja va dir que s’enviessin cartes personalitzades als veïns, i que es tingués 

cura, i se li va contestar que tots estaven conformes amb la proposta, quan ara en resulta que 

s’acabarà, com s’ha dit, amb tres contenciosos pel simple fet de voler tirar les obres endavant 

malgrat que els arguments que presenten aquestes persones eren molt fàcils de solucionar ja 

que tots es queixaven de la manca de notificació personal. Opina que és bo no córrer tant i fer 

bona lletra, ja que després les conseqüències són per a tots els ciutadans, que són els que 

hauran de pagar les despeses. Pregunta també pel nombre de contenciosos contra l’ajuntament 

actualment en tràmit, ja que albira que ha de ser un nombre preocupant. Recorda els costos 

d’aquests procediments per no fer la feina com s’ha de fer els acaba pagant el poble, i fa 

menció a les paraules del gerent de la Cala Gestió en la seva intervenció quan ha dit que fan 

“polítiques d’inversió agosarades”. 

L’alcalde manifesta que contestarà al Sr. Espuny dintre de pocs dies, això sí, diu, sempre des 

de la prudència i des del rigor. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El Sr. Espuny pregunta, en relació a la llicència d’enderroc de l’hotel Bon Repòs, si l’enderroc 

és de l’edifici o només de l’edifici del restaurant. 

En relació al que s’anuncia al programa de festes en referència a l’acte de tirar a terra 

l’anomenat tancat de Vila, proposa que se mantingui el que és el tancat, que s’obrin totes les 

portes que calguin però que es mantingui el tancat perquè es pugui mantenir l’espai com una 

zona verda. El fet de mantenir la tanca, diu, podria aprofitar-se per tancar-lo durant la nit i així 

garantir la conservació de les actuacions que es puguin fer. Tirar a terra tota la tanca faria això 

inviable donada la problemàtica existent a les zones amb afluència de jovent. Sol·licita que es 

contempli aquesta opció com a alternativa a la proposta de l’equip de govern d’enderrocar 

toca la tanca. 

El Sr. Gaseni, també en relació al Bon Repòs, i com sigui que va veure sortir del lloc en 

qüestió un camió amb una palmera de grans dimensions, malgrat no haver pogut veure encara 

el conveni signat entre ambdues parts, prega que s’intenti conservar al màxim els arbres 

centenaris i històrics existents en el recinte. En nom del grup d’ERC i d’ell personalment 

felicita i dóna la benvinguda al Sr. Albert Medrano com a nou regidor. Pensa que és una 

persona que pot fer-ho molt bé i per aquest motiu l’ànima a tirar endavant amb la seva tasca. 

Aprofita també animar a participar a tothom que viu al poble de les Festes Majors, i a gaudir-
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ne sigui quina sigui la seva procedència i lloc del terme on viu, ja que, diu, són les festes de 

tot el poble. 

El Sr. Espuny prega, en relació a la construcció del corredor del Mediterrani, que els grups de 

l’oposició tinguin accés a l’estudi mediambiental quan el rebi l’ajuntament, per poder 

incorporar suggeriments al projecte tal com van fer quan es va plantejar la construcció de 

l’autovia. Són obres de llarga durada i és bo que estiguin tots d’acord amb la proposta a 

realitzar. Felicita també al Sr. Albert Medrano, li dóna la benvinguda i diu que per experiència 

sap que farà una bona feina. 

L’alcalde explica que tal com apareix al programa de festes, és cert que el dia de la Festa 

Major és previst executar l’inici simbòlic de l’enderroc del tancat de Vila, la posta en marxa 

del projecte del nou gran parc públic. Assegura que ha estat i és un llarg procés de diàleg, i no 

d’imposició d’una majoria absoluta sobre cap ciutadà. És evident que hi han detalls que 

s’explicaran en el proper Ple en donar-ne coneixement del conveni per ratificar-lo. Explica 

que això significa tirar els murs a terra, salvar l’edifici principal de l’Hotel i convertir la zona 

en un gran parc públic. Recorda que es va dur a terme una consulta popular i que un 

percentatge altíssim de gent va expressar la seva opinió sobre el tema en el sentit que tots 

coneixen, i per tant ara el que no poden fer és canviar el que en el seu dia van posar a votació 

del poble. Explica que les actuacions que es fan, com ara enderrocar els murs, ho fan amb el 

vistiplau de la família, amb la qual es manté un diàleg continu, però que després del fet 

simbòlic que tindrà lloc el dia de la Festa Major hi haurà un abans i un després del poble de la 

Cala, i que quan serà el moment ja es faran els agraïments oportuns. Conclou tot manifesta 

que pren el compromís, com ho ha fet sempre, que els temes importants i rellevants per al 

poble els posarà a consideració de tots els grups. Explica que, juntament amb els municipis 

veïns de l’Ampolla i el Perelló, ja han anat a Madrid en diverses ocasions pel tema del 

corredor del Mediterrani, que s’han fet plantejaments sempre des de la unitat i que seguiran 

fent reunions com sempre han fet. 

Desitja en nom de l’equip de govern i de tot el Consistori una bona Festa Major a tothom. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 19:10 hores del dia més amunt 

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

ho desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 18 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 23 a 40 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 24/03/2011 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 3/2011, DE 21/03/2011, ORDINÀRIA. 

 

 

ASSISTENTS A L’INICI 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura. 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sra. Teresa Callau Caballé 

Sra. Anna Mª Gallart Gaseni 

Sr. Alexandre Xavier Llambrich Bono 

Sr. Francesc Albert Medrano Arbó 

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 21/03/2011, 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 2/2011, DE 31/01/2010. 

 

 

Un cop llegida l’acta de la sessió del ple 2/2011, de 31/01/2011, 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 2/2011, de 31/01/2011. 

 

 

2- APROVACIÓ DEL DOCUMENT D’ESMENA D’ERRADES MATERIALS O DE FET 

DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE L’AMETLLA DE MAR, 

PUBLICAT AL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA NÚMERO 

5751, DE 9/11/2010. 

 

 

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

seu vot ja va ser favorable i que, com sigui que del que es tracta en aquests moments és 

esmenar les errades materials que s’hagin pogut cometre en la redacció del document, el seu 

vot també serà favorable. 

El Sr. Espuny explica que es tracta de modificar unes errades que afecten dos sectors respecte 

dels quals en el seu dia ja va manifestar la seva disconformitat amb la manera com es 

plantejava la seva planificació, i que per això, el seu vot serà d’abstenció, entenent-se com un 

vot de confiança vers els tècnics que han detectat aquestes errades. 

El Sr. Gaseni diu que el seu vot també serà d’abstenció, ja que pensa que errades d’aquesta 

mena poden donar-se. Adverteix però, ja que afecten usos, que estarà atent perquè les esmenes 

siguin efectivament només tècniques. 

 

 

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

 Vots a favor: vuit. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cinc. S’abstenen el Sr. Gaseni, la Sra. Samarra, la Sra. Llambrich, el Sr. 

Espuny i Sra. Marsal. 

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

 

 

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5751, de 9/11/2010, es va publicar el 

Pla d’ordenació urbanística municipal de l’Ametlla de Mar. Aquest Pla, el Text refós de què 

va rebre la conformitat de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en 

sessió de data 4/10/2010, havia estat aprovat definitivament per l’esmentada Comissió en data 

6/11/2008. 

S’han detectat una sèrie d’errades materials o de fet en el document que, en benefici de la 

claredat i de la seguretat jurídica, és necessari esmenar. Per això, s’ha elaborat l’oportú 

document que recull sistemàticament cadascuna de les errades materials detectades, tant 

gràfiques com escrites, justifica efectivament per a cadascuna d’elles el seu caràcter d’errada 

material, aritmètica o de fet, i proposa la correcció adequada en conseqüència. 
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Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 105.2 de la Llei 30/1992, de 26/11/1992, reguladora del 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 46 del 

Reial decret legislatiu 2/2008, de 20/6/2008, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del sòl; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el document de correcció i esmena de les errades materials, aritmètiques o 

de fet detectades en el Pla d’ordenació urbanística municipal de l’Ametlla de Mar, publicat al 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5751, de 9/11/2010. 

 

SEGON.- Remetre un certificat del present acord, juntament amb el document aprovat, a la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, per al seu coneixement i efectes, i 

perquè en disposi la seva publicació. 

 

 

3- RATIFICACIÓ DEL DOCUMENT DE 28/11/2010, DE NOVACIÓ I PRÒRROGA DEL 

CONVENI URBANÍSTIC SIGNAT EN DATA 23/4/2009 ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

L’AMETLLA DE MAR I LA REPRESENTACIÓ LEGAL DE LA MERCANTIL GRUPO 

PÉREZ VILA 2002 SL. 

 

 

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

petició del seu grup en els treballs preliminars d’elaboració del Pla d’ordenació urbanística 

municipal va ser que aquest equipament fos municipal i públic, i donat que l’equip de govern 

ha cregut adient que l’instrument per formalitzar sigui un conveni, tot i referir-se la proposta a 

una modificació del conveni existent el seu vot serà d’abstenció, tot i que demana que 

s’entengui com un vot de confiança a la gestió de l’equip de govern i a la bona voluntat de 

l’empresa Pérez Vila. 

El Sr. Espuny manifesta que veient la nova normativa urbanística que afecta al Bon Repòs és 

una mica incomprensible el que l’equip de govern ha pactat. Explica que el Pla General antic 

contemplava una zona d’edificació possible dins del parc de 18.000 metres quadrats que a 

través del conveni es transformen en 33.000 de sostre edificable a canvi d’utilitzar un espai 

que es transformarà en públic. Pregunta si mitjançant l’estudi de detall que es preveia en el Pla 

antic espai no s’hagués pogut obtenir igualment la zona verda pública obligatòria i obtenir 

també l’Ajuntament al votant del 25% del conjunt, i s’hagués ocupat només un 5% de la 

parcel·la. Primerament, diu, l’equip de govern elaborà un conveni en què no sap per quin 

motiu, i a canvi de deixar el propietari l’activitat, li donava cent milions de les antigues 

pessetes, s’agafava el compromís que amb el nou Pla s’augmentaven els metres quadrats 

d’edificació fins als 33.000, de manera que a on la propietat podia edificar 140 cases ara en 

podria fer 330, i s’acordava que la propietat podia enderrocar l’hotel. Aquest, diu, és el gran 

conveni que el senyor alcalde va signar en nom de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i dels 

caleros. Una vegada signat això, continua, se’ls ocorre, a la vista de l’enrenou sorgit al poble 

per l’enderroc de les escoles velles, la idea de fer una consulta popular, en què el poble es 

manifesta sàviament en contra de l’enderroc de l’edifici. Després va arribar la prescripció 

d’Urbanisme, que canviava aquest escenari i que col·locava l’Ajuntament en una posició de 

força per renegociar el conveni, però per contra continuen en la posició de respectar-los els 

33.000 metres quadrats de sostre edificable i els 330 habitatges, ara repartits, 100 en el Bon 
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Repòs i 230 en el sector de Marina Sant Jordi. Manifesta no entendre el motiu pel qual, tenint 

un posicionament òptim per negociar, reincideixen en fer un mal negoci. Per acabar tot plegat, 

continua, el dia 28/12/2010 la Junta de Govern autoritza les obres d’enderroc de l’hotel. 

Pregunta per què van fer la consulta si prèviament ja havien signat el conveni que preveia 

l’enderroc, per què se’ls hi continuen donant cents milions de pessetes pel cessament de 

l’activitat i se’ls reconeixen 330 habitatges quan en l’antic pla els hi pertocaven només 140. Si 

s’haguessin tingut en compte les recomanacions d’Urbanisme, diu, no hagués calgut 

requalificar els terrenys del sector de Marina Sant Jordi i transformar una zona d’equipaments 

en habitatges, amb el conseqüent enfrontament amb els veïns, que per cert, diu, han interposat 

un contenciós contra aquesta reubicació sense informació pública. Ara es proposa aprovar una 

modificació d’aquell conveni, i es preveu que l’edifici continuarà sent de propietat privada i 

només canvien els usos, de manera que qui vulgui utilitzar l’edifici d’acord amb els usos, i en 

coordinació amb el Sr. Pérez, li haurà de pagar un lloguer. Per tot plegat pregunta, si a més de 

continuar sent l’amo de l’edifici se li donen cent milions de pessetes i se li regalen solars per 

fer 200 habitatges addicionals, si no és que hi ha un motiu amagat, perquè a ell li sembla que 

aquest conveni és humiliant per a la gent del poble. Afirma que es llença el patrimoni dels 

caleros en benefici d’una empresa privada, i que si s’haguessin aprofitat les eines 

d’Urbanisme hagués pogut ser de domini públic, i a més tenir una bona zona verda. 

L’alcalde afirma que el Sr. Espuny acaba de dir un grapat de barbaritats que sortosament són 

només la seva opinió, i que afortunadament tots es coneixen. Diu que la pregunta que s’ha de 

fer el Sr. Espuny és, si la propietat del terreny hagués estat d’algú de la seva família, si hagués 

dit el mateix que acaba de dir, però que Déu n’hi do el que un és capaç de dir en funció de la 

cadira en que es troba. Afirma que estan aquí per defensar els interessos de tothom, encara 

que, evidentment, primer els de l’Ajuntament. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu grup està a favor que el poble guanyi uns terrenys històrics 

anomenats el tancat de Vila. Explica que a la Comissió Informativa, quan es va exposar aquest 

segon conveni, es va sorprendre. Avança que votarà en contra, principalment per la titularitat 

de la instal·lació de l’hotel. Després d’haver examinat el contingut de la contraprestació de 

l’Ajuntament a la família, i havent valorat les quantitats, 600.000 euros pel cessament de 

l’activitat de l’hotel, i comptant el valor que poden tenir els 100 habitatges en el mateix 

terreny així com els 230 habitatges provinents del 10% d’aprofitament de Marina Sant Jordi, 

ha fet un càlcul que ascendeix vora els deu milions d’euros. Assevera ésser conscient que per 

poder obrir al poble aquesta peça tant valuosa s’ha de fer un gran esforç, perquè és una peça 

en el centre del poble, molt important tant a nivell econòmic com en d’altres, però opina que 

s’hagués hagut de fer una molt millor negociació i intentar aconseguir la propietat de l’edifici 

de l’hotel. Malgrat que són molt diners entén que l’Ajuntament ha de fer un esforç important 

per aconseguir aquest espai donada la seva situació en ple centre del poble, però pensa que 

deixar la propietat en mans de la família Pérez Vila comportarà que quan l’Ajuntament voldrà 

fer alguna cosa haurà de tornar a negociar amb ells. Sempre, és clar, que vulguin o creguin que 

s’ha de negociar. 

El Sr. Montagut ratifica que efectivament és una peça molt valuosa, que ha requerit grans 

esforços de negociació de l’Ajuntament i directament per part de l’alcalde. Per aquest motiu li 

sap greu sentir paraules com ara que és humiliant, que s’està llençant patrimoni i que és 

incomprensible. Vol entendre que o bé no tenen tota la informació o bé com sigui que 

s’ensumen eleccions cal radicalitzar els discursos encara més del que ho han fet durant els 

darrers temps. Es qüestiona la part econòmica, tot i que amb la diferència entre els dos partits 

que votaran en contra que un compta en euros i l’altre en pessetes, i al seu entendre això dóna 
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una idea d’on està cadascú d’ells. Segons per a qui, continua, sembla que la propietat privada 

no té cap mena de valor, i depèn de qui es trobi pot no respectar-se i donar als particulars un 

tracte que no seria el que voldrien per a ells mateixos, posant, a més, elements de confusió 

dins de la discussió. Explica que la consulta popular va ser per preguntar quin model de parc 

públic volia el poble, i que en cap moment es va parlar de l’edifici. Ara el que no es pot fer és 

dir que el poble es va pronunciar en relació a l’edifici, perquè això és enganyar a la gent. Li 

espanta pensar en segons qui governés, perquè la seguretat jurídica en relació a la propietat 

privada sembla que no la tindrien en compte. Aquesta, però no és la manera d’actuar del 

govern. Al seu parer, continua, no és cert que s’hagi regalat tot el que s’ha dit. És una peça 

crucial, ha estat una negociació dura i costosa i si l’alcalde vol ja en donarà més detalls, ja que 

en certs moments de la negociació es parlava més de sentiments que de qüestions materials, i 

els valors canvien en funció del que li toca a cadascú. Explica ésser cert que en principi hi va 

haver la voluntat per part de la propietat de procedir a l’enderroc l’edifici de l’hotel, fins i tot 

al seu càrrec, i així conta al primer conveni. Afirma que al segon conveni en cap moment s’ha 

ocultat que la propietat continuï sent privada, i el futur dirà com acabarà sent al llarg dels 

anys. El que ha fet l’equip de govern, conclou, ha estat obtenir un espai que era de propietat 

privada per a destinar-lo a l’ús públic de tot el poble. 

En segon torn d’intervenció, el Sr. Llaó manifesta que durant el debat han aparegut nous 

temes que fan reflexionar. Per una part es qüestiona la titularitat de l’hotel, i per l’altra 

l’excessiva cessió de l’Ajuntament en la negociació. Manifesta no poder abraçar un discurs 

que troba excessivament patrimonialista, en el sentit que s’ha parlat d’un mal negoci i de que 

es regalen solars. El que s’ha de fer, diu, és oferir serveis i usos públics al poble, i tant de bo, 

diu, fos la iniciativa privada la que tirés endavant amb equipaments com ara el pàrquing o la 

piscina municipal, però que quan això no passa són les administracions les que han d’assumir 

la iniciativa. Sent fidel a aquest punt de vista, afirma, és cert que el seu grup en el seu moment 

no va ser excessivament partidari de salvar l’hotel, ja que era una condició sine qua non dels 

propietaris per arribar a un acord, i per això ell no es va mostrar bel·ligerant en aquest tema. 

Creu però que certament, de la consulta popular es podia desprendre que la voluntat del poble 

era salvar l’edifici, i per això troba raonable que l’Ajuntament hagi modificat aquest aspecte, 

entre d’altres, del primer conveni. El que és important és l’ús que tindrà l’edifici, que com 

queda establert en el propi conveni serà educatiu, sanitari o esportiu, no sent tan important en 

canvi el fet de la mateixa propietat privada de l’edifici. Afirma ser un defensor de la iniciativa 

privada, i per això, diu, possiblement sigui millor fins i tot així. Parlar de negociació en cap 

cas vol dir parlar d’imposició. És important el consens, ja que quan un vol imposar al final 

s’acaba en litigis que no s’acaben mai. El consens, i que la ciutadania pugui gaudir de la 

immediatesa d’aquests equipaments, és el millor. Possiblement s’hauria pogut fer d’altres 

maneres, seguint les directrius de la Comissió d’Urbanisme, però l’important, recorda, és que 

l’ús és públic, i que en podrà gaudir tothom. Respecte de la hipotètica cessió excessiva de 

metres i habitatges per part de l’Ajuntament de què s’ha parlat, afirma que a ningú se li escapa 

que en el context actual no és precisament un gran regal atorgar molts drets d’habitatge. Cal 

centrar el debat en aquest nou conveni, conclou, i tot i que ell no hi ha participat, si aquest 

conveni és l’instrument que garanteix la immediatesa, el consens i l’ús públic d’una sèrie de 

serveis gestionats per particulars, per a ell això és garantir per a la ciutadania uns equipaments 

que ara no tenen. Reitera però que el seu vot serà d’abstenció. 

El Sr. Espuny reitera la pregunta relativa a si hi ha alguna cosa més o qualque altre motiu per 

signar aquest conveni, ja que per a ell és un mal conveni per a l’Ajuntament per l’excessiva 

donació de patrimoni municipal pel gaudiment d’una zona verda que, com manifesta haver 
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demostrat, pràcticament des del mateix dia que el propietari hagués edificat, els mateixos 

metres quadrats de zona verda haguessin anat a parar a l’ajuntament d’acord amb el 

planejament anterior, ja que s’hagués hagut de presentar un estudi de detall per a la reubicació 

dels 18.000 metres quadrats d’habitatges i l’Ajuntament, tal com determina la llei, passava a 

ser el propietari de la zona verda que per obligació urbanística ha de cedir el propietari. Entén 

que aquesta hagués estat la postura més normal. En quant a l’edifici de l’hotel diu que la 

majoria de la població va entendre, quan va tenir lloc la consulta popular, que es respectaria 

l’edifici, que no s’enderrocaria i que seria de l’Ajuntament, i per això el sorprèn ara que per 

dues vegades l’actuació de l’equip de govern vagi en direcció contraria. Primer van signar el 

conveni original, donant el vist-i-plau a l’enderroc i ara, tot i voler defensar l’edifici, donen 

llicència per enderrocar-lo. D’aquesta manera, diu, el que s’està fent és donar armes a la 

propietat privada per defensar els seus interessos, que són del tot legítims com ho són els de 

l’Ajuntament. Pregunta per què es donen a la part privada les eines per coartar l’Ajuntament a 

l’hora de prendre decisions, perquè al final, afirma, si no es posen d’acord o no es compleixen 

els requisits, la família Pérez Vila sempre queda en plena llibertat per a procedir a l’enderroc 

de l’edifici en execució de la llicència. Tot plegat li resulta incomprensible. Afirma que no 

està criticant a la família Pérez Vila, ja que aquesta, com tothom faria, defensa al màxim els 

seus interessos, sinó que critica la manca d’interès de l’Ajuntament en defensar els interessos 

del poble. Opina que no estan els temps per regalar solars per a construir dos-cents habitatges. 

Considera que la negociació l’han portat molt malament i que és un conveni que deixa 

l’Ajuntament en una situació molt precària. S’haguessin hagut de defensar molt més els 

interessos de l’Ajuntament i no cedir tant gratuïtament solars per a construir ni donar quasi 

cent milions de pessetes, cinc-cents noranta mil euros, puntualitza, per deixar d’exercir 

l’activitat, ja que, repeteix, quan la família Pérez Vila hagués tirat endavant les promocions 

immobiliàries que li pertocaven de l’anterior pla general l’Ajuntament, per obligació 

urbanística, hagués gaudit pràcticament dels mateixos metres quadrats de zona verda, sense 

tenir que abonar aquestes quantitats de diners ni tampoc donar solars, havent-se’ls pogut 

reservar l’ajuntament com a patrimoni municipal. Conclou que no té res en contra que les 

persones privades defensin els seus interessos. Del que està en contra és que els interessos 

públics se gestionin amb criteris que, al seu entendre, no són els correctes per a defensar els 

interessos de tots els caleros. 

L’alcalde manifesta que troba bé que el Sr. Espuny faci les reflexions que estimi oportunes, 

però no sembrant dubtes, i li recorda que molt abans un alcalde de CiU va arribar a uns acords 

que posteriorment ni l’alcalde del PP i ni el Sr. Espuny durant el seu mandat com a alcalde 

van complir, i es refereix concretament a la reconstrucció del mur del Bon Repòs, que va 

haver de ser ell qui el complís. Al seu entendre, el Sr. Espuny es pensa que està per damunt 

del bé i del mal quan es tracta de defensar els interessos de l’Ajuntament i li demana que es 

pregunti qui ha guanyat amb aquest conveni, si han guanyat tots o si només, tal i com ell 

insinua, la família Pérez Vila. Explica que de la total finca el 82% passa a ser de facto de 

titularitat pública, i el 18% restant, tot i que roman privada, passa a ser d’ús dotacional, i que 

en el seu dia ja es valorarà. Assevera que el Sr. Espuny, quan li convé, ho posa tot en dubte i 

se salta la propietat privada, i com que va ser quatre anys alcalde creu que hauria de ser molt 

més prudent. Reitera que amb aquest conveni han sortit guanyant tots, i demana al Sr. Espuny 

que reflexioni sobre aquest tema, i que si li interessa pot demanar a experts que facin una 

taxació sobre si és el mateix tenir drets edificables al carrer major o a segona o tercera línia, ja 

que al seu entendre el Sr. Espuny posa en dubte qualsevol cosa. Pensa que o bé està mal 

informat o té mala intenció, o potser és que venen períodes electorals i per això s’atreveix a 
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dir qualsevol cosa. Reitera la seva demanda de prudència i que tots pensin que amb aquest 

conveni i guanyarà tothom, però per sobre de tots en sortirà guanyant, i molt, el poble, i el 

futur demostrarà si tenen o no raó. 

El Sr. Gaseni manifesta no tenir cap mena de dubte que aconseguir una peça com aquesta al 

mig del poble és complicat. Sap que fa molt de temps que es buscaven solucions per 

aconseguir-ho i recorda que el que avui forma part com a sector discontinu de Marina Sant 

Jordi ho era d’aquella zona de Port Olivet, i pensa que el que està clar és que la família Pérez 

Vila necessita tenir una contraprestació a canvi que el poble tingui una sèrie de béns que 

passaran a ser públics. Entén que ha estat complicat, però afirma que la compensació no deixa 

de ser una mica cara per no haver assolit la propietat de l’edifici. Li sap greu que la família 

Pérez Vila hagi volgut enderrocar l’edifici de l’hotel, encara que creu que pot haver estat una 

estratègia de la negociació, però que arribats a aquest extrem li sembla que no estaven tan 

lluny de poder arribar a un acord per no enderrocar-lo. El preocupa també, afirma, que en el 

solar que poden edificar-se els cent habitatges sigui de planta baixa més cinc pisos i sota 

cobert, que representa a la pràctica una alçada de sis plantes, amb el corresponent impacte que 

això pot tenir en la façana a l’Avinguda Batlle Josep Pijuan. Per la resta, diu, està a favor que 

es pugui gaudir d’aquest emplaçament, que canviarà la fisonomia del centre del poble, i es 

confessa molt il·lusionat, encara que amb un cert desconcert en veure que la titularitat de 

l’edifici continuarà sent de la família Pérez Vila. 

El Sr. Montagut explica que l’hotel continuarà on està, si més no el que fa és restar metres de 

la quantitat que podien construir. Per tant, diu, dependrà de l’ús que se’n faci. Si fossin 

habitatges tutelats passarien a restar habitatges de l’altre cantó. Per damunt de tot s’haurà de 

conservar el 82% de titularitat pública de tota la peça, i la part privada ha d’ocupar un màxim 

del 18%. Agraeix l’abstenció del Sr. Llaó. Del conjunt de les intervencions conclou que hi ha 

un sentiment generalitzat que es paga un sobrepreu, però creu que aquest sentiment és 

condicionat. ja que s’analitza amb els paràmetres de fa uns anys, i no amb els del moment 

actual. Pregunta als membres de l’oposició quin preu haguessin posat ells, a nivell real de 

mercat actual, ja que al seu parer volen donar a entendre que l’Ajuntament faci grans regals. 

Posa tot plegat en connexió amb el model de gestió financera que porta l’Ajuntament, que 

l’oposició ha vingut criticant any rere any afirmant que s’ha estat fent una gestió econòmica 

financera lamentable, que això portava a l’ajuntament a la ruïna i que no tindria solució, però 

que també any rere any els resultats han contradit les seves expectatives. Agraeix 

particularment al Partit Popular que no hagi entrat en aquesta dinàmica de crítica sistemàtica, 

ja que tothom sap que en una negociació no tothom en surt content, i segur que la família 

Pérez Vila tampoc. Queda clar però que ells ho haguessin fet d’una altra manera, o potser ni 

ho haguessin fet, però qui tenia la responsabilitat de fer-ho era el govern i per això s’ha fet, 

amb la millor intenció i de la millor manera possible. Li dona la sensació que el Sr. Espuny fa 

una interpretació lliure del conveni i busca a on poder agafar-se, com si l’equip de govern 

hagués obligat a la família a demanar una ordre d’enderroc quan de fet el que pretenen és 

precisament que l’edifici no s’enderroqui, però dins d’una negociació, conclou, hi ha una sèrie 

de garanties que demanen els uns i els altres, i malgrat que la voluntat de l’equip de govern en 

tot moment ha estat, continua sent i serà, salvar l’edifici, sense aquestes garanties no hi ha 

conveni possible, i com sigui que l’equip de govern pensa complir amb tots els pactes que 

s’han estipulat, no han tingut cap problema en signar-lo. 

 

 

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

 Vots en contra: cinc. Voten en contra el Sr. Gaseni, la Sra. Samarra, la Sra. Llambrich, 

el Sr. Espuny i la Sra. Marsal. 

 Abstencions: una. S’absté el Sr. Llaó. 

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

 

 

En data 28/12/2010 es va signar el document de novació i pròrroga del Conveni urbanístic 

signat en data 23/4/2009 entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i la representació legal de la 

mercantil Grupo Pérez Vila 2002 SL. 

El pacte setè de l’esmentat document de novació i pròrroga preveu que el nou conveni derivat 

de la novació haurà de ser ratificat pel Ple de l’Ajuntament, per a la seva executivitat, i que 

l’acord plenari de ratificació haurà de ser notificat a la propietat. 

Per tot això; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Ratificar en tots els seus extrems el document de 28/11/2010, de novació i 

pròrroga del Conveni urbanístic signat en data 23/4/2009 entre l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar i la representació legal de la mercantil Grupo Pérez Vila 2002 SL. 

 

SEGON.- Notificar aquest acord a Grupo Pérez Vila 2002 SL. 

 

 

4- ESTABLIMENT D’INDEMNITZACIÓ PER ESPECIAL DEDICACIÓ EN FAVOR DEL 

TITULAR DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT, RELACIONS AMB LES 

URBANITZACIONS, I ESPORTS. 

 

 

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

serà d’abstenció. Pensa que s’ha deixat passat una bona oportunitat, encara que sigui el final 

del mandat, per igualar els sous de tots els regidors. No entén la disparitat, ja que hi ha 

regidors que cobren 1.700 € al mes i d’altres vora els 700 €, quan tots fan la seva feina i 

compleixen amb les seves obligacions. 

L’alcalde pregunta al Sr. Espuny si quan ell va ser alcalde tots els seus regidors i tinents 

d’alcalde tenien o no el mateixos sous. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu vot també serà d’abstenció, ja que pensa que els actuals 

sous són molt alts, en concret el sou de l’alcalde, diu, però que és la distribució que es va fer 

en el seu dia. 

L’alcalde afirma ésser del paper que a la vida l’important per fixar el valor de les coses és la 

seva rendibilitat més que el preu. 

 

 

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

 Vots a favor: set. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: sis. S’abstenen el Sr. Gaseni, la Sra. Samarra, la Sra. Llambrich, el Sr. 

Espuny, la Sra. Marsal i el Sr. Llaó. 
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Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

En data 22/6/2007 el Ple de la corporació va adoptar un acord relatiu a reconeixement de 

dedicacions, fixació de retribucions, i fixació d’indemnitzacions per assistències i especial 

dedicació dels membres de la corporació. Aquest acord va ser modificat per un altre adoptat 

en data 22/6/2010. 

Per Decret de l’Alcaldia número 118/2011, de 04/03/2011, s’ha nomenat al Sr. Francesc 

Albert Medrano Arbó com a titular de la Regidoria de Joventut, Relacions amb les 

Urbanitzacions, i Esports, càrrec que, de facto, ve desenvolupant des de la seva presa de 

possessió com a regidor, que va tenir lloc en sessió plenària de data 31/1/2011. Procedeix, en 

conseqüència, reconèixer-li el dret a rebre una indemnització per l’especial dedicació al 

càrrec. 

Per tot això; 

El Ple acorda: 

 

ÚNIC.- Es reconeix el dret a rebre indemnitzacions per especial dedicació en favor del titular 

de la Regidoria de Joventut, Relacions amb les Urbanitzacions, i Esports, Sr. Francesc Albert 

Medrano Arbó, per import de 759,00 € bruts mensuals, amb efectes des de l’1/2/2011, i amb 

subjecció, respecte del règim d’acreditació, al que disposà l’acord plenari de 22/6/2007, abans 

esmentat. 

 

 

5- CESSIÓ AL MINISTERI DE MEDI AMBIENT I MEDI RURAL I MARÍ (DIRECCIÓ 

GENERAL DE SOSTENIBILITAT DE LA COSTA I DEL MAR) DELS TERRENYS 

AFECTATS PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA FRANJA DE 

L’EDIFICI “COVA GRAN”. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, tant el Sr. Llaó com el Sr. Espuny 

manifesten la seva conformitat. 

El Sr. Gaseni afirma que a la gent d’ERC no li agrada cedir res a l’Estat, i que tant per aquest 

motiu com per l’informe de Secretaria, el seu vot serà negatiu. 

L’alcalde contesta que com a Ajuntament tampoc els hi fa gràcia a ells cedir res a ningú, però 

que l’important són els resultats que tots veuen al carrer, ja que de les paraules als fets hi ha 

molt a discutir. 

 

 

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

 Vots a favor: deu. 

 Vots en contra: tres. Voten en contra el Sr. Gaseni, la Sra. Samarra i la Sra. Llambrich. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, en virtut d’acta d’ocupació de data 23/11/2010, va 

culminar el procediment d’expropiació forçosa iniciat en data 22/6/2010 mitjançant l’adopció, 
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per part del Ple de l’ajuntament, de l’acord d’aprovació inicial del “Projecte d’expropiació pel 

mètode de taxació conjunta de la zona clau PL, anomenada de la Cova Gran”, i, en 

conseqüència, va esdevenir titular dominical dels terrenys corresponents, en total, segons es 

desprèn de l’expedient, una franja de terreny que voreja pel sud l’edifici Cova Gran, amb 

linders: al Nord, amb l’esmentat edifici Cova Gran; a l’Est i al Sud, amb zona portuària; i a 

l’Oest, amb carrer Mediterrani i amb Joana Dolors Pedrola Segarra segons cadastre, avui vial 

d’accés a zona portuària. De cabuda total, quatre cents quaranta nou metres quadrats. 

És voluntat compartida d’aquest ajuntament i de la Direcció General corresponent del 

Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí articular la cessió, per part de l’Ajuntament i 

en favor de l’Administració General de l’Estat, del ple domini d’aquesta franja de terreny, per 

tal que aquella Administració la incorpori al domini públic maritimoterrestre i executi i 

financi les corresponents obres d’arranjament. 

Atès que el terreny adquirit per l’expedient d’expropiació forçosa esmentat s’integra dins del 

domini públic municipal, i que va ser incorporat a l’inventari de béns municipal per Decret 

484/2010, de 26/11/2010; 

Atès, igualment, que l’Administració General de l’Estat l’incorporarà al domini públic 

marítim terrestre; 

Vist, per tant, que l’operació en el seu conjunt constitueix una mutació demanial per canvi de 

subjecte de les previstes als articles 216 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 

Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 27 del Decret 336/1988, de 

17/10/1988, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, i no 

una “cessió gratuïta de béns a d’altres administracions”, figura aquesta que requeriria la prèvia 

desafectació dels béns que hom pretén cedir; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Autoritzar la mutació demanial per canvi de subjecte, amb cessió del ple domini, i 

en favor de l’Administració General de l’Estat –Direcció General de Sostenibilitat de la Costa 

i del Mar–, de la franja de l’edifici “Cova Gran” a què s’ha fet referència a la part expositiva 

del present acord, per a la seva incorporació al domini públic maritimoterrestre. 

 

SEGON.- Disposar la baixa del bé a l’inventari de béns municipal. 

 

TERCER.- Remetre un certificat del present acord al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural 

i Marí (Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar.). 

 

 

6- CESSIÓ AL MINISTERI DE MEDI AMBIENT I MEDI RURAL I MARÍ (DIRECCIÓ 

GENERAL DE SOSTENIBILITAT DE LA COSTA I DEL MAR) DELS TERRENYS 

AFECTATS PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’OBRES “ARRANJAMENT DE LA 

CALA DE L’ESTANY PODRIT”. 

 

 

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

serà favorable perquè entén que d’aquesta manera garanteixen que els terrenys seran de 

domini públic de l’Estat i l’Ajuntament no els canviarà per d’altres. 

L’alcalde contesta que si ell quan va ser alcalde hagués fet les coses bé potser avui els terrenys 

de la Cova Gran serien municipals. 
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El Sr. Gaseni manifesta que d’aquí a tres mesos a ell li agradaria gestionar-ho com a bé de 

titularitat municipal. 

L’alcalde diu que no ho van fer ni els anteriors governs municipals ni el de la Generalitat, i 

que ara en quatre dies volen fer-ho tot. 

La Sra. Martí manifesta que com sigui que d’aquí a dos mesos serà el poble qui decidirà, ja es 

veurà. 

El Sr. Montagut, en relació a la intervenció del Sr. Gaseni, proposa que per part d’ERC es 

contempli l’obra que executada per l’Estat com un retorn de diners en inversió, perquè la 

puguin gaudir tots. 

El Sr. Llaó pregunta, ja que la seguretat jurídica aconsella fer aquesta cessió al Ministeri per 

poder gaudir tots d’un espai públic, per què el grup d’ERC no vota afirmativament per 

imperatiu legal. 

L’alcalde demana a tothom que vagin a veure l’obra efectuada, ja que són unes obres molt 

agraïdes, respectuoses amb l’entorn, i que fins i tot els marges de pedra que s’han fet quasi bé 

no es diferencien dels antics. Opina que quan els resultats són bons algú hauria de rectificar. 

 

 

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

 Vots a favor: deu. 

 Vots en contra: tres. Voten en contra el Sr. Gaseni, la Sra. Samarra i la Sra. Llambrich. 

 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 corresponent 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 l’Estat, 

que ha d’assumir el cost del seu finançament. 

Per donar compliment a aquest acord l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va elaborar el 

projecte “Arranjament de la Cala de l’Estany Podrit” i ha tramitat el corresponent expedient 

expropiatori, que va culminar el proppassat 2/12/2010 amb l’acta de determinació del preu 

just per mutu acord, i el pagament i l’ocupació dels terrenys corresponents de l’única finca 

afectada. En total, 5.572,70 m
2
 provinents de la més gran registral 2.046 de l’Ametlla de Mar. 

Correspon ara, en conseqüència, cedir aquest terreny a l’Administració General de l’Estat, per 

a l’execució de l’obra esmentada. 

Consta a l’expedient que es troben en tramitació tant la determinació de la constància registral 

de la nova finca com la corresponent alteració cadastral. 

Atès que els terrenys adquirits per expropiació ho han estat per a l’execució d’una obra 

pública, i per tant, que s’han adquirit com a bé de domini públic; 

Atès, igualment, que l’Administració General de l’Estat, un cop executada l’obra, incorporarà 

tots aquests terrenys al domini públic marítim terrestre; 

Vist, per tant, que l’operació en el seu conjunt constitueix una mutació demanial per canvi de 

subjecte de les previstes als articles 216 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 

Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 27 del Decret 336/1988, de 
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17/10/1988, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, i no 

una “cessió gratuïta de béns a d’altres administracions”, figura aquesta que requeriria la prèvia 

desafectació dels béns que hom pretén cedir; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Autoritzar la mutació demanial per canvi de subjecte, amb cessió del ple domini, i 

en favor de l’Administració General de l’Estat –Direcció General de Sostenibilitat de la Costa 

i del Mar–, de tots els terrenys que actualment integren el domini públic municipal necessaris 

per a l’execució de les obres del projecte “Arranjament de la Cala de l’Estany Podrit”, per a la 

seva incorporació al domini públic marítim terrestre. 

 

SEGON.- Remetre un certificat del present acord al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i 

Marí (Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar.). 

 

 

7- APROVACIÓ DE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA ESTATAL 

D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, PER 

A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA ALS OBLIGATS TRIBUTARIS EN LA 

REALITZACIÓ D’AUTOLIQUIDACIONS, DECLARACIONS I COMUNICACIONS 

TRIBUTÀRIES I LA SEVA CORRECTA COMPLIMENTACIÓ. 

 

 

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 Decret de l’Alcaldia número 145/2007, de 2/4/2007, l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar es 

va adherir al Conveni de col·laboració entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la 

Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de presentació telemàtica de 

declaracions i comunicacions de l’Impost sobre la renda de les persones físiques en 

representació de tercers. 

L’experiència assolida durant els quatre anys de funcionament d’aquest servei, així com la 

seva àmplia acceptació per part del ciutadà, aconsellen ara anar un pas més enllà, tot renovant 

aquell marc de col·laboració amb l’establiment d’un nou Acord entre l’Agència Estatal 

d’Administració Tributària i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar per a la prestació d’aquest 

servei, que preveu, entre d’altres, l’accés a les bases de dades de l’Agència per a la seva 

incorporació a les declaracions. 

Per tot això; 

Vista la proposta d’Acord de col·laboració entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària 

i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per a la prestació del servei d’assistència als obligats 

tributaris en la realització d’autoliquidacions, declaracions i comunicacions tributàries i la 
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seva correcta complimentació; 

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

de règim local, respecte de les activitats i serveis dels municipis que contribueixen a satisfer 

les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la proposta d’Acord de col·laboració entre l’Agència Estatal 

d’Administració Tributària i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per a la prestació del servei 

d’assistència als obligats tributaris en la realització d’autoliquidacions, declaracions i 

comunicacions tributàries i la seva correcta complimentació. 

 

SEGON.- Remetre un certificat del present acord a l’Agència Estatal d’Administració 

Tributària. 

 

TERCER.- Facultar l’Alcaldia, tan àmpliament com en Dret sigui menester, per a la signatura 

de l’acord. 

 

 

8- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

L’AMETLLA DE MAR I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE PER AL 

FUNCIONAMENT DEL SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES DURANT 

L’ANY 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: 

 

 

Per Decret de l’Alcaldia 224/2010, de 5/5/2010, l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va 

informar favorablement la creació del Servei comarcal d’Informació i Atenció a les Dones. 

En data 21/1/2011, el Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar el conveni a signar 

amb els ajuntaments de la comarca per al funcionament de l’esmentat servei durant l’any 

2011, i va aprovar la distribució de costos. 

Atès que l’esmentada proposta de distribució de costos preveu una aportació de l’Ajuntament 

de l’Ametlla de Mar al servei per import de 3.470,55 €; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i el 

Consell Comarcal del Baix Ebre per al funcionament del servei d’informació i atenció a les 

dones durant l’any 2011. 
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SEGON.- Remetre un certificat del present acord al Consell Comarcal del Baix Ebre, per al 

seu coneixement i efectes. 

 

 

9- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2011, 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: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

mitjançant annexos a l’esmentat conveni. 

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

pagament del cost fixat. 

Per tot això; 

Atès que en data 3/3/2011, RE 666, ha tingut entrada al registre general d’aquest ajuntament 

la proposta d’annex per al 2011 al Conveni marc per a la prestació del servei social d’atenció 

domiciliària, el qual fixa en 23.903,70 € 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 14/2/2011; 

Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2011 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, que 

importa la quantitat de 2.405,90 € addicionals en favor de l’ens comarcal; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la liquidació per la prestació del servei corresponent a l’any 2010. 

 

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

2011, així com l’annex per al mateix 2011 al Conveni marc per a la prestació del servei social 

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

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

Ebre, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

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 041/2011, de 26/01/2011 al 133/2011, de 11/03/2011 i de les actes de les 

Juntes de Govern corresponents a les sessions 01/2011, de 19/01/2011 i 02/2011, de 

10/02/2011, 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 manifesta que farà arribar a tots els grups municipals la liquidació del pressupost de 

l’Ajuntament de l’any 2010, amb el corresponent informe de la Interventora Municipal. 

Explica que la referida liquidació compleix amb la legalitat, que ha anat per la línia positiva 

anunciada durant els últims anys, que la ratio d’endeutament està al 61% i que tant el 

romanent de tresoreria com l’estalvi han millorat moltíssim i que, per tant, validen la bona 

gestió econòmica i financera de l’equip de govern. 

El Sr. Gaseni, arran de la situació de l’empresa Trèvol que era qui gestionava la piscina 

municipal, pregunta si s’ha fet algun pas, com s’ha fet, i qui la gestiona ara, si ho fa 

l’Ajuntament directament, i si s’ha trobat finançament. Pregunta també, ja que les obres de la 

Residència d’Avis van endavant, si hi han hagut contactes i si hi ha algun fruit sobre la 

concertació de places amb la Generalitat de Catalunya. Pregunta per últim si hi ha alguna 

novetat respecte de la licitació de la gestió de l’aparcament. 

L’alcalde contesta que en relació a la pregunta de la piscina i la de l’aparcament se li donarà 

informació detallada en una propera sessió del Consell de La Cala Gestió. Respecte de la 

Residència d’Avis informa que el conveni de concertació encara no està signat, que han tingut 

però diversos contactes i que tot va per bon camí. Explica que durant molt temps van tenir les 

portes tancades per part de l’antic govern de la Generalitat, però que sembla ser que ara les 

coses han canviat. Anuncia que quan estigui tot més avançat se’n donarà compte al Ple. 

 

 

 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 15:41 hores del dia més amunt 

esmentat, s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signen tots els assistents que 
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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 41 a 56 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 14/06/2011 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 4/2011, DE 8/6/2011. 

EXTRAORDINÀRIA DE FINAL DE MANDAT. 

 

 

Alcalde en funcions 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Regidors 

Sra. Mª Carme Martí Buenaventura. 

Sr. Antoni Montagut Franch 

Sra. Teresa Callau Caballé 

Sra. Anna Mª Gallart Gaseni 

Sr. Alexandre Xavier Llambrich Bono 

Sr. Francesc Albert Medrano Arbó 

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 

 

Excusen la seva assistència la senyora Maria Marsal Subirats i el senyor Ricardo Llaó Llaó. 

 

 

ACTA 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 14:20 hores del dia 8/6/2011, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l’objectiu de celebrar, en 

primera convocatòria, la sessió de final de mandat a què al·ludeix l’article 36 del Reglament 

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

28/11/1986, que disposa que el tercer dia anterior a l’assenyalat per a la sessió constitutiva, els 

regidors cessants es reuniran en sessió convocada amb l’únic efecte d’aprovar l’acta de l’última 

sessió celebrada. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació, es tracten els següents assumptes: 

 

 

ÚNIC.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 

3/2011, DE 21/3/2011. 

 

 

Es procedeix a llegir l’acta de la sessió anterior, 3/2011, de 21/3/2011, última del present 
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mandat pendent d’aprovació. 

 

Amb anterioritat a la votació, el Sr. alcalde en funcions sol·licita l’ús de la paraula per 

manifestar el seu agraïment per la feina feta a tots els regidors cessants que no tornen a formar 

part del futur consistori. 

 

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 anterior, 3/2011, de 21/3/2011. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 14:26 hores del dia més amunt 

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

ho desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 2 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 57 a 58 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 14/06/2011 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 5/2011, D’11/06/2011. CONSTITUTIVA. 

 

 

ASSISTENTS 

 

Sra. del Amo i Galarzo, Eva Maria, proclamada regidora electa per haver estat 

designada per CIU. 

Sr. Espuny i Gaseni, Antonio, proclamat regidor electe per haver estat designat per 

PSC-Iii-PM. 

Sr. Font i Ballesteros, Joan, proclamat regidor electe per haver estat designat per PP. 

Sra. Font i Ferré, Marta, proclamada regidora electa per haver estat designada per PP. 

Sr. Gaseni i Blanch, Jordi, proclamat regidor electe per haver estat designat per ERC-

AM. 

Sr. Lallana i Plaza, Ruben, proclamat regidor electe per haver estat designat per CIU. 

Sr. Llaó i López, Vicent, proclamat regidor electe per haver estat designat per ERC-

AM. 

Sra. Margalef i Creixenti, Gemma, proclamada regidora electa per haver estat 

designada per PP. 

Sra. Martí i Buenaventura, Mª Carme, proclamada regidora electa per haver estat 

designada per CIU. 

Sr. Martí i Esteller, Vicent, proclamat regidor electe per haver estat designat per CIU. 

Sr. Martí i Garcia, Andreu, proclamat regidor electe per haver estat designat per CIU. 

Sr. Medrano i Arbó, Francesc Albert, proclamat regidor electe per haver estat designat 

per CIU. 

Sr. Montagut i Franch, Antoni, proclamat regidor electe per haver estat designat per 

CIU. 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

Interventora accidental 

Mireia Martínez Margalef 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 12:00 hores del dia 11/06/2011, es reuneixen a la Sala de Sessions 

de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, amb l’objectiu de 

celebrar sessió constitutiva del Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. 

 

 

1- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT. 

 

 

Pren la paraula el secretari general de l’Ajuntament, el qual, després de saludar als assistents, 

fa referència als següents antecedents i documents que obren a l’expedient de la present sessió 
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constitutiva: 

a) L’acta de proclamació d’electes de data 27/5/2011, de la Junta Electoral de zona de 

Tortosa, a on consta la proclamació com a electes dels candidats i a on consta, també, el 

nombre de vots de cadascuna de les candidatures que han obtingut representació: 

 Esquerra Republicana de Catalunya - Acord municipal: 567 vots. 

 Convergència i Unió: 1.599 vots. 

 Partit Popular: 660 vots. 

 Partit dels Socialistes de Catalunya - Iniciativa - Progrés Municipal: 359 vots. 

b) Credencials expedides per la Junta Electoral de zona de Tortosa a cadascun dels 

regidors electes, expressives d’aquesta condició, i que els interessats, en compliment del 

que es disposa a l’article 7 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, han lliurat a la 

Secretaria General de l’Ajuntament. 

c) Constatació del fet que la totalitat dels electes presents han presentat les declaracions 

d’interessos, en el seu doble vessant 

d) El Decret de l’Alcaldia en funcions número 285/2011, de 08/06/2011, de convocatòria 

de la present sessió constitutiva. 

 

Tot seguit es requereix la presència de la senyora Maria Carme Martí i Buenaventura i de la 

senyora Marta Font i Ferré, com a persones més gran i més jove, respectivament, d’entre els 

regidors proclamats, als efectes de constitució de la mesa d’edat a què es refereix l’article 195 

de la Llei orgànica 5/1985, de 19/6/1985, de Règim Electoral General. Un cop comprovada 

llur personalitat, i confrontada aquesta amb les credencials corresponents, les esmentades 

senyores prenen possessió dels seus càrrecs de regidores municipals, jurant o prometent de la 

següent manera: 

 Senyora Maria Carme Martí i Buenaventura: “Prometo per la meva consciència i honor 

complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al Rei i guardar i 

fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat. Acato per imperatiu legal 

l’ordenament jurídic vigent sense cap condicionant però també sense renunciar a 

l’exercici del dret de l’autodeterminació del poble català a través dels mecanismes 

constitucionals establerts, en aquest sentit defenso la necessitat de reformar l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya, voluntat expressada en el Parlament de Catalunya, per tal 

d’aprofundir en l’autogovern del nostre País”. Assumeix la Presidència de la Mesa. 

 Senyora Marta Font i Ferré: “Juro per la meva consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, amb lleialtat al 

Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat”. 

S’incorpora a la Mesa d’Edat. 

 

 

2- COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS, OBERTURA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA, I 

JURAMENT O PROMESA, I PRESA DE POSSESSIÓ DELS CÀRRECS. CONSTITUCIÓ 

DE LA CORPORACIÓ. 

 

 

Tot seguit el secretari general de la corporació fa lliurament a la Mesa d’Edat de la resta de les 

credencials i de la còpia de l’acta de proclamació, per a la seva comprovació i confrontació 

amb la personalitat de la resta d’electes. 
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La Presidència de la Mesa, un cop comprovada l’existència del quòrum mínim necessari de 

majoria absoluta, declara formalment oberta la sessió constitutiva, i procedeix a fer una crida 

nominal de la resta d’electes, els quals juren o prometen llurs càrrecs de la següent manera: 

 Sra. del Amo i Galarzo, Eva Maria, “Prometo per la meva consciència i honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, 

amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 

l’Estat”. 

 Sr. Espuny i Gaseni, Antonio, “Prometo per la meva consciència i honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, 

amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 

l’Estat”. 

 Sr. Font i Ballesteros, Joan, “Prometo per la meva consciència i honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, 

amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 

l’Estat”. 

 Sr. Gaseni i Blanch, Jordi, “Prometo, per imperatiu legal, per la meva consciència i 

honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 

fonamental de l’Estat”. 

 Sr. Lallana i Plaza, Ruben, “Prometo, per imperatiu legal, per la meva consciència i 

honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 

fonamental de l’Estat”. 

 Sr. Llaó i López, Vicent, “Prometo, per imperatiu legal, per la meva consciència i honor 

complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental 

de l’Estat”. 

 Sra. Margalef i Creixenti, Gemma, “Juro per la meva consciència i honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, 

amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 

l’Estat”. 

 Sr. Martí i Esteller, Vicent, “Prometo, per imperatiu legal, per la meva consciència i 

honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 

fonamental de l’Estat”. 

 Sr. Martí i Garcia, Andreu, “Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment 

les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, amb lleialtat 

al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat”. 

 Sr. Medrano i Arbó, Francesc Albert, “Prometo per la meva consciència i honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, 

amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 

l’Estat”. 

 Sr. Montagut i Franch, Antoni, “Prometo per la meva consciència i honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, 

amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 

l’Estat”. 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 62 

 

 

Verificat el què, la Mesa els dóna possessió dels seus càrrecs, i com sigui que concorre la 

majoria absoluta de membres de la corporació, declara vàlidament constituïda, d’acord amb 

l’article 195.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19/6/1985, de Règim Electoral General, la 

corporació municipal en Ple. 

 

En aquest punt la interventora dóna compte que, en compliment del que es disposa a l’article 

36.2 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 

per RD 2568/1986, de 28/11/1986, els senyors regidors tenen a la seva disposició l’arqueig de 

la institució, així com els justificants de les existències en metàl·lic i valors i la documentació 

de l’inventari del patrimoni. 

La Presidència anuncia que hi ha preparada, a disposició de qui ho desitgi, còpia de la següent 

documentació: 

 Acta d’arqueig extraordinari, de caràcter extracomptable, a 10/06/2011. 

 Estat de situació i moviment de valors a 10/0/2011. 

 Certificats de saldos de les entitats bancàries, i de metàl·lic a Tresoreria. 

 

 

3- ELECCIÓ D’ALCALDE. 

 

 

La Presidència de Mesa d’Edat anuncia que l’acte d’elecció d’alcalde, que se celebrarà 

seguidament, es farà, segons acord al quan han arribat amb caràcter previ els caps de llista, 

mitjançant votació secreta. La proposta és acceptada per assentiment dels presents, i per tant, 

amb el quòrum de majoria absoluta exigit per l’article 70.1 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local. 

La Presidència de la Mesa d’Edat anuncia també que segons acord al quan han arribat amb 

caràcter previ els caps de llista, tots ells tenen intenció de presentar candidatura. Pregunta als 

regidors caps de llista si tots ells volen ara exercitar el dret a ésser candidats que els atorga 

l’article 196.a) de la Llei orgànica 5/1985, de 19/6/1985, de Règim Electoral General. 

Confirmen la seva candidatura tots els caps de llista. 

A aquests efectes, vist el que es disposa als articles 101 i 102.3 del Reglament d’organització 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, 

es disposa una urna i es reparteixen paperetes de votació prèviament preparades a on hi 

figuren els quatre regidors caps de llista. 

Tot seguit es procedeix a l’acte de votació mitjançant crida nominal. 

 

Un cop celebrada la votació la Mesa d’Edat, amb l’assistència del secretari, procedeix a 

realitzar l’escrutini, amb el següent resultat: 

 Vots emesos: tretze. 

 Sr. Espuny i Gaseni, Antonio: 1 vot. 

 Sr. Gaseni i Blanch, Jordi: 2 vots. 

 Sr. Font i Ballesteros, Joan: 3 vots. 

 Sr. Martí i Garcia, Andreu: 7 vots. 

 Vots en blanc: cap. 

 Vots nuls: cap. 
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Vist el què, i atès que el candidat Sr. Andreu Martí i Garcia ha obtingut la majoria absoluta 

dels vots, la Presidència de la Mesa d’Edat, en compliment de l’article 196.b) de la Llei 

orgànica 5/1985, de 19/6/1985, de Règim Electoral General, proclama el Sr. Andreu Martí i 

Garcia com a alcalde electe de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. 

 

 

4- JURAMENT O PROMESA I PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC D’ALCALDE. 

 

 

Seguidament Sra. Martí, com a presidenta de la Mesa d’Edat, requereix l’alcalde electe per tal 

que juri o prometi el seu càrrec en forma, la qual cosa verifica l’interessat de la següent 

manera: “Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 

càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, amb lleialtat al Rei i guardar i fer 

guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat”. 

 

Després d’això, la Mesa d’Edat dóna possessió del seu càrrec al Sr. Martí, el qual assumeix la 

Presidència de la sessió. 

 

 

Tot seguit l’alcalde dóna la paraula als diferents caps de llista. 

El Sr. Espuny agraeix als assistents la seva presència per haver escollit acompanyar-los en 

aquest acte tant important per al poble, agraeix també la presència dels regidors sortints i fa 

memòria de les bones estones que han passat durant els darrers quatre anys, sens perjudici de 

les divergències de criteri, i les aportacions que els diferents grups han fet, ja que el que 

pretenien tots era millorar el poble. Felicita al nou alcalde i també al grup de CiU com a força 

guanyadora de les eleccions. Es felicita pel fet que tant aquí com a d’altres poblacions 

s’estiguin celebrant actes similars que d’alguna manera representen que la voluntat del poble 

està representada en aquests ens tan importants com són els ajuntaments; d’alguna manera, 

diu, vol afegir-se no només a la joia del poble, sinó a la de tots els pobles de Catalunya en un 

dia tant important com aquest. Sol·licita aixecar la vista més enllà del poble, de Catalunya o 

fins i tot d’Espanya, mirar cap a d'altres països del món, i que els aplaudiments siguin també 

de solidaritat amb les moltes persones veïnes nostres, del nord d’Àfrica, que estan perdent la 

vida per demanar una cosa que des d’aquí es fa amb tanta normalitat. Que els aplaudiments 

siguin de solidaritat amb aquests veïns per la situació en què es troben, per encoratjar-los a 

continuar lluitant per aconseguir una cosa tant normal, senzilla i fàcil de fer com és aquest 

acte i tot el procés que ha comportat. Finalitza la seva intervenció reiterant la felicitació al nou 

alcalde i reiterant solidaritat amb la gent que està perdent la vida per demanar democràcia en 

els seus països. 

El Sr. Gaseni manifesta que els regidors d’Esquerra enceten una nova legislatura amb il·lusió 

renovada i amb gratitud al poble pels dos regidors i els cinc-cents seixanta-set vots que els han 

fet confiança. Dóna molt de valor al recolzament que se’ls ha mostrat després de passar quatre 

anys a l’oposició d’un govern amb majoria absoluta i amb una clara vocació d’expansió, amb 

un estil propi que ERC no comparteix. Avui però, diu, és un dia per parlar de present i de 

futur, més del futur de La Cala que no del dels partits, però el seu grup aportarà el seu granet 

d’arena per fer que el present i el futur de La Cala els faci sentir mereixedors de la seva 

herència. Si hi ha bona voluntat, afirma, es trobaran encara que sigui en la discrepància, per 
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aportar aquell punt de vista diferent que no sempre però sí de vegades les majories absolutes 

deixen de veure senzillament perquè no els hi cal. Felicita als nous regidors i regidores i 

desitja tots els encerts a l’alcalde i als diferents grups polítics, per sentir-se dignes 

mereixedors de viure al poble de La Cala. 

El Sr. Font en primer lloc felicita en nom del seu grup al grup de CiU per haver obtingut una 

majoria suficient per poder governar el poble durant els propers quatre anys, i felicita també 

particularment al Sr. Martí per la seva elecció com alcalde-president. Afirma que com a 

principal grup de l’oposició que són faran una tasca constructiva però ferma i amb rigor, seran 

lleials en totes les decisions i els plantejaments que siguin beneficioses per a La Cala, diu, 

vinguin d’on vinguin, però també espera que les seves propostes i els seus criteris siguin 

respectats en la coincidència o en la discrepància, perquè al cap i a la fi, afirma, tots els 

presents voguen en la mateixa barca i volen arribar a bon port. Anuncia que els seus principals 

eixos d’acció política es fonamentaran en sis punts: primer, la transparència en la gestió 

pública; segon, el diàleg com una eina substancial de fer política; tercer, el compromís davant 

els interessos generals del poble; quart, l’austeritat i el rigor en l’administració dels diners dels 

contribuents; cinquè, la responsabilitat i eficiència davant els principals reptes que tenen 

davant d’uns moments complicats i difícils de retallades pressupostàries, en què moltes 

famílies del poble ho estan passant malament i són sacsejades per la crisi econòmica que 

patim; i sisena, la proximitat de la gestió pública envers la gent, especialment envers les 

famílies més desafavorides socialment i econòmica. Conclou tot desitjant que els presents, 

representants legítims de la voluntat política i democràtica del poble, tinguin l’encert i la 

determinació suficients en benefici del present i del futur de La Cala, i finalitza la seva 

intervenció amb un “Visca La Cala, i visca Catalunya”. 

El senyor Martí dóna les gràcies per les intervencions, saluda tots els presents i manifesta que, 

tot i ser de sentit comú, és necessari constatar que de l’esforç només pot sortir la recompensa. 

Avui, continua, se sent molt feliç. Afirma que és per a ell un immens orgull haver estat 

escollit novament alcalde de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, del seu poble La Cala i que és 

per aquest motiu que les seves primeres paraules són d’agraïment i de compromís amb les 

persones i amb el poble, tal i com mereix aquest moment tant especial. Mostra el seu 

agraïment als companys que durant els darrers quatre anys els han acompanyat al front de 

l’Ajuntament, perquè tots ells s’han dedicat amb vocació i amor al poble i han fet una bona 

feina, cadascú en el seu àmbit. En segon lloc s’adreça a tots els nous companys de consistori, 

tant als del futur govern com als de l’oposició, ja que seran els pilars fonamentals dels propers 

quatre anys, i fa una crida per a l’assoliment dels màxims acords i consensos possibles, 

evidentment prioritzant la reactivació econòmica de tots i cadascun dels caleros i caleres i 

vetllant, o millor dit continuar vetllant, per la pau i per la cohesió social tal com han fet fins 

ara i amb més intensitat si cal, respectant i escoltant a tothom, a tots els agents polítics i 

socials del municipi, perseguint sempre el màxim diàleg i consens i invitant a tots els que 

vulguin treballar pel poble a prendre part per un futur millor, fent que la cultura de l’esforç 

sigui un camí que a tots els pugui guiar com a nord, com un rumb per arribar sempre a bon 

port. En tercer lloc vol agrair a tots els ciutadans de La Cala que els han renovat la confiança 

amb el seu suport majoritari i que els han fet liderar aquest projecte; a tots ells els hi dóna les 

gràcies perquè, diu, han cregut que el seu grup ha de tornar a encapçalar el govern municipal i 

ell mateix ha de tornar a ser l’alcalde. Ho celebren i ho consideren, a més d’una gran alegria i 

motiu de joia, com una immensa responsabilitat envers tots i cadascun dels caleros, ja que 

se’ls ha dotat d’una eina immillorable per continuar treballant, i ara són ells qui tots plegats, 

govern i oposició, estaran sens dubte a l’altura que tots esperen, i menciona al poeta Grhaim, 
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de la següent manera: “no progressarem millorant el que ja està fet, sinó amb el compromís i 

l’esforç el que encara queda per fer”. Afirma que a La Cala encara li queda molt per fer. Per 

acabar, dedica l’agraïment més sentit i sincer a la seva família i molt especialment a la Lola, la 

seva dona, per ajudar-lo en tot moment i per la comprensió i el suport que sempre li ha donat, 

i a tots els amics i amigues companys de CiU, perquè han pres part en la campanya electoral 

amb un immens esforç, coratge i convicció, i que a la vegada han contribuït en bona mesura al 

fet que avui pugui tornar a ser alcalde. A tots sense excepció els hi dona les gràcies de tot cor. 

Finalitza la seva intervenció amb un “Visca La Cala, i visca Catalunya”. 

 

Per concloure l’acte l’alcalde fa lliurament d’un present, com a record, als regidors sortints Sr. 

Ricardo Llaó i Llaó, Sra. Maria Marsal i Subirats, Sra. Montserrat Llambrich i Margalef, Sra. 

Rosa Anna Samarra i Bardí, Sr. Joan Pere Gómez i Comes, Sra. Mª Teresa Callau i Caballé, 

Sr. Alexandre Xavier Llambrich i Bono i Sra. Anna Maria Gallart i Gaseni. 

 

 

 

L’alcalde, en nom propi i en el de tot el Consistori, dóna les gràcies a tots els assistents. 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 12:45 hores del dia més amunt 

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

ho desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 7 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 59 a 65 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 30/06/2011 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 6/2011, DE 28/06/2011. 

EXTRAORDINÀRIA. 

 

 

ASSISTENTS A L’INICI 

 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí i Garcia 

 

Regidors 

Sr. Antoni Montagut i Franch 

Sra. Mª Carme Martí i Buenaventura 

Sr. Ruben Lallana i Plaza 

Sra. Eva Mª del Amo i Galarzo 

Sr. Vicent Martí i Esteller 

Sra. Francesc Albert Medrano i Arbó 

Sr. Joan Font i Ballesteros 

Sra. Marta Font i Ferré 

Sra. Gemma Margalef i Creixenti 

Sr. Jordi Gaseni i Blanch 

Sr. Vicent Llaó i López 

Sr. Antonio Espuny i Gaseni 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 

 

 

ACTA 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 12:00 hores del dia 28/06/2011, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l’objectiu de celebrar sessió  

extraordinària en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

1- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, 5/2011, DE 

11/6/2011, CONSTITUTIVA. 

 

 

Es procedeix a llegir l’acta de la sessió anterior, 5/2011, d’11/06/2011, constitutiva, 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 anterior, 5/2011, d’11/06/2011. 

 

 

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

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

GOVERN, ESTABLIMENT DEL CARTIPÀS MUNICIPAL DE GOVERN, I ALTRES 

NOMENAMENTS COMPETÈNCIA DE L’ALCALDIA. 

 

 

L’alcalde informa dels diferents decrets relatius als nomenaments dels tinents d’alcalde, la 

constitució de Regidories, el nomenament de membres de la Junta de Govern Local, 

establiment del cartipàs municipal i altres nomenaments relatius als òrgans de govern dels 

diferents organismes autònoms. 

 

 

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

 

 

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

d’una decisió de l’equip de govern, i demana que la celebració de les sessions ordinàries 

s’esdevingui per la tarda, amb l’objecte de poder compatibilitzar el càrrec amb la jornada 

laboral. 

El Sr. Gaseni i el Sr. Font es manifesten en el mateix sentit. El Sr. Font sol·licita, a més, que 

de ser possible les sessions es convoquin a partir de les sis de la tarda. 

L’alcalde agraeix les observacions dels diferents grups. 

 

 

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

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

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

l’apartat segon d’aquest mateix article disposa que el ple celebra sessió ordinària com a mínim 

cada dos mesos en els ajuntaments dels municipis amb una població compresa entre els 5.001 
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i els 20.000 habitants. En el mateix sentit, l’article 98 del Text refós de la Llei Municipal i de 

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

Per últim, els articles 38 i 78 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les 

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

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

convoquin un cop constituïda la nova corporació. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 46 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de 

règim local, 97 i 98 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat 

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

Decret Legislatiu 781/1986, de 18/4/1986, i 38 i 78 del Reglament d’organització 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986; 

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

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

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

El Ple acorda: 

 

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

segona quinzena dels mesos senars, en dia hàbil. 

 

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

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

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

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

 

 

4- CONSTATACIÓ DEL MANTENIMENT DE LES DELEGACIONS DE FACULTATS, I 

FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL. 

 

 

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

serà d’abstenció, ja que és un tema que afecta directament al govern. 

El Sr. Font manifesta que correspon a l’equip de govern fixar l’horari de les Juntes de Govern, 

que ho respecta, però que el seu vot serà d’abstenció. 

 

 

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 els senyors Gaseni, Llaó, i Espuny. 

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

 

 

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

disposa que correspon a la Junta de Govern  Local l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les 

seves atribucions, i també, les atribucions que el president o un altre òrgan li deleguin. En el 
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mateix sentit, l’article 54.2 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, 

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

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

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

seves competències resolutòries, la Junta de Govern Local té sessions ordinàries amb la 

periodicitat predeterminada pel Ple de la Corporació. 

La Presidència de la Corporació, per Decret 292/2011, de 16/06/2011, ha nomenat els 

membres de la Junta de Govern Local. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 20 i 23 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les 

bases de règim local, 54, 57, i 99 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 

Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 52, 53, i 112 a 118 del 

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

2568/1986, de 28/11/1986; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Constatar la vigència i validesa de les delegacions d’atribucions en favor de la 

Junta de Govern Local que hagi estat conferida per qualsevol acte singular o disposició de 

caràcter general de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar que així ho hagi disposat. 

 

SEGON.- Disposar que la Junta de Govern Local, per a l’exercici de les seves competències 

resolutòries, es reuneixi de manera ordinària tots els dijous de cada setmana a les 13:00 hores, 

sempre que es tracti de dies hàbils i sens perjudici de les reunions, a efectes merament 

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

 

TERCER.- El règim de funcionament de la Junta de Govern Local s’ajustarà al que es disposa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

DE LES SEVES REUNIONS. 

 

 

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

conformitat, sempre i quan, seguint el mateix criteri anterior, es convoquin en horari de tarda 

amb la finalitat de no perjudicar l’horari laboral. 

El Sr. Montagut manifesta que fins ara s’ha fet així i per tant no veu cap inconvenient en 

seguir-ho fent. 

 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 70 

 

 

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

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

L’article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, 

disposa que en els municipis de més de 5.000 habitants existiran òrgans que tindran per 

objecte l’estudi, informe i consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a decisió del 

Ple, així com el seguiment, sens perjudici de les competències de control que corresponen al 

Ple, de la gestió dels òrgans de govern. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per tot això; 

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

comissions informatives de caràcter permanent; 

Vist, en canvi, que per la mateixa raó del nombre d’habitants del municipi no és obligatòria la 

constitució de grups municipals, malgrat que és voluntat de l’Ajuntament el constituir-los; 

Atès que els grups polítics no han presentat encara escrit de constitució, i que, per tant, ni el 

Ple n’ha pres coneixement ni els grups han formulat les oportunes propostes; 

El Ple acorda: 

 

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

denominació de Comissió Informativa General. 

 

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

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

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

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

 Grup de CiU: quatre membres. 

 Grup de PP: dos membres. 

 Grup d’ERC-AM, un membre. 

 Grup de PSC-Iii-PM: un membre. 

 

TERCER.- Delegar en l’Alcaldia el nomenament dels membres de la Comissió Informativa 

General. 

 

QUART.- L’alcalde és el president nat de la Comissió. En cas d’absència serà substituït pels 
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tinents d’alcalde que en formin part, pel seu respectiu ordre. 

 

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

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

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

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

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

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

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

convocatòria. 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

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

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

polítics integrants de la corporació. 

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

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

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

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

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

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

sistema de vot ponderat. 

Per tot això; 

Vist el conjunt de la normativa esmentada; 

Vist que per raó del nombre d’habitants del municipi no és obligatòria la constitució de grups 

municipals, malgrat que és voluntat de l’Ajuntament el constituir-los; 

Atès que els grups polítics no han presentat encara escrit de constitució, i que, per tant, ni el 

Ple n’ha pres coneixement ni els grups han formulat les oportunes propostes; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Establir que formaran la Comissió Especial de Comptes un total de quatre 

membres, en règim de vot ponderat. 

 

SEGON.- Establir, en aplicació del sistema de vot ponderat, el nombre de vots que 
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correspondran a cadascun dels membres de la Comissió, de la següent manera: 

 Pel membre de Convergència i Unió, set vots. 

 Pel membre del Partit Popular, tres vots. 

 Pel membre d’ERC-AM, dos vots. 

 Pel membre de PSC-Iii-PM, un vot. 

 

TERCER.- Delegar en l’Alcaldia el nomenament per Decret dels concrets regidors que a més 

de l’alcalde, que és el president nat de la Comissió, hauran de formar part de la Comissió 

especial de Comptes, un cop els grups municipals s’hauran constituït i hauran formulat 

l’oportuna proposta. 

 

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

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

primera convocatòria. 

 

 

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

D’INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIES I ESPECIAL DEDICACIÓ. 

 

 

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

dubtes sobre aquest punt i formularà unes preguntes per tal que el portaveu li pugui contestar. 

En primer lloc, constata que l’alcalde es redueix pràcticament un 40% el sou, la qual cosa li 

sembla molt bé, però pregunta si és que hi ha alguna altra intenció o si és que l’alcalde ha de 

tenir una altra feina fora del poble, ja que se li fa incomprensible aquesta reducció tan dràstica. 

Afirma també, en relació al sou dels dos regidors amb dedicació exclusiva, que entén el del 

Sr. Lallana ja que portarà moltes carteres i creu que encara li faltaran hores, però que no entén 

de la mateixa manera el del Sr. Montagut, que només es dedicarà a Hisenda, ja que segons 

declaracions de l’equip de govern l’ajuntament està en una situació òptima a nivell econòmic 

i, a més, havent-hi personal capacitat que controla la despesa. Troba que al darrera pot haver-

hi un altre tipus d’explicació d’aquesta dedicació exclusiva per només una sola Regidoria. En 

relació a la resta de sous del demés regidors diu que els troba correctes per la feina que han de 

fer. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu grup valora positivament l’esforç en la rebaixa dels sous i 

que, per tant, el seu vot serà d’abstenció, ja que durant el passat mandat una de les seves 

motivacions del seu vot fou que veieren molta diferència entre el sou de l’alcalde i el dels 

diferents regidors. Considera la proposta com un gest i reitera la seva abstenció. 

El Sr. Font manifesta que el seu vot també serà abstenció. Explica que arran de les converses 

mantingudes en relació a l’apartat tercer, sobre les indemnitzacions per assistència, la proposta 

s’ha modificat tal com ho va pactar-ho amb el portaveu Sr. Montagut, quedant de la manera 

que ara es proposa. Manifesta també que en moments de crisi com l’actual l’equip de govern 

fa un exercici d’austeritat tot fixant un sous, que troba raonables en el seu conjunt, adequats a 

les circumstàncies actuals. Una altra cosa, diu, és entrar en el debat de si un regidor pot tenir 

més o menys feina que un altre, però això el temps ho dirà. Continua tot explicant que en la 

distribució de carteres se n’ha adonat que hi manca la cartera de Comerç, que ha estat 

reconeguda des de sempre i que en canvi ara no es constitueix. Pregunta si ha estat un oblit o 

si és que està contemplada dintre d’un altra Regidoria. Finalitza tot posant de manifest que des 
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de sempre ell ha donat molta importància a la cartera de Protecció Civil, no només pel fet 

evident de la central nuclear, sinó també per altres circumstàncies cojunturals com són ara la 

important sequera que es pateix actualment, per exemple, o els aiguats del setembre de l’any 

passat. S’ha d’estar preparats, afirma, i s’ofereix al regidor de Governació per potenciar 

aquesta responsabilitat, ja que la considera molt important i mereixedora d’una Regidoria 

pròpia. 

El Sr. Montagut manifesta que considera raonable la proposta presentada, amb un ajust de 

més del 18 % en relació a la de l’any 2010. Creu que s’està fent un esforç per fer el que toca. 

Contesta al Sr. Espuny que ja en la primera sessió plenària del present mandat comença fent 

demagògia i intenta crear divisió entre els regidors buscant intencionalitats ocultes. Pensa que 

s’ha d’esperar, i que la consideració de si el sou és o no correcte cadascú farà la que vulgui. 

Cada equip de govern, diu, té l’oportunitat de fixar els seus sous i pensa que sigui quin sigui 

aquest sempre hi haurà crítica en el sentit que sigui. Ara que creu que pot entendre’s com a 

raonable l’esforç efectuat això encara suscita crítiques, constata, i s’intenta fer qüestió de si la 

Hisenda Municipal necessita molta o poca feina i seguiment pel fet que hi hagi o no persones 

capacitades a nivell tècnic per fer-ho, persones, afegeix el Sr. Montagut, que per cert, més 

vegades de les que voldrien han estat qüestionades. Seguidament agraeix la valoració del Sr. 

Gaseni en relació a la rebaixa i el seu vot d’abstenció. En relació a la intervenció del Sr. Font 

afirma no admetre en cap cas que la proposta original estigués mal redactada com s’ha pogut 

donar a entendre, simplement era una opció com ho és la proposta que se sotmet a debat, però 

que sí és cert que ara s’hi dedueix de manera més clara per a tots l’esperit de l’opció. Agraeix 

el marge de confiança del Sr. Font. En relació a la cartera de Comerç explica que cal entendre-

la incorporada dins del contingut de competències i objectes de gestió del Patronat de Turisme 

i Promoció Econòmica. Malgrat tot, recorda que totes les competències són de l’Alcaldia, que 

és l’òrgan que estableix el cartipàs i delega la direcció política de les diferents àrees en funció 

de les circumstàncies, i que, per tant, totes les possibles Regidories que no estan expressament 

establertes les porta l’alcalde personalment, sense que sigui possible, per tant, que cap àrea 

quedi fora de tutela o control ni que es deixi de treballar pel fet que no estigui visualitzada. 

L’alcalde explica als nous regidors que els òrgans executius necessaris de l’Ajuntament són 

l’Alcaldia i el Ple, i que tota la resta de decisions d’altres òrgans deriven de delegacions. 

Assegura que té moltísim d’interès en tots els temes que afecten tant la promoció del municipi 

com la seva dinamització econòmica i potenciació del comerç, i que aquesta no només serà 

una feina del regidor de torn, sinó de tot el govern, i que la pròpia Alcaldia vetllarà perquè ara 

més que mai es treballin adequadament les prioritats, ja que tenen uns compromisos amb la 

ciutadania manifestats en un programa electoral. 

El Sr. Espuny manifesta que al seu entendre fer una pregunta no és fer demagògia, i que 

esperava una resposta aclaridora. Afirma que el Sr. Montagut podia dir moltes coses però que 

ha optat per dir que ja comencen fent crítica i demagògia, que supeditava el seu vot a la 

resposta que se li hagués donat però que ara ja avança que el seu vot serà d’abstenció. Al seu 

entendre no hagués costat res contestar la pregunta, que no era altra que saber quines eren les 

intencions de l’equip de govern per a justificar els sous, i això, afirma, no és fer demagògia. 

Reitera que els sous li semblen correctes, però que per la contesta que se li ha donat el seu vot 

serà d’abstenció. 

El Sr. Gaseni agraeix les explicacions de l’equip de govern i dedueix de la resposta que la 

rebaixa dels sous deriva d’una problemàtica, d’unes dificultats econòmiques i una crisi que 

fan que els sous es posin a nivell de la importància de la situació. Aquestes afirmacions donen 

la raó al grup d’ERC que ja fa temps deia que els sous dels regidors de l’equip de govern eren 
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exagerats. Creu que és bo que se’n hagin adonat que calia fer aquesta rebaixa. En relació a les 

explicacions sobre el cartipàs municipal afirma que quan un equip de govern planteja una 

sèrie d’àrees de govern reflecteix el que conforma el seu projecte polític, i que detecta 

mancances com és ara la inexistència d’una Regidoria de Promoció Econòmica. Tot i que es 

digui que tot el que no està expressament establert ho porta l’alcalde això a ell li demostra per 

on anirà la política de l’equip de govern. Fa referència seguidament a la mitja dedicació de la 

Sra. Martí, regidora d’Educació, Acció Social i Participació, i tot i que pensa que aquesta 

mitja dedicació no vol dir que es mig tinguin aquestes àrees, constata que és un canvi 

remarcable comparant-ho amb el passat mandat. Reitera però el seu vot d’abstenció, en 

atenció al lloable gest fet per l’equip de govern rebaixant els seus sous en moments de crisi 

com els actuals. 

El Sr. Font manifesta que l’oposició té una feina important. Sempre s’ha dit, recorda, que una 

bona oposició fa un bon govern, però per poder ser així s’han de tenir facilitats. Demana que 

l’equip de govern faci un esforç i els faciliti als grups un despatx per tal d’evitar així el anar 

d’un lloc a un altre causant molèsties. Afirma que ells també aporten la seva dedicació en 

despeses personals, com ara són les trucades de mòbil i altres que van a càrrec de les seves 

butxaques. Per aquest motiu creu que haguessin pogut tenir una mica de sensibilitat i haver-

los-hi dedicat una petita assignació per a cada grup per tal de cobrir aquestes despeses. Consta 

que quan hi han canvis s’han d’acostumar als nous noms de les carteres, i posa com exemple 

que Educació es diu ara Ensenyament, ja que l’educació és quelcom a on pertoca la implicació 

de l’entorn familiar i que va molt més enllà de l’ensenyament. Creu que no està de més dir-ho 

tal com és ara, amb totes les seves competències. Conclou reafirmant que el seu vot serà 

d’abstenció. 

El Sr. Montagut manifesta que el Sr. Espuny ha dit que no fa demagògia, però ell creu que 

quan diu que hi ha regidores amb molta i poca feina ho està fent, ja que intenta d’entrada, tal i 

com va fer-ho en el passat mandat, crear una divisió entre regidors. Pregunta si no per la 

intenció que tenen les seves afirmacions, quan és palès que tots els presents actuen amb la 

millor de les intencions. Tot i això, agraeix la seva abstenció. En relació a la intervenció del 

Sr. Gaseni afirma que tots saben que la rebaixa de sous realitzada ha estat continua, i que fins 

i tot abans que la crisi es poses de manifest ells ja van fer una congelació dels sous i a partir 

d’aquell moment el que hi ha hagut ha estat un decrement dels sous, els quals, en comparació 

amb els del 2010, són rebaixats en un 18%. En relació a les presumptes mancances detectades 

en el cartipàs municipal diu que ja en la legislatura passada tant Promoció Econòmica com 

Comerç es van incorporar a la regidoria de Turisme, i que el fet de no trobar el nom no és greu 

perquè el nom no fa la cosa. Creu que s’ha de valorar el que s’està fent en cadascuna de les 

àrees, i en relació al qüestionament de la mitja dedicació de la regidora Sra. Martí diu que 

tothom sap que un és alcalde o regidor durant les 24 hores del dia i durant els 365 dies de 

l’any. Manifesta que quan sigui possible se’ls dotarà d’un despatx, i comparteix l’afirmació 

del Sr. Font relativa al fet que s’han d’acostumar als nous canvis de noms de les Regidories. 

La Sra. Martí sol·licita l’ús de la paraula per al·lusions, i manifesta que fa molts anys que està 

a l’ajuntament, i que no ho ha fet mai per rebre una retribució econòmica, sinó per treballar 

pel poble, tot i que creu que la retribució econòmica, si es fa feina, és necessària. Afirma que 

amb l’edat que té i amb la feina que fa a la pràctica farà tota la jornada, perquè tots saben que 

no només està pels matins a l’ajuntament sinó que també està moltes tardes, ja sigui en 

reunions dels Consells Escolars com de les diferents AMPES, però que atesa l’actual situació 

no vol una retribució complerta, sinó només una retribució per la feina que fa. Coincideix amb 

el Sr. Font que el nom que a ella sempre li ha agradat ha estat el d’Ensenyament, ja que 
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l’educació no l’ha de fer ni un partit polític ni un govern, sinó que l’educació surt des de casa, 

des dels pares. 

 

 

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

 Vots a favor: set. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: sis. S’abstenen el Sr. Font Ballesteros, la Sra. Font Ferré, la Sra. Margalef, 

el Sr. Gaseni, el Sr. Llaó i el Sr. Espuny. 

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

 

 

L’article 75.1 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, en versió 

donada per la Llei 14/2000, de 28/12/2000, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre 

social, estableix que els membres de les corporacions locals percebran retribucions per 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rescabalament de les despeses efectives en exercici del càrrec, i estableix que els membres de 

les corporacions locals percebran indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vist el conjunt de la normativa esmentada; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Retribucions per dedicació exclusiva i dedicació parcial: 

a) Es reconeix la dedicació exclusiva del Sr. Andreu Martí i Garcia en l’exercici del seu 

càrrec d’alcalde, amb l’alta corresponent al Règim general de la seguretat social i amb dret 

a percebre les retribucions corresponents a catorze mensualitats anuals, per import de 

2.200,00 € bruts per cada mensualitat. 

b) Es reconeix la dedicació exclusiva del Sr. Antoni Montagut Franch en l’exercici del seu 

càrrec de primer tinent d’alcalde i regidor delegat, amb l’alta corresponent al Règim 

general de la seguretat social i amb dret a percebre les retribucions corresponents a catorze 
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mensualitats anuals, per import de 1.714,00 € bruts per cada mensualitat. 

c) Es reconeix la dedicació exclusiva del Sr. Ruben Lallana i Plaza en l’exercici del seu 

càrrec de tercer tinent d’alcalde i regidor delegat, amb l’alta corresponent al Règim 

general de la seguretat social i amb dret a percebre les retribucions corresponents a catorze 

mensualitats anuals, per import de 1.714,00 € bruts per cada mensualitat. 

d) Es reconeix la dedicació parcial de la Sra. Maria Carme Martí i Buenaventura en 

l’exercici del seu càrrec de segona tinent d’alcalde i regidora delegada, amb l’alta 

corresponent al Règim general de la seguretat social i amb dret a percebre les retribucions 

corresponents a catorze mensualitats anuals, per import de 857,00 € bruts per cada 

mensualitat. Per percebre aquestes retribucions haurà de dedicar a l’exercici del seu 

càrrec un mínim de quatre hores diàries els dies feiners, dedicació que s’entendrà 

acreditada des del moment que l’òrgan corresponent procedeixi al reconeixement de 

l’oportuna obligació. 

 

SEGON.- Règim d’acreditació de les retribucions per dedicació exclusiva i dedicació parcial: 

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

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

pressupostos generals de l’Estat per a cada exercici. 

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

funcionaris públics. 

 

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

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

dedicació, tindran dret a rebre, en concepte d’indemnització per assistència, la quantitat de 

275,00 € bruts mensuals. 

 

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

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

rebre, en concepte d’indemnització per especial dedicació, les quantitats que es detallen a 

continuació: 

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

càrrecs de govern, en la quantia de 1.000,00 € bruts mensuals: 

 Regidoria de Medi Ambient, Cultura, Formació i Ocupació. 

 Regidoria de Turisme. 

 Regidoria de Joventut, Esports, i Festes. 

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

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

dret a rebre-les. 

 

CINQUÈ.- El que es disposa als punts primer a quart d’aquest acord s’entén sens perjudici del 

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

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

desenvolupament. 

 

SISÈ.- Les retribucions proposades en el present acord es faran efectives amb caràcter 

retroactiu des de l’11/06/2011. 
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8- FIXACIÓ DEL NOMBRE I EL RÈGIM DELS FUNCIONARIS EVENTUALS DE 

L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR PER AL MANDAT 2011-2015. 

 

 

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

serà negatiu donat que en el seu programa electoral portava el prescindir d’aquests dos càrrecs 

de confiança. 

 

 

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

 Vots a favor: set. 

 Vots en contra: tres. Voten en contra el Sr. Font Ballesteros, la Sra. Font Ferré, i la Sra. 

Margalef. 

 Abstencions: tres. S’abstenen els Srs. Gaseni, Llaó i Espuny. 

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

 

 

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

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

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

modificar-se amb ocasió de l’aprovació dels pressupostos anuals. 

D’acord amb l’article 22.2.i) de la mateixa llei, correspon al Ple, amb el caràcter 

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

Per tot això; 

El Ple acorda: 

 

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

per assistir-lo en l’exercici de les seves funcions en el mandat 2011-2015. 

 

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

retribucions que els corresponguin, seran les que es determinin en el decret de nomenament, i 

les que en cada cas en resultin del pressupost general. 

 

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

la institució en disposessin altrament. 

 

 

9- NOMENAMENT DE VOCALS DEL CONSELL DE L’ORGANISME AUTÒNOM 

ADMINISTRATIU “PATRONAT DE CULTURA”. 

 

 

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

 

 

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

 Vots a favor: tretze. 
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 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per tot això; 

Atès que per Decret 294/2011, de 16/06/2011, l’Alcaldia ha establert el cartipàs municipal, 

corresponent a la senyora Eva Maria del Amo i Galarzo la responsabilitat de la Regidoria de 

Cultura, i per tant la Presidència del Patronat per disposició estatutària expressa; 

Vist que per raó del nombre d’habitants del municipi no és obligatòria la constitució de grups 

municipals, malgrat que és voluntat de l’Ajuntament el constituir-los; 

Atès que els grups polítics no han presentat encara escrit de constitució, i que, per tant, ni el 

Ple n’ha pres coneixement ni els grups han formulat les oportunes propostes; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Constatar que correspon a la senyora Eva Maria del Amo i Galarzo, com a titular 

de l’específica responsabilitat competencial relativa a la Cultura, exercir el càrrec de president 

de l’organisme autònom administratiu “Patronat de Cultura” i del Consell del seu Patronat. 

 

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

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

formulat la proposta pertinent. 

 

 

10- NOMENAMENT DE VOCALS DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE 

L’ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU “PATRONAT DE MITJANS 

INFORMATIUS”. 

 

 

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

 

 

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

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
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L’article 7 dels estatuts de l’organisme autònom administratiu “Patronat de Mitjans 

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

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

Per Decret de l’Alcaldia número 298/2011, de 20/06/2011, s’ha nomenat al senyor Ruben 

Lallana i Plaza com a president de l’organisme. 

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

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

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

ponderat. 

Per tot això; 

Vist que per raó del nombre d’habitants del municipi no és obligatòria la constitució de grups 

municipals, malgrat que és voluntat de l’Ajuntament el constituir-los; 

Atès que els grups polítics no han presentat encara escrit de constitució, i que, per tant, ni el 

Ple n’ha pres coneixement ni els grups han formulat les oportunes propostes; 

El ple acorda: 

 

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

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

els grups municipals hauran formulat la proposta pertinent. 

 

 

11- NOMENAMENT DE VOCALS DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE 

L’ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU “PATRONAT DE TURISME”. 

 

 

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

d’aquest Patronat van ser confeccionats l’any 1996, quan l’ajuntament estava format només 

per dos grups polítics, sis regidors de l’equip de govern i cinc regidors a l’oposició amb un sol 

representant al Patronat. Explica que com sigui que actualment la composició de l’ajuntament 

ha canviat ha demanat al portaveu de l’equip de govern que canviessin el nombre de regidors 

de l’oposició que en formen part, passant d’un a tres. Afirma que el seu vot serà afirmatiu 

sempre i quan hi hagi un compromís de canviar l’articulat dels estatuts. 

El Sr. Montagut manifesta que efectivament va parlar del tema amb Sr. Font, i explica però 

que a mesura que s’han anat incorporant més partits polítics també s’ha incrementat, ni que 

sigui de manera informal, el nombre del seus representants en el Patronat, ja que no ha estat 

mai voluntat del govern excloure de la representació cap partit. Accepta el compromís de 

modificar els estatuts, tot i que explica que hi ha la voluntat d’integrar el Patronat de Turisme 

dins de La Cala Serveis SL per qüestió d’agilitat, recuperacions d’IVA, etc, i que per tant 

s’iniciarà o no el procés de modificació dels estatuts en funció de com evolucioni aquesta 

integració. 

 

 

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

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

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

 

 

L’article 5 dels Estatuts de l’organisme autònom administratiu “Patronat de Turisme”, 

publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 2140, d’11/12/1995, disposa 

que la Junta del Patronat la constitueixen el president del Patronat, que és el regidor de 

Turisme, i dotze vocals que seran el regidor d’Urbanisme, el regidor de Governació, un 

regidor de l’oposició, i nou vocals més designats per majoria absoluta dels membres de la 

corporació entre persones relacionades amb el sector turístic. 

Atès que per Decret 294/2011, de 16/06/2011, l’Alcaldia ha establert el cartipàs municipal, 

corresponent al senyor Vicent Martí i Esteller la responsabilitat de la Regidoria de Turisme, i 

per tant la Presidència del Patronat, i al senyor Ruben Lallana i Plaza la responsabilitat de les 

Regidories de Gestió del Territori i de Governació; 

Vist que per raó del nombre d’habitants del municipi no és obligatòria la constitució de grups 

municipals, malgrat que és voluntat de l’Ajuntament el constituir-los; 

Atès que els grups polítics no han presentat encara escrit de constitució, i que, per tant, ni el 

Ple n’ha pres coneixement ni els grups han formulat les oportunes propostes; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Constatar que correspon al senyor Vicent Martí i Esteller l’exercici de la 

Presidència de l’organisme autònom administratiu “Patronat de Turisme”, i que el senyor 

Ruben Lallana i Plaza forma part de la Junta del Patronat com a vocal nat. 

 

SEGON.- Delegar en l’Alcaldia la facultat per nomenar, per Decret, la resta de vocals de la 

Junta del Patronat de Turisme, un cop els grups municipals de l’oposició hauran acordat quin 

regidor hagi de representar-los unitàriament o, en el seu defecte, per designació expressa. 

 

 

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

MAR AL CONSORCI LOCALRET. 

 

 

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

aquest punt com en el següent s’abstindrà ja que són decisions pròpies de l’equip de govern. 

El Sr. Font manifesta que el seu vot també serà d’abstenció en ambdós punts, ja que no han 

participat. 

 

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

 Vots a favor: set. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: sis. S’abstenen el Sr. Font Ballesteros, la Sra. Font Ferré, la Sra. Margalef, 

i els Srs. Gaseni, Llaó, i Espuny. 

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

 

 

En data 29/4/1997 el Ple de l’Ajuntament va acordar aprovar inicialment la integració al 

Consorci LOCALRET, aprovar els estatuts, i sotmetre l’acord a exposició pública, acord que 
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va ser elevat a definitiu per acord plenari de data 20/11/1997. 

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

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

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

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

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

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

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

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

representació. 

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

Consorci Localret. 

Per tot això; 

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

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Nomenar al regidor senyor Ruben Lallana i Plaza com a representant de 

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

 

SEGON.- Disposar que es comuniqui aquest acord al consorci LOCALRET, per al seu 

coneixement i efectes. 

 

 

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

MAR AL CONSORCI CONCESSIONARI D’AIGÜES PER ALS AJUNTAMENTS I 

INDÚSTRIES DE TARRAGONA, CAT. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase 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: set. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: sis. S’abstenen el Sr. Font Ballesteros, la Sra. Font Ferré, la Sra. Margalef, 

i els Srs. Gaseni, Llaó, i Espuny. 

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

 

 

En data 15/11/1994 el ple de l’Ajuntament va acordar aprovar inicialment la integració del 

municipi dins del Consorci Concessionari d’Aigües per als Ajuntaments i Indústries de 

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

definitivament integrat en data 15/12/1995. 

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

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

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

consorciades. L’apartat tercer del mateix article, per la seva banda, especifica que cada entitat 
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local i empresa consorciada designarà el seu representant en el Consorci. 

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

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

Indústries de Tarragona. 

Per tot això; 

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

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Nomenar al senyor Antoni Montagut i Franch com a representant de l’Ajuntament 

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

Tarragona. 

 

SEGON.- Disposar que es comuniqui aquest acord al Consorci Concessionari d’Aigües per als 

Ajuntaments i Indústries de Tarragona, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

14- ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN FUNCIONA DE JUNTA GENERAL DE 

LA MERCANTIL LA CALA SERVEIS MUNICIPALS SL, DE FIXACIÓ DEL NOMBRE DE 

MEMBRES DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL “LA CALA 

SERVEIS MUNICIPALS SL”, NOMENAMENT DE MEMBRES, I NOMENAMENT DEL 

PRESIDENT I VICEPRESIDENT DEL CONSELL. 

 

 

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 constituïda la societat mercantil de responsabilitat 

limitada, de capital íntegrament municipal “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 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 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, un cop constituïda la nova corporació municipal, nomenar els 

càrrecs esmentats. 

Per tot això el Ple, en funcions de Junta General de la societat, acorda: 

 

PRIMER.- Fixar en nou el nombre de membres del Consell d’Administració de la mercantil 

“La Cala Serveis Municipals SL”, i nomenar per al càrrec de membres de l’esmentat Consell 

d’Administració als regidors que s’esmenten: 

 Sr. Andreu Martí i Garcia. 

 Sr. Antoni Montagut i Franch. 

 Sra. Mª Carmen Martí i Buenaventura. 

 Sr. Ruben Lallana i Plaza. 

 Sr. Vicent Martí i Esteller. 

 Sr. Francesc Albert Medrano i Arbó. 

 Sr. Joan Font i Ballesteros. 

 Sr. Jordi Gaseni i Blanch. 

 Sr. Antonio Espuny i Gaseni. 

 

SEGON.- Nomenar com a president i vicepresident del Consell d’Administració de la 

mercantil “La Cala Serveis Municipals SL” a les persones que s’esmenten: 

 Sr. Andreu Martí i Garcia, com a president. 

 Sr. Antoni Montagut i Franch, com a vicepresident. 

 

TERCER.- Facultar al senyor Andreu Martí i Garcia per a elevar a escriptura pública aquest 

acord. 

 

 

15- ACCEPTACIÓ DE CÀRRECS DE LA MERCANTIL “LA CALA SERVEIS 

MUNICIPALS SL”. 

 

 

Seguidament, es requereix els nomenats 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 
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de la mercantil “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 

Consell d’Administració de la mercantil “La Cala Serveis Municipals SL”, i declaro no 

concórrer en cap causa legal d’incapacitat o incompatibilitat. 

 Jo, Mª Carmen Martí i Buenaventura, major d’edat, DNI núm. 40.505.048-R, casada, 

amb domicili al carrer Pau Casals núm. 4-baixos, accepto el càrrec de membre del 

Consell d’Administració de la mercantil “La Cala Serveis Municipals SL”, i declaro no 

concórrer en cap causa legal d’incapacitat o incompatibilitat. 

 Jo, Ruben Lallana i Plaza, major d’edat, DNI núm. 52.608.784-X, solter, amb domicili 

al carrer F. Rodríguez núm. 10, 3er 1a, accepto el càrrec de membre del Consell 

d’Administració de la mercantil “La Cala Serveis Municipals SL”, i declaro no 

concórrer en cap causa legal d’incapacitat o incompatibilitat. 

 Jo, Vicent Martí i Esteller, major d’edat, DNI núm. 40.927.233-K, divorciat, amb 

domicili al carrer Cova Gran núm. 28, accepto el càrrec de membre del Consell 

d’Administració de la mercantil “La Cala Serveis Municipals SL”, i declaro no 

concórrer en cap causa legal d’incapacitat o incompatibilitat. 

 Jo, Francesc Albert Medrano i Arbó, major d’edat, DNI núm. 40.932.071-Y, casat, amb 

domicili al carrer Filador núm. 13, accepto el càrrec de membre del Consell 

d’Administració de la mercantil “La Cala Serveis Municipals SL”, i declaro no 

concórrer en cap causa legal d’incapacitat o incompatibilitat. 

 Jo, Joan Font i Ballesteros, major d’edat, DNI núm. 40.908.779-J, casat, amb domicili al 

carrer Andreu Llambrich núm. 43, 2n, accepto el càrrec de membre del Consell 

d’Administració de la mercantil “La Cala Serveis Municipals SL”, i declaro no 

concórrer en cap causa legal d’incapacitat o incompatibilitat. 

 Jo, Jordi Gaseni i Blanch, major d’edat, DNI núm. 40.935.102-R, casat, amb domicili al 

carrer Carracido núm. 2, accepto el càrrec de membre del Consell d’Administració de la 

mercantil “La Cala Serveis Municipals SL”, i declaro no concórrer en cap causa legal 

d’incapacitat o incompatibilitat. 

 Jo, Antonio Espuny i 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, 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 “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 “La Cala Serveis Municipals SL”, i declaro no 

concórrer en cap causa legal d’incapacitat o incompatibilitat. 

 

 

16- DESIGNACIÓ DELS PATRONS DE LA INSTITUCIÓ “FUNDACIÓ PRIVADA MARTÍ 
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CASTRO”. 

 

 

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

aquest és un punt que l’equip de govern hagués hagut de negociar amb tots els grups polítics i 

entre tots hagués sortit una proposta molt més enriquidora que hagués donat més 

transcendència al Museu, que és el que tothom desitja. La manera i forma en que s’ha fet és 

per tant millorable, sense que això vulgui dir que cregui que les persones proposades no poden 

desenvolupar la seva feina correctament. Anuncia que el seu vot serà negatiu. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu vot també serà negatiu, ja que pensa que les persones 

proposades participen i formen part del projecte polític de CiU, i que s’ha perdut una 

oportunitat d’obrir el projecte i afegir actius de fora del món polític. 

El Sr. Font explica que per escrit va fer arribar a la resta de grups de l’oposició i al portaveu 

de CiU la seva proposta, en la qual constava la discrepància respecte de l’apartat b), no per les 

persones que hi figuren sinó perquè creu fermament que a més de ser dues persones amb 

rellevància dins del món de la cultura local haurien d’estar totalment desvinculades de les 

candidatures polítiques. De totes formes, assevera, si s’obre un pont de diàleg a partir d’aquest 

moment per aconseguir una millor qualitat en la designació de les persones canviarà el seu 

vot, però en cas contrari el seu vot serà negatiu. 

El Sr. Montagut manifesta que ja ha expressat la seva voluntat de mirar com ampliar el 

Patronat del Museu per incorporar més persones, amb la finalitat de donar-li més rellevància. 

Ratifica que l’equip de govern està disposat a treballar aquest punt amb l’oposició i 

consensuar algunes persones més que puguin sumar-se al projecte, i que encara li podrien 

donar més contingut. 

El Sr. Espuny manifesta que s’ha d’atendre al que hi ha escrit i que per tant el seu vot serà 

negatiu. 

El Sr. Gaseni diu que les explicacions del portaveu no li aporten cap novetat i que han de 

votar el text de la proposta del punt de l’ordre del dia, i que per tant el seu vot serà contrari. 

El Sr. Font diu que si s’ha de votar la proposta tal com està el seu vot serà negatiu, però que 

obre un pont de diàleg en relació a l’al·ludida ampliació. 

El Sr. Montagut manifesta que no perquè el punt s’hagi de votar tal i com està ara se’n desdiu 

del que ha dit abans. Reitera que hi ha la voluntat d’obrir un diàleg amb els grups de 

l’oposició i buscar consensuadament les persones que es puguin afegir al projecte. 

L’alcalde manifesta que l’important és que hi hagin persones que de manera altruista puguin 

sumar-se a dinamitzar i promocionar qualsevol tipus d’activitat, en aquest cas el Museu. 

 

 

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

 Vots a favor: set. 

 Vots en contra: sis. Voten en contra el Sr. Font Ballesteros, la Sra. Font Ferré, la Sra. 

Margalef, i els Srs. Gaseni, Llaó, i Espuny. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

L’article 12 dels estatuts de la “Fundació Privada Martí Castro”, la modificació dels quals va 

ser elevada a pública en escriptura atorgada en data 14/10/2055, i de la qual entitat 
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l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per acord plenari de data 13/10/2005, va assumir la 

condició de gestor majoritari i responsable del seu govern, disposa que el Patronat estarà 

composat per nou membres, dels quals són membres nats l’alcalde de l’Ajuntament, que 

ostenta a més la Presidència del Patronat, i un regidor designat a aquests efectes per l’alcalde, 

que ostenta la Vicepresidència del Patronat. 

El mateix article disposa que són membres electius del Patronat cinc regidors més, escollits 

pel Ple de l’Ajuntament, i dues persones físiques, escollides també pel Ple de l’ajuntament en 

atenció a la seva activitat o rellevància en matèria de promoció o dinamització cultural al 

municipi. 

Correspon per tant, un cop constituïda la nova corporació municipal, procedir a la renovació 

dels patrons de la Fundació. 

Per tot això; 

Atès que per Decret de l’Alcaldia número 301/2011, de 20/06/2011, s’ha nomenat la Sra. Mª 

Carme Martí i Buenaventura com a segon membre nat del Patronat; 

Atès que es considera que al Patronat de la Fundació hi han de ser representades les diferents 

sensibilitats polítiques del consistori municipal, i per tant, que n’han de formar part regidors 

de l’oposició; 

Vist el que es disposa a l’esmentat article 12 dels Estatuts, 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Constatar que formen part del Patronat de la “Fundació Privada Martí Castro”, 

com a membres nats, els que s’esmenten: 

 Com a primer membre nat, i president, l’alcalde Sr. Andreu Martí i Garcia. 

 Com a segon membre nat, i vicepresidenta, per designació expressa de l’Alcaldia, la Sra. 

Mª Carme Martí i Buenaventura. 

 

SEGON.- Nomenar com a membres electius del Patronat les persones que s’esmenten: 

a) Del grup de cinc regidors, la senyora Eva Maria del Amo i Galarzo, el senyor Vicent 

Martí i Esteller, la senyora Gemma Margalef i Creixenti, el senyor Jordi Gaseni i 

Blanch, i el senyor Antonio Espuny i Gaseni. 

b) Del grup de dues persones físiques escollides en atenció a la seva activitat o rellevància 

en matèria de promoció o dinamització cultural al municipi, el senyor Jordi Joan 

Cervera i Garcia, i la senyora Gessamí Margalef i Jardí. 

 

 

17- NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE 

MAR AL GRUP D’ACCIÓ LOCAL DEL LITORAL / COSTA / DE L’EBRE. 

 

 

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

aquest punt com en el següent, i com sigui que és una proposta de per l’equip de govern, el 

seu vot serà d’abstenció malgrat respectar-la. 

El Sr. Gaseni i el Sr. Font es manifesten en similar sentit, i anuncien la seva abstenció. 

 

 

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

 Vots a favor: set. 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 87 

 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: sis. S’abstenen el Sr. Font Ballesteros, la Sra. Font Ferré, la Sra. Margalef 

Creixenti, i els Srs. Gaseni, Llaó, i Espuny. 

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

 

 

Atès en data 26/11/2008 el Ple de l’Ajuntament va acordar adherir-se a l’ens associatiu “Grup 

d’Acció Local del Litoral / Costa / de l’Ebre”, la finalitat del qual és la que s’esmenta a 

l’article tercer del seus estatuts; 

Vistos els estatuts reguladors; 

Atès que correspon designar un representant de l’Ajuntament a l’Assemblea General de 

l’entitat; 

Vist el que es disposa a la Llei orgànica 1/2002, de 22/3/2002, reguladora del dret 

d’associació; 

Vist, igualment, el que disposen els articles 321-1 a 324-7 de la Llei 4/2008, de 24/4/2008, del 

llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Designar com a representant de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar davant de 

l’Assemblea General al senyor Andreu Martí i Garcia. 

 

SEGON.- Comunicar aquest acord a l’entitat Grup d’Acció Local del Litoral / Costa / de 

l’Ebre”. 

 

 

18- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS AL CONSELL PLENARI DEL CONSORCI 

PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DELS ESPAIS D’INTERÈS NATURAL SERRA DE 

CARDÓ-EL BOIX I EL TOSSAL DE MONTAGUT. 

 

 

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: set. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: sis. S’abstenen el Sr. Font Ballesteros, la Sra. Font Ferré, la Sra. Margalef 

Creixenti, i els Srs. Gaseni, Llaó, i Espuny. 

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

 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per acord plenari de data 28/9/2010, va acordar 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, com a ens cofundador. 

L’article 11 dels estatuts reguladors de l’entitat disposa que formaran part del Consell Plenari 

dos representants per membre consorciat, i que en el cas dels municipis, hauran de ser 

regidors. 
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Per tot això; 

Atès que, un cop constituïda la nova corporació municipal, cal renovar els representants 

municipals; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Designar com a vocals representants de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar al 

Consell Plenari del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural Serra 

de Cardó-el Boix i el Tossal de Montagut, al senyor Antoni Montagut i Franch i a la senyora 

Eva Maria del Amo i Galarzo. 

 

SEGON.- Remetre un certificat del present acord al Consorci per a la Protecció i la Gestió 

dels Espais d’Interès Natural Serra de Cardó-el Boix i el Tossal de Montagut. 

 

 

19- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS AL CONSELL PLENARI DE 

L’ASSOCIACIÓ PER A LA MÚSICA A LES TERRES DE L’EBRE. 

 

 

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

negatiu no per estar en desacord amb les persones proposades, sinó perquè pensa que hi podria 

haver participació del personal de la banda en aquest organisme, escollida pels mateixos 

membres de la banda, per tal d’analitzar la problemàtica de les bandes de música de les Terres 

de l’Ebre. D’aquesta manera, diu, s’hagués vist com l’equip de govern donava la possibilitat 

d’expressar la seva voluntat als músics de la banda del poble, i d’escollir qui volen que els 

representi en aquest organisme. 

El Sr. Gaseni manifesta que en no disposar d’informació del gran malestar palesat darrerament a 

la banda de música municipal en relació a la baixa o destitució del seu director, votar com a 

representant al plenari de l’associació per a la música de les Terres de l’Ebre algú que 

probablement no tindria el consens dels mateixos músics el porta a votar negativament. 

El Sr. Font diu que no pertoca fer cap judici, que els fets esmentats pel Sr. Gaseni són un 

problema diferent i que del que es tracta ara és de nomenar dos representants municipals. Per 

tant, afirma respectar la decisió de l’equip de govern, i anuncia que el seu vot serà d’abstenció. 

La Sra. Martí explica les dificultats inherents al fet d’impulsar una escola de música en un poble 

que no és cap de comarca, i que per aconseguir-ho això va haver de lluitar molt. Creu que tots 

haurien de prendre consciència del que tenim al poble, no només l’equip de govern, sinó tots, 

perquè considera que tenir una escola de música no és cosa ni d’un equip de govern ni d’un 

partit polític. Recorda que existia la banda musical Mestral, que arran de moltes dificultats es va 

extingir, i que si no hagués estat per l’ajuntament de torn, que va ajudar, hagués tingut molts de 

problemes. Considera que la música, per a un poble, és molt important, més encara a les Terres 

de l’Ebre, a on constitueix un fet diferencial. Creu que si ara ha sorgit un problema pel fet que 

ella va prendre una decisió en considerar que el director de la banda no era la persona adequada 

per dirigir-la és pel fet que, encara que ella ho hagués volgut fer abans de les eleccions, va pensar 

que el poble l’havia primer de renovar la confiança. Explica que ella ja va donar les explicacions 

pertinents als músics, i que està disposada a donar-les a qui sigui. Creu que s’ha pres la decisió 

adequada i que ja és hora que tots se’n donin compte que no només hi ha una banda, sinó que hi 

ha una escola de música, dins de la qual s’insereix la banda, de la qual tots se n’han de fer 

responsables. Abans de fer segons quines apreciacions, conclou, s’han de conèixer totes les 
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versions. 

L’alcalde diu que estan a punt de nomenar dos representants de l’escola de música, que en 

aquest mandat tots han de fer un pas més, i agraeix a la Sra. Martí que faci una reunió amb tots 

els grups per tractar sobre aquest tema. 

El Sr. Font manifesta a la Sra. Martí que no creu que toqués fer aquesta explicació en el plenari, 

a on es tracta de nomenar a dos persones, encara que evidentment creu que sí que han de tenir 

una explicació dels fets esdevinguts en una reunió oficial, per poder escoltar totes les parts. 

L’alcalde emplaça a la regidora Sra. Martí a fer la reunió amb tots els grups amb l’objecte de 

donar-los tota la informació de primera mà, perquè està convençut que primarà la defensa de 

l’interès municipal i de l’objectivitat tal com ha de ser. 

 

 

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

 Vots a favor: set. 

 Vots en contra: tres. Voten en contra els Srs. Gaseni, Llaó i Espuny. 

 Abstencions: tres. S’abstenen el Sr. Font Ballesteros, la Sra. Font Ferré, i la Sra. 

Margalef. 

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

 

 

Per acord plenari de data 29/5/2008 l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar es va adherir, en 

qualitat de soci, a l’Associació per a la Música a les Terres de l’Ebre. 

Atès que, un cop constituïda la nova corporació municipal, cal renovar el nomenament dels 

representants municipals a l’entitat; 

Vist el que es disposa a la Llei orgànica 1/2002, de 22/3/2002, reguladora del dret 

d’associació; 

Vist, igualment, el que disposen els articles 321-1 a 324-7 de la Llei 4/2008, de 24/4/2008, del 

llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Designar com a representants de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar davant de 

l’Associació per a la Música a les Terres de l’Ebre: 

 En nom de l’Ajuntament, la senyora Maria Carme Martí Buenaventura, regidora 

d’Educació. 

 En nom de l’Escola Municipal de Música, la senyora Gessamí Margalef Jardí, directora. 

 

SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Associació per a la Música a les Terres de l’Ebre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 13:19 hores del dia més amunt 

esmentat, s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signen tots els assistents que 
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ho desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 25 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 66 a 90 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 04/10/2011 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 7/2011, DE 28/06/2011. 

EXTRAORDINÀRIA. 

 

 

ASSISTENTS A L’INICI 

 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí i Garcia 

 

Regidors 

Sr. Antoni Montagut i Franch 

Sra. Mª Carme Martí i Buenaventura 

Sr. Ruben Lallana i Plaza 

Sra. Eva Mª del Amo i Galarzo 

Sr. Vicent Martí i Esteller 

Sra. Francesc Albert Medrano i Arbó 

Sr. Joan Font i Ballesteros 

Sra. Marta Font i Ferré 

Sra. Gemma Margalef i Creixenti 

Sr. Jordi Gaseni i Blanch 

Sr. Vicent Llaó i López 

Sr. Antonio Espuny i Gaseni 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 

 

 

ACTA 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:30 hores del dia 28/06/2011, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l’objectiu de celebrar sessió  

extraordinària en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

1- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI MUNICIPAL 

D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DE L’AMETLLA DE MAR. 

 

 

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist 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. Espuny manifesta que el seu vot 

serà afirmatiu des del present punt de l’ordre del dia fins al punt vuitè. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu vot també serà favorable des d’aquest punt fins al vuitè. 

El Sr Font anuncia també el seu vot favorable però demana un esforç de l’equip de govern 

perquè Promocions Calafat, que té les instal·lacions obsoletes, faci també un esforç, i que 

s’endeguin negociacions amb l’objectiu que el servei d’aigua passi a ser municipal, ja que, 

malgrat que creu que la titularitat dels pous pugui suposar algun obstacle, opina que seria molt 

important que l’empresa Aqualia, que presta el servei municipal, pugui portar també la 

urbanització Calafat. Sap que les negociacions no seran fàcils però s’ha d’intentar, conclou. 

El Sr. Montagut contesta que no ha tenir cap dubte que l’equip de govern farà tots els esforços 

que calguin. 

L’alcalde explica que ja fa moltes setmanes que estan negociant amb Promocions Calafat, i no 

només sobre això, i que seran informats del tema. 

 

 

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 26.1 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local estableix 

com a servei municipal mínim i obligatori el d’abastament domiciliari d’aigua potable. En el 

mateix sentit, l’article 67 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003. L’article 246 d’aquest text estableix que 

els ens locals tenen plena potestat per a constituir, organitzar, modificar i suprimir els serveis 

de llur competència, i l’article 247.1 especifica que els ens locals han de procedir a regular-los 

per reglament. 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar disposa d’un Reglament del Servei d’abastament d’aigua 

potable, aprovat l’any 1996. Diverses circumstàncies com són ara els canvis normatius, la 

incidència de diverses normatives sectorials o l’ampli creixement de la població afectada, 

aconsellen a data d’avui la seva revisió. Aquests factors, als quals s’han d’afegir d’altres com 

la progressiva unificació del servei, el règim de la seva prestació mitjançant concessió 

administrativa en alguns casos o mitjançant autoritzacions tàcites en d’altres, derivades de 

situacions anòmales que tenen el seu origen en l’existència en aquest terme municipal de 

diverses urbanitzacions històriques mai recepcionades –les anomenades per la normativa 

“urbanitzacions amb dèficits urbanístics”–, la peremptòria necessitat de solucionar 
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problemàtiques que afecten sense cap mena de dubte l’equilibri econòmic de la concessió 

vigent, com és ara l’existència d’un desproporcionat volum de pòlisses úniques d’abastament 

que subministren més d’un usuari, o en fi, la necessitat d’incorporar a la regulació del Servei 

determinades garanties de protecció dels consumidors i usuaris, ara inexistents, aconsellen 

l’aprovació d’un nou Reglament regulador del Servei d’abastament d’aigua, ex novo. 

Per tot això; 

Atès que s’ha redactat la proposta de nou Reglament regulador del servei municipal 

d’abastament d’aigua potable al municipi 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, 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, 58 a 66 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 la proposta de Reglament regulador del servei municipal 

d’abastament d’aigua potable al municipi de l’Ametlla de Mar, incorporada a l’expedient. 

 

SEGON.- Sotmetre el Reglament inicialment aprovat, juntament amb l’expedient tramitat, 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. 

 

TERCER.- Atorgar tràmit d’audiència personalitzat, per termini de quinze dies, a les entitats 

que en l’actualitat, en virtut de concessió administrativa o de qualsevol altre títol, presten 

efectivament el servei en l’àmbit del municipi, i que són les que s’especifiquen: Aqualia SA, 

Promociones Calafat SA, i Sorea SA. 

 

 

2- APROVACIÓ DE MESURES FISCALS PER AL FOMENT DE L’ADEQUACIÓ 

D’INSTAL·LACIONS DELS EDIFICIS AMB PLURALITAT D’HABITATGES, LOCALS O 

DEPENDÈNCIES QUE GAUDEIXEN DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

MITJANÇANT UNA ÚNICA PÒLISSA DE SERVEI GENERAL PER A TOT L’IMMOBLE: 

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ORDENANÇA FISCAL 

NÚMERO 13, REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, I 

DECLARACIÓ GENÈRICA D’AQUESTES OBRES, ALS EFECTES PREVISTOS A 

L’ORDENANÇA FISCAL 13 BIS, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 

CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, COM A OBRES D’ESPECIAL INTERÈS 

MUNICIPAL. 

 

 

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: 
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 Vots a favor: tretze. 

 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, 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 nou Reglament regulador del servei municipal d’abastament d’aigua potable al 

municipi de l’Ametlla de Mar, l’expedient en ordre a l’adopció del qual es troba hores d’ara 

en tramitació, aborda en la seva Disposició Transitòria única la problemàtica derivada de les 

pòlisses úniques de subministrament a més d’un usuari, això és, la problemàtica que es deriva 

de l’existència d’edificis amb pluralitat d’habitatges, locals o dependències, amb o sense 

divisió horitzontal, que se subministren mitjançant una única pòlissa de servei general per a 

tot l’immoble. La importància d’aquesta disfunció, que afecta principalment el nucli urbà de 

l’Ametlla de Mar, la palesa el fet que s’estima en uns tres-cents deu el nombre d’immobles 

afectats, i en uns mil cent el nombre de nous comptadors que s’haurien d’instal·lar per 

complir amb les exigències tècniques i contractuals que el nou Reglament proposa. És per 

això que el nou Reglament, a l’esmentada Disposició Transitòria única, primer, atorga un 

termini de dos anys per adequar aquestes instal·lacions mitjançant la instal·lació dels 

comptadors divisionaris corresponents i la concertació de les pòlisses que siguin necessàries. I 

segon, determina que durant aquest termini transitori l’Ajuntament fomentarà l’adequació 

d’aquestes instal·lacions mitjançant l’establiment de les exempcions o bonificacions 

tributàries que consideri més adients, particularment, les que puguin acordar-se sobre l’Impost 

sobre construccions, instal·lacions i obres i sobre la taxa per expedició de llicències 

urbanístiques. 

Per introduir aquestes exempcions o bonificacions tributàries s’ha considerat convenient: 

a) Respecte de la taxa, introduir una Disposició Transitòria única que regula l’exempció 

corresponent. 

b) Respecte de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i com sigui que 

l’ordenança fiscal corresponent ja regula, al seu article 7, el règim de bonificacions de la 

quota per a les construccions, instal·lacions o obres d’especial interès o utilitat 

municipal, procedir a una simple declaració genèrica a l’efecte. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 22.2.e), 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; 
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PRIMER.- S’aprova inicialment la introducció la introducció de la següent modificació: 

s’introdueix una Disposició Transitòria Única a l’ordenança fiscal número 13, reguladora de 

la taxa per llicències urbanístiques, del següent tenor literal: 

“Disposició transitòria única. 

Durant el termini de dos anys comptadors des de la data d’entrada en vigor del nou 

Reglament regulador del servei municipal d’abastament d’aigua potable al municipi 

de l’Ametlla de Mar, aprovat inicialment en data 28/6/2011, restaran exemptes de la 

taxa per l’atorgament de llicència les llicències d’obres que contemplin l’adequació 

d’instal·lacions a què es refereix la Disposició Transitòria única de l’esmentat 

Reglament. Si la llicència contempla més obra que la d’aquesta adequació, l’exempció 

s’aplicarà a la part proporcional de l’obra a què l’adequació es refereixi.” 

 

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. 

 

 

3- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DELS ESTATUTS 

REGULADORS DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LA CALA GESTIÓ, 

RELATIVA A L’ESPECÍFICA ASSIGNACIÓ DE LA FUNCIÓ CERTIFICADORA DELS 

ACTES I RESOLUCIONS DICTATS PER LA PRESIDÈNCIA. 

 

 

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: tretze. 

 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, cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

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

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

En data 13/8/2008 es va aprovar definitivament la constitució de l’Entitat Pública Empresarial 

“La Cala Gestió”, així com els seus estatuts, els quals van ser publicats al Butlletí Oficial de la 
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Província número 154, de 3/7/2008, i al Butlletí Oficial de la Província número 198, de 

26/8/2008. 

Consta a l’expedient, igualment, que l’edicte de constitució definitiva de l’entitat a què es 

refereix l’article 201.1.d) del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat 

per Decret 179/1995, de 13/6/1995, va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya número 5227, de 2/10/2008. 

Durant el temps de funcionament de l’entitat s’ha palesat la necessitat d’introduir en els 

estatuts aprovats una modificació puntual relativa a l’específica assignació de la funció 

certificadora dels actes i resolucions dictats per la Presidència, ja que, no essent aquesta funció 

expressament prevista, massa vegades s’han plantejat, atès el caràcter eminentment inversor 

de l’entitat, conflictes amb d’altres administracions superiors, subvencionadores d’aquestes 

inversions, les quals exigeixen, d’acord amb les bases dels seus respectius plans i programes, 

que els actes justificatius corresponents –principalment de reconeixement d’obligacions 

adquirides per l’entitat en desenvolupament de la seva activitat contractual, regida per les 

seves normes internes–, siguin certificats en forma, no podent-ho ser a data d’avui perquè els 

estatuts només preveuen l’assignació d’aquesta funció certificadora per als actes del Consell 

d’Administració i de l’Assemblea, però no per als actes i resolucions dictats per la 

Presidència. Això ha retardat de vegades la tramitació d’aquests justificants, i correlativament, 

la recepció dels corresponents fons, ja que ha obligat a que actes i resolucions correctament 

adoptats per la Presidència hagin hagut de ser novament objecte d’una nova aprovació, 

aquesta vegada per part del Consell d’Administració, per tal de poder ser objecte de 

certificació. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 85 i 85 bis de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les 

bases de règim local, 53 a 65 de la Llei 6/1997, de 14/4/1997, d’organització i funcionament 

de l’Administració General de l’Estat, i 199 a 210 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 la modificació puntual dels estatuts reguladors de l’Entitat 

Pública Empresarial La Cala Gestió, en el següent sentit: 

 ÚNIC: S’introdueix un apartat sisè a l’article 8, amb el següent redactat: 

6. Correspondrà certificar els actes i resolucions de la Presidència de l’entitat al / a la 

secretari/ària del Consell d’Administració. 

 

SEGON.- Sotmetre l’anterior acord, juntament amb l’expedient de què porta causa, a tràmit 

d’informació pública per termini de trenta dies, per tal que pugui ésser examinat i es puguin 

presentar les al·legacions i suggeriment que s’estimin oportuns. Cas que no es presentessin, 

l’acord s’entendrà definitivament adoptat. 

 

TERCER.- Durant el termini de dos anys comptadors des de la data d’entrada en vigor del nou 

Reglament regulador del servei municipal d’abastament d’aigua potable al municipi de 

l’Ametlla de Mar, aprovat inicialment en data 28/6/2011, es declaren d’especial interès les 

obres d’adequació d’instal·lacions a què es refereix la Disposició Transitòria única de 

l’esmentat Reglament 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’adequació formen part d’una més gran obra, la bonificació s’aplicarà a la part 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 97 

 

proporcional de l’obra a què l’adequació es refereixi. 

 

 

4- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 

TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL 

DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL PER PART D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS 

DE TELEFONIA MÒBIL. 

 

 

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: tretze. 

 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, 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 31/1/2011, el Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va aprovar inicialment 

l’ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament 

especial del domini públic municipal per part d’empreses explotadores de serveis de telefonia 

mòbil. 

Consta a l’expedient que l’edicte d’exposició pública de l’ordenança inicialment aprovada va 

ser publicat al Butlletí Oficial de la Província número 33, de 10/2/2011, i que va ser també 

exposat al tauler d’anuncis de la corporació. 

En data 25/2/2011, RE 595, va tenir entrada al Registre General d’aquest Ajuntament escrit 

presentat per REDTEL, Asociación de operadores de telecomunicaciones, la qual, després 

d’al·legar allò que estima adient a la defensa dels seus interessos, conclou tot sol·licitant que 

no s’aprovi l’ordenança fiscal de referència. 

En relació a aquest escrit d’al·legacions s’ha incorporat a l’expedient informe jurídic, que es 

reprodueix tot seguit íntegrament com a motivació del present acte: 

 

“INFORME JURÍDIC PRECEPTIU 

Que, en relació a l’expedient d’adopció de l’ordenança fiscal número 20, reguladora de 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 98 

 

la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 

municipal per part d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, emet el 

funcionari que subscriu, a sol·licitud de l’Alcaldia, en compliment del que es disposa 

als articles 54.1.a) del Text refós de règim local aprovat per Reial Decret Legislatiu 

781/1986, de 18/4/1986, i 179.1.a) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local 

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

 

Antecedents. 

En data 31/1/2011, el Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va aprovar inicialment 

l’ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per la utilització privativa o 

l’aprofitament especial del domini públic municipal per part d’empreses explotadores 

de serveis de telefonia mòbil. 

Consta a l’expedient que l’edicte d’exposició pública de l’ordenança inicialment 

aprovada va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província número 33, de 10/2/2011, i 

que va ser també exposat al tauler d’anuncis de la corporació. 

En data 25/2/2011, RE 595, va tenir entrada al Registre General d’aquest Ajuntament 

escrit presentat per REDTEL, Asociación de operadores de telecomunicaciones, la 

qual, després d’al·legar allò que estima adient a la defensa dels seus interessos, 

conclou tot sol·licitant que per part de l’Ajuntament de Madrid (sic) no s’aprovi 

l’ordenança fiscal de referència. 

 

Escrit d’al·legacions presentat per REDTEL, Asociación de operadores de 

telecomunicaciones. 

L’escrit d’al·legacions fonamenta la seva oposició a l’adopció de l’ordenança fiscal en 

els següents motius: 

1. Motius 1 a 6, sobre els quals no cal fer cap mena de consideració perquè es tracta 

de consideracions metajurídiques no susceptibles, per tant, de fonamentar cap 

mena d’oposició. Qüestions com són ara: la pressió fiscal ja existent a Espanya 

sobre el sector, el fet de tractar-se d’un servei útil i beneficiós per als ciutadans, 

el fet de tractar-se d’un servei que impacta en l’exercici del dret a difondre 

lliurement idees i pensaments, el fet que l’activitat ja contribueix a l’Hisenda 

municipal per la via de l’Impost sobre activitats econòmiques, el fet que les 

empreses ja tributen per la utilització del domini públic radioelèctric –de 

titularitat estatal–, o, en fi, la gran predisposició de l’Ajuntament per afavorir el 

desenvolupament de les noves tecnologies, “...sent un exemple a imitar per 

altres grans ciutats en les quals no s’afavoreix el desplegament d’aquest tipus de 

xarxes”. 

2. Motiu 7, que el mateix al·legant reconeix com a únic motiu en Dret d’oposició, i 

que identifica com a contravenció del que es disposa al Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 

5/3/2004. Entrant en el detall d’aquest motiu d’oposició, s’estructura en tres 

suposades contravencions de la legalitat vigent: 

a) Una, de caràcter conceptual, identificada com a subpunt A) del Motiu 7, 

derivada de la identificació de la figura de subjecte passiu i de la delimitació 

del fet imposable, que l’al·legant nega tot fonamentant el seu raonament en 

la modificació de l’avui refosa Llei 39/1988, de 28/12/1988, reguladora de les 
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hisendes locals, operada per la Llei 51/2002, de 27/12/2002, i en la 

jurisprudència que esmenta en el que convé als seus interessos, en particular, 

Sentència del Tribunal Suprem de 16/7/2007, RJ 4841. 

b) La segona, identificada com a subpunt B) del Motiu 7, que apel·la a una 

presumpta infracció del règim de quantificació de la taxa (principi del 

benefici, o d’equivalència), i que constitueix una conseqüència lògica de 

l’argumentació esgrimida per l’al·legant en la primera de les seves 

al·legacions d’aquest Motiu 7 d’impugnació, en què, en paraules del mateix 

al·legant, “es produeix una superposició del règim general i del règim 

especial de la taxa per l’aprofitament especial”. 

c) La tercera, identificada com a subpunt C) del Motiu 7, que apel·la novament 

a l’esmentada Sentència del Tribunal Suprem de 16/7/2007, i en què 

l’al·legant manifesta que “la Llei exclou de la taxa les companyies de 

telefonia mòbil, i no les sotmet a la modalitat general de gravamen”. 

Conclou l’escrit (novament com a subpunt C) del Motiu 7) postulant la nul·litat de 

l’acord municipal per contravenir el principi de jerarquia normativa, en vulnerar 

l’ordenança inicialment aprovada el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5/3/2004. 

 

Anàlisi de les al·legacions. 

Decauen tots aquests motius d’oposició amb els mateixos arguments que van ja 

esgrimir-se en la Provisió d’incoació de l’expedient, de data 12/1/2011, i que van ser 

reproduïts en la seva integritat a la part expositiva del mateix acord plenari d’aprovació 

inicial de l’ordenança. Particularment, pels pronunciaments de la Sentència del 

Tribunal Suprem de data 16/2/2009, que l’al·legant, en el seu escrit, curiosament no 

esmenta. Es reprodueixen tot seguit íntegrament aquells arguments, en benefici de 

l’al·legant, i amb l’objectiu de complir amb l’exigència legal de motivació dels actes 

administratius. En aquest cas, l’acte d’aprovació definitiva. 

“L’article 24.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5/3/2004, pel qual s’aprova 

el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, disposa que l’import de 

les taxes previstes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del 

domini públic local es fixarà d’acord amb les següents regles: 

c) Amb caràcter general, prenent com a referència el valor que tindria en el 

mercat la utilitat derivada d’aquesta utilització o aprofitament si els béns 

afectats no fossin de domini públic. 

d) Com a regla especial, determina l’apartat c) del precepte esmentat que 

quan es tracti de taxes per la utilització privativa o aprofitament especial 

constituït en sòl, subsòl o vòl de les vies públiques municipals, per part 

d’empreses explotadores de serveis de subministrament que afectin la 

generalitat del veïnat, l’import de les taxes consistirà, en qualsevol cas i 

sense cap excepció, en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la 

facturació que obtinguin anualment en cada terme municipal aquestes 

empreses. Interessa assenyalar en aquest moment que aquest apartat c) de 

l’article 24.1 exclou expressament d’aquest règim especial de 

quantificació, l’anomenat règim especial de l’1,5 per cent, els serveis de 

telefonia mòbil. 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té aprovades i en vigor dues ordenances 
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fiscals que regulen les taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial 

del domini públic local d’acord amb aquests dos règims, i en concret: 

c) L’ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per utilització 

privativa o aprofitament especial del domini públic local. 

d) 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. 

En data 16/2/2009 el Tribunal Suprem va dictar sentència per la qual declarava 

ajustada a Dret l’ordenança municipal de l’Ajuntament de Badalona que 

subjecta les empreses de telefonia mòbil a la taxa per ocupació del domini 

públic. Declara la sentència esmentada que el que la Llei d’hisendes locals fa, 

en excloure les empreses de telefonia mòbil del règim especial de quantificació 

(règim de l’1,5%) és, justament, excloure-les d’aquest règim especial, però que 

d’això en absolut es pot desprendre, conclou, que les eximeixi de la taxa per ús 

privatiu o aprofitament especial, quan poden, com és el cas, quedar sotmeses al 

règim general previst a l’article 24.1.a). 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té la intenció d’imposar a les empreses 

operadores de telefonia mòbil que operen al municipi la subjecció a la taxa per 

l’aprofitament especial que fan del domini públic pels serveis que presten. 

Aquesta subjecció, com s’ha explicat, ho seria per imposició legal dins del règim 

general de l’article 24.1.a) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5/3/2004. Això és, dins de 

l’àmbit de l’ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per utilització 

privativa o aprofitament especial del domini públic local. Malgrat tot, i atès el 

règim especial de quantificació que es deriva de l’especial naturalesa del servei 

que presten aquestes empreses, s’ha considerat convenient procedir a l’adopció 

d’una nova ordenança, autònoma, i no a la modificació de l’esmentada 

ordenança fiscal número 17.” 

 

Conclusions. 

L’ordenança fiscal inicialment aprovada subjecta les empreses de telefonia mòbil a la 

taxa per l’aprofitament especial que fan del domini públic, i ho fa dins del règim 

general de l’article 24.1.a) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5/3/2004. 

Es constata, a més, l’existència a l’expedient del corresponent estudi 

economicofinancer que justifica, d’acord amb els paràmetres legals, la quantificació de 

la taxa. Aquest justament, el de la presumpta manca del corresponent informe 

tecnicoeconòmic que justifiqués la quantificació de la taxa, va ser el primer i principal 

dels motius d’oposició de l’operadora recurrent en l’abans esmentat cas resolt per la 

Sentència del Tribunal Suprem de 16/2/2009, RJ 1800. 

D’acord amb aquests antecedents, es troba ajustada a Dret l’ordenança fiscal 

inicialment aprovada. 

Procedeix, en conseqüència, desestimar en la seva integritat les al·legacions 

presentades, i aprovar definitivament l’ordenança fiscal número 20, reguladora de la 

taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal 

per part d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil. 
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L’Ametlla de Mar, 10/05/2011 

El secretari general 

Jacobo Martínez Deó” 

 

Procedeix, en conseqüència, desestimar en la seva integritat les al·legacions presentades, i 

aprovar definitivament l’ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per la utilització 

privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal per part d’empreses 

explotadores de serveis de telefonia mòbil. 

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.a) 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.- Desestimar en la seva integritat les al·legacions presentades per REDTEL, 

Asociación de operadores de telecomunicaciones (RE 595, de 25/2/2011), contra l’acord 

d’aprovació inicial de l’ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per la utilització 

privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal per part d’empreses 

explotadores de serveis de telefonia mòbil, adoptat pel Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar en data 31/1/2011. 

 

SEGON.- Aprovar definitivament l’ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per la 

utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal per part d’empreses 

explotadores de serveis de telefonia mòbil. 

 

 

5- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 

DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, D’ADHESIÓ AL PLA 

D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL. 

 

 

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: tretze. 

 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, cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

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

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

Vista la proposta de Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, d’adhesió al Pla d’Assistència i Suport en matèria de 

Protecció Civil; 

Vist el que es disposa a la Llei 4/1997, de 20/5/1997, de protecció civil de Catalunya, en 

particular, pel que es refereix a la planificació territorial municipal i a la planificació especial 

derivada de riscos específics; 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha elaborat el Pla d’Assistència i Suport en 

matèria de Protecció Civil als municipis de la comarca; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, d’adhesió al Pla d’Assistència i Suport en matèria de 

Protecció Civil. 

 

SEGON:- Remetre un certificat del present acord al Consell Comarcal del Baix Ebre, per al 

seu coneixement i efectes. 

 

 

6- FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS AL MUNICIPI DE L’AMETLLA DE MAR 

PER AL 2012. 

 

 

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: tretze. 

 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, cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

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

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

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

 

 

Els Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament d’Empresa i Ocupació han 

instat de l’Ajuntament que efectuï la proposta de fixació per al 2012 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 2012; 

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 2012, les que s’esmenten: 

 2 de febrer, dijous. 

 29 de juny, divendres. 

 

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

 

 

7- APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 

DE L’AMETLLA DE MAR I LA FUNDACIÓ ENRESA PER AL TRIENNI 2011-2013. 

 

 

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: tretze. 

 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, cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

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

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
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En data 6/6/2006 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Conveni de col·laboració al 

desenvolupament d’iniciatives de caràcter social, cultural i mediambiental, entre l’Ajuntament 

de l’Ametlla de Mar i la Fundació Enresa, pel quinquenni 2006-2010. 

Atès que s’ha establert la proposta de Conveni Marc de Col·laboració entre l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar i la Fundació ENRESA per al trienni 2011-2013; 

Vist que l’objecte del conveni esmentat és el d’impulsar accions adreçades al 

desenvolupament i foment d’iniciatives de caràcter social, mediambiental, educatiu, cultural i 

esportiu, i que el pacte segon preveu que, per a la consecució de les finalitats descrites, la 

Fundació Enresa contribuirà amb l’aportació, per a cadascuna de les anualitats, de la quantitat 

de 27.000,00 euros; 

Vist que en data 31/3/2011 la Junta de Govern Local acordà la destinació d’aquest import 

corresponent a l’exercici 2011 a la compra de llibres escolars per als alumnes d’educació 

primària i secundària del municipi; 

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

l’article 46 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003; 

El Ple acorda: 

 

 

PRIMER.- Aprovar el Conveni Marc de Col·laboració entre l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar i la Fundació ENRESA per al trienni 2011-2013. 

 

SEGON.- Ratificar en la seva integritat l’acord de la Junta de Govern Local de data 

31/3/2011, pel qual s’acordà destinar l’import del Conveni corresponent a l’exercici 2011 a la 

compra de llibres escolars per als alumnes d’educació primària i secundària del municipi. 

 

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

coneixement i efectes. 

 

 

8- MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 

L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR. 

 

 

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: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist el què, es procedeix tot seguit al debat i votació sobre el fons de l’assumpte. 
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Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

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

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

Atès que s’ha tramitat expedient de modificació de les bases d’execució del pressupost 

general de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. 

Atès que l’expedient ha seguit tots i cadascun dels tràmits exigits per la normativa vigent; 

Vist el que es disposa als articles 167, 169 i 172 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, 20, 28 i 29 del RD 

500/1990, de 20/4/1990, pel qual es desenvolupa la LHL en matèria de pressupostos; 

Vist l’informe d’Intervenció; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment  l’expedient de modificació de les bases d’execució del 

pressupost general de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, article 5.1, que és el que s’especifica: 

 

“1. Als efectes del que s’estableix als articles 167.4 i 172.2 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, i 28 

del RD 500/1990, de 20/4/1990, el grau de vinculació jurídica dels crèdits de despeses 

s’estableix, amb caràcter general, en el grup de programa i capítol.” 

 

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 DEFINITIVA DELS COMPTES ANUALS DE L’ENTITAT PÚBLICA 

EMPRESARIAL LA CALA GESTIÓ. 

 

 

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: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist el què, es procedeix tot seguit al debat i votació sobre el fons de l’assumpte. 
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Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, el Sr. Espuny manifesta que ja quan ja 

va passar l’aprovació inicial va intentar obtenir determinades explicacions per part del gerent 

de l’entitat, però que no sap ben bé per quin motiu no ha pogut aclarir els números, i que 

davant d’això el seu vot serà d’abstenció, tot i esperar rebre aquestes explicacions la setmana 

vinent. 

El Sr. Gaseni denota una certa manca d’explicació dels estats d’aquestes dues entitats, entitat i 

societat, i manifesta que l’alcalde els va dir que es passarien uns llistats amb tota classe 

d’informació, llistats que encara no han rebut. Explica també que van demanar tenir una 

reunió amb la Gerència per parlar d’aquests comptes, i conclou posant de manifest les 

dificultats en què es troba de vegades per obtenir la documentació pertinent. Per tot l’exposat 

anuncia que el seu vot serà negatiu malgrat expressar la seva predisposició a la col·laboració. 

Reclama més atenció per part de la Gerència. 

El Sr. Font manifesta que ningú del seu grup ha format part de l’entitat i que per tant no pot 

fer cap judici sobre si l’auditoria està o no ben feta. Anuncia el seu vot serà d’abstenció, però 

avança que exigirà a la Cala Gestió la màxima transparència, diàleg i rigor en relació a la seva 

operativitat i l’exercici de les seves competències. Manifesta que farà una observació a la 

primera reunió de la Cala Gestió a què assisteixi, però que avança que al seu entendre s’hauria 

de desvincular l’empresa consultora contractada per la Cala Gestió, Oliver Camps SL, perquè 

segons té entès l’administrador de Efial forma també part d’Oliver Camps i per tant al seu 

entendre pot haver-hi qualque mena de conflicte en l’auditoria dels comptes de la Cala Gestió, 

però reiterà que aquesta observació ja la farà quan i en el lloc que toqui. 

El Sr. Montagut manifesta que en tot moment hi ha hagut voluntat de diàleg i que també el 

gerent va dir que es posava a disposició dels regidors per a qualsevol dubte o consulta, encara 

que també és cert, diu, que la reunió prevista no s’ha produït tot i que aquest fet no ha estat 

imputable al gerent perquè s’han donat circumstàncies determinades que han fet ajornar-la, 

també per part dels grups polítics de l’oposició. Reitera que ni l’equip de govern ni l’entitat no 

han tingut ni tenen cap problema en posar de manifest la documentació, ja que aquesta està 

exposada a la pàgina web de l’ajuntament i es porta al Consell d’Administració de la Cala 

Gestió, que té representació de tots els grups polítics de l’oposició, a on s’explica tot el què es 

demana. Recorda al Sr. Font que des del primer moment que va entrar a formar part del 

consistori se li va oferir, aprofitant una tarda que hi havia una reunió per debatre temes del 

Ple, si volia incorporar-se a una reunió amb el gerent de la Cala Gestió i formular-li les 

preguntes que volgués, aprofitant també l’assistència del Sr. Gaseni i Sr. Espuny. Creu que hi 

ha voluntat de transparència i de diàleg, i en relació a l’anunci de vot negatiu per suposada 

manca d’informació diu que no ho entén massa bé, ja que són un comptes que si no es poden 

analitzar perquè es reconeix que no se’n té prou coneixement tampoc no es pot aleshores 

posar com a excusa que no s’ha tingut tota la informació que es necessitava. Opina que això 

dóna una imatge que no és prou clara del que realment ha passat. Reitera que hi ha una 

predisposició absoluta del gerent per mantenir la reunió que no es va poder dur a terme perquè 

no va venir bé als diferents partits polítics, a on la idea era que tots haguessin pogut fer les 

preguntes pertinents sobre el tema que avui s’està debatent. 

El Sr. Font manifesta que el seu grup en cap moment havia demanat cap reunió amb el Sr. 

Martos, a qui per cert ell encara no coneix, sinó que els que anaven eren els representants dels 

altres dos grups de l’oposició i ell anava com a convidat, amb tota la manca d’informació de 

fons. El que no podia fer, diu, era assistir-hi i començar a fer preguntes. Reitera que el seu vot 
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serà d’abstenció perquè no és coneixedor d’una comptabilitat de tot un any en què que cap 

dels actuals membres del seu grup formaven part del Consistori i de què, per tant, no pot dir 

res ni en positiu ni en negatiu. L’únic que ha volgut expressar és que, per imatge, no li sembla 

correcta que si l’Ajuntament, durant l’octubre de 2010, fa un contracte amb Efial consultoria 

SL, de què l’administrador és el propi gerent de l’entitat, l’entitat encarregui auditar els 

comptes a una altra empresa consultora, Oliver Camps SL, empresa de la qual també és 

membre directiu. Es reserva el dret futur de jutjar pels seus propis fets la viabilitat d’aquesta 

entitat pública empresarial, ja que de moment porta molts pocs dies com a regidor i creu que 

no se li ha de donar una responsabilitat que no té. 

L’alcalde avança que convocarà els regidors per escrit, amb dos dies hàbils d’antelació, per 

parlar de la Cala Gestió i d’allò que ells considerin oportú.  

El Sr. Montagut manifesta que en cap moment ha volgut donar cap responsabilitat a ningú i 

demana excuses si s’ha interpretat així, L’únic que ha volgut donar a entendre és que l’equip 

de govern els donarà totes les facilitats. 

 

 

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

 Vots a favor: set. 

 Vots en contra: dos. Voten en contra els Sr. Gaseni i Sr. Llaó. 

 Abstencions: quatre. S’abstenen els Sr. Font i Ballesteros, Sra. Font i Ferré, Sra. 

Margalef i Sr. Gaseni. 

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

 

 

Un cop aprovada la formulació dels comptes anuals auditats de LA CALA GESTIÓ 

corresponents a l’exercici 2010 per l’Assemblea General, en la sessió del dia 24 de Març de 

2011, s’han d’elevar al Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació definitiva. 

Per tot això; 

El Ple acorda: 

 

ÚNIC.- Aprovar definitivament els comptes anuals així com 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 2010. 

 

 

10- APROVACIÓ DEFINITIVA DELS COMPTES ANUALS DE LA CALA SERVEIS 

MUNICIPALS SL. 

 

 

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: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 
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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, tots els regidors fan constar la mateixa 

intenció de vot que en el punt anterior. 

 

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

 Vots a favor: set. 

 Vots en contra: dos. Voten en contra els Sr. Gaseni i Sr. Llaó. 

 Abstencions: quatre. S’abstenen els Sr. Font i Ballesteros, Sra. Font i Ferré, Sra. 

Margalef i Sr. Espuny. 

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

 

 

Un cop aprovada la formulació dels comptes anuals auditats de LA CALA SERVEIS 

corresponents a l’exercici 2010 pel Consell d’Administració, en la sessió del dia 24 de Març 

de 2011, s’han d’elevar al Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació definitiva. Per tot això; 

El Ple, en funcions de Junta General, acorda: 

 

ÚNIC.- Aprovar definitivament els comptes anuals així com les propostes de balanç, el 

compte de pèrdues i guanys i la memòria explicativa de la gestió anual de LA CALA 

SERVEIS i l’aplicació de resultats de l’exercici 2010. 

 

 

11- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR SANT 

JORDI D’ALFAMA 1. 

 

 

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: tretze. 

 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 Sr. Espuny manifesta que tot i que 

està d’acord amb el fons i que s’ha fet la feina correcta, el seu vot serà d’abstenció, que tot i 

ser un vot de confiança vol que sigui també un tot d’atenció per tal què els propers passos a 

donar, com seran la realització dels projectes d’urbanització i de reparcel·lació, es tingui la 

sensibilitat de fer la comunicació personalitzada a tots els propietaris de l’aprovació inicial, 

amb la finalitat que siguin conscients del que s’està fent i es puguin presentar les 

corresponents al·legacions amb l’objectiu d’establir l’oportú diàleg, i així tallar d’arrel els 

problemes que puguin sorgir. Que no passi, en fi, com a la urbanització Roques Daurades. 
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El Sr. Gaseni manifesta que veu bona voluntat en tirar endavant el pla de millora urbana. 

Recorda que Sant Jordi 1 és un polígon molt consolidat, a on hi han ja moltes edificacions. 

Veu positivament la reducció d’habitatges i valora l’esforç negociador de l’equip de govern 

per entendre’s amb tots els propietaris. Constata que segons consta a l’expedient la previsió de 

costos d’urbanització és de quatre milions dos-cents mil euros sense IVA, que es repercutiran 

als propietaris, i que, per això, no pot deixar de fer un paral·lelisme amb el que va passar amb 

els propietaris de Roques Daurades, sector que al seu entendre l’equip de govern no va saber 

gestionar. Anuncia que el seu vot serà d’abstenció a l’espera de com aniran els propers passos 

a realitzar en aquest pla de millora. 

El Sr. Font manifesta que el seu vot serà favorable perquè l’esperit del POUM era reduir la 

densitat d’habitatges i veu que això es compleix. Afirma comprendre les intervencions 

anteriors dels senyors Espuny i Gaseni però s’ha de diferenciar el que és el Pla objecte 

d’aprovació i el que seran en el seu moment el projecte de reparcel·lació i el d’urbanització. 

El preocupa la diferent eficàcia i agilitat en l’emissió d’informes per part dels diferents 

organismes a on es remet la documentació, i constata que els que depenen de la Generalitat 

triguen molt en emetre el seu informe, i es pregunta si mitjançant la Cala Gestió això podria 

mirar d’agilitar-se una mica. 

El Sr. Montagut agraeix el to de les intervencions i diu que intentaran millorar, ser 

transparents i resoldre els dubtes puguin sorgir i que tot pla comporta. Recorda que els plans 

de millora urbana han de tenir un avanç de les obres i un pressupost detallat de l’actuació, així 

com una anàlisi de la viabilitat de la proposta, i que, per tant, és preceptiu per aprovar-lo que 

tingui aquestes consideracions. Contesta al Sr. Font que poden respondre del ritme que donen 

a les coses que d’ells depenen, però no dem les que no en depenen. El que poden procurar, 

diu, és fer les gestions oportunes per mirar d’agilitar el que puguin, i així entén la seva 

indicació, fer un seguiment exhaustiu. Seguidament repassa el calendari previst perquè tots els 

grups puguin prendre’n nota: explica que l’aprovació inicial la va acordar la Junta de Govern 

el 28/02/2011, que el projecte va restar sotmès a exposició pública durant un mes des de la 

publicació de sengles edictes al Butlletí Oficial de la Província i a la premsa –puntualitza que 

no es notifica personalment–, que hi han els informes de la Comissió Territorial d’Urbanisme 

de les Terres de l’Ebre i de Medi Ambient, i que ara es proposa l’aprovació definitiva. A partir 

d’aquí, continua, vindrà, primer, l’aprovació del projecte d’urbanització, que correspon a la 

Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldia, amb una exposició pública per termini 

d’un mes que tampoc no es notifica personalment per tractar-se d’un sector d’iniciativa 

pública, i a on hi hauran novament informes de la Comissió i de diferents organismes, i 

l’aprovació definitiva. I segon, el projecte de reparcel·lació, que correspon a l’Entitat Pública 

Empresarial La Cala Gestió per ser l’administració actuant, amb aprovació inicial, exposició i, 

aquest sí, notificació personal, aprovació definitiva que també es publica i es notifica 

personalment. Entén que tot aquest seguiment dóna les garanties que tots volen. 

El Sr. Espuny manifesta que l’únic que ell ha demanat és que es tingui un plus de sensibilitat, 

i que quan s’aprovi inicialment el projecte d’urbanització, a part de les publicacions 

corresponents, es tingui la delicadesa, si no de notificar ja que no és preceptiu, sí com a mínim 

de remetre una carta informal, com altres vegades s’ha fet, comunicant als veïns aquesta 

aprovació a efectes de consulta. 

 

 

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

 Vots a favor: deu. 
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 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: tres. S’abstenen els Sr. Gaseni, Sr. Llaó i Sr. Espuny. 

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

 

 

En data 28/2/2011, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana 

del sector “Sant Jordi d’Alfama 1” dels que defineix el Pla d’ordenació urbanística municipal 

publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5751, de 9/11/2010. 

Consta a l’expedient, respecte de l’exposició pública: 

a) Que l’edicte d’exposició pública del Pla inicialment aprovat va ser publicat al Butlletí 

Oficial de la Província de Tarragona número 59, de 12/3/2011, al diari El Punt de data 

4/3/2011, i a la pàgina web municipal. 

b) Que en data 13/4/2011 va tenir entrada al Registre General, amb el número 1078, escrit 

d’al·legacions presentat per la mercantil Promociones Calafat SA. 

Consta a l’expedient, igualment, que el projecte va ser sotmès a informe de les entitats i 

organismes que s’identificaven com a afectats a l’informe de l’arquitecte municipal de data 

24/2/2010. 

En data 13/5/2011 es va emetre informe que s’ha incorporat a l’expedient, elaborat per 

l’enginyer de Camins Canals i Ports Sr. Jordi San Millan i Flibà, el qual analitza conjuntament 

les al·legacions presentades i els informes emesos, i proposa el que en cada cas s’escau en 

conseqüència. 

El projecte ha estat sotmès també a l’informe preceptiu de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre a què es refereix l’article 87 del Decret Legislatiu 1/2010, 

de 3/8/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Consta a l’expedient que 

la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en data 24/3/2011, va adoptar 

l’acord d’emetre informe favorable sobre el Pla presentat, tot recomanant la inclusió dels 

quadres de dades en la normativa del Pla. 

En data 2/6/2011, RE 1731, s’ha presentat la versió del Pla de Millora Urbana del sector per a 

ser aprovada definitivament. A l’apartat “0. Memòria per a l’aprovació definitiva” es detallen 

les modificacions introduïdes en el projecte respecte de l’inicialment aprovat com a 

conseqüència del resultat dels tràmits d’informació pública i d’emissió d’informes. 

L’arquitecte municipal Sr. Joan Prous i Cañellas en informe de data 7/6/2011, ha emès nou 

informe en què es proposa l’aprovació definitiva del Pla. 

Per tot això; 

Vist, respecte del contingut material de l’instrument, el que es disposa als articles 70, 65 i 66 

del Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme, i 90 i 91 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 

18/7/2006; 

Vist també, respecte de la publicació, executivitat i eficàcia, el que es disposa als articles 88, 

106 i  107 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme, i correlatius del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, 

de 18/7/2006; 

Vist 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, respecte de la competència; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana del sector Sant Jordi d’Alfama 1. 
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SEGON.- Disposar el lliurament a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 

l’Ebre d’un exemplar del Pla aprovat i d’una còpia íntegra de l’expedient administratiu 

tramitat, en compliment del que es disposa a l’article 88 del Decret Legislatiu 1/2010, de 

3/8/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

 

TERCER.- Ordenar la publicació al Butlletí Oficial de la Província d’edicte comprensiu del 

present acord d’aprovació definitiva i de la normativa urbanística del Pla aprovat, amb menció 

expressa dels extrems a què es refereix l’article 107 1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 

3/8/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

 

QUART.- Condicionar suspensivament el que es disposa al punt tercer al compliment del que 

es disposa al punt segon. 

 

 

12- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’EXPROPIACIÓ PEL MÈTODE DE 

TAXACIÓ CONJUNTA DE LA ZONA CLAU XV3, XARXA VIÀRIA MUNICIPAL, 

SISTEMA LOCAL, ENTRE LES FINQUES 9 I 10 DE LA URBANITZACIÓ PORT DE 

L’ESTANY. 

 

 

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: tretze. 

 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 Sr. Espuny manifesta que està d’acord 

amb el sistema d’expropiació que s’ha de dur a terme però que el seu vot serà d’abstenció com 

a toc d’atenció pel malament que s’han fet les coses a la urbanització Roques Daurades, a on, 

afirma, la tramitació urbanística va ser deficitària. 

El Sr. Gaseni explica que es tracta de l’expropiació d’un terreny destinat a vial, que connecta 

amb una zona que és una finca important perquè pot haver una construcció d’uns dos-cents o 

tres-cents apartaments, projecte que ja ve des de fa molt de temps. Creu que la zona de 

Roques Daurades es veurà afectada amb aquest increment de densitat i per tant, com que al 

seu grup aquest projecte no els hi agrada, com sigui que el vial hi va lligat, el seu vot serà 

negatiu. 

El Sr. Font manifesta que el seu vot serà favorable, ja que aquest vial millora la qualitat de la 

zona. 

El Sr. Montagut explica que el fet que preveu l’existència d’aquest vial entre les finques 9 i 10 

és el Pla d’ordenació urbanística municipal, independentment que agradi o no una ordenació 

que el que cal és executar-la. El que no entén, diu, és que entenent que les coses s’han fet bé 
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hi hagi una votació de càstig per un cas anterior que no va agradar. Explica que amb un dels 

veïns afectats s’ha arribat a un acord però no així amb l’altre, fet pel qual s’ha d’iniciar la 

tramitació de l’expedient d’expropiació. 

L’alcalde posa en qüestió les afirmacions del Sr. Gaseni, i manifesta que no li agradaria que 

un regidor s’equivoqués de manera intencionada, i molt menys per induir a confusió a la 

població o a qui els puguin escoltar; comenta que el Sr. Gaseni ha insinuat que s’augmenten 

les densitats en aquell espai i que segons la seva interpretació per això s’obre aquest vial. Creu 

que el Sr. Gaseni hauria de rectificar, i li pregunta si vol fer alguna consideració. 

El Sr. Gaseni manifesta que si el que ha dit l’alcalde troba que és fals li agradaria que ho 

justifiqués, ja que el que ha dit és que hi ha un projecte en aquesta zona que contempla dos-

cents habitatges. Entén el que l’alcalde també hauria de mesurar el to i les coses que diu, i en 

referència a la intervenció del Sr. Montagut afirma que no tots els grups polítics pensen el 

mateix, i que estan en el seu dret d’opinar i justificar el sentit del seu vot. Entén que pugui ser 

un vial previst al Pla general, però la seva opinió és que aquest vial es pretén executar ara amb 

la motivació de solucionar una problemàtica d’accés a la finca esmentada. 

L’alcalde manifesta que el Sr. Gaseni coneix el tema perquè ja ve del mandat en què van ser 

socis de govern, i que sap per tant que tant a la punta de Bon Capó com al lloc que estan 

parlant s’ha disminuït la densitat i el nombre d’habitatges inicialment previst. I disminuir, 

afirma, vol dir que ha baixat, i que és per això que ha trobat desencertada l’al·lusió primera 

relativa a un suposat augment de densitat. Cadascú, conclou, que faci les interpretacions que 

vulgui; més a més quan el Sr. Gaseni sap que tractant-se d’un tema judicialitzat a l’ajuntament 

li ha resultat molt difícil de negociar i d’aconseguir. 

 

 

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

 Vots a favor: deu. 

 Vots en contra: dos. Voten en contra els Sr. Gaseni i Sr. Llaó. 

 Abstencions: una. S’absté el Sr. Espuny. 

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

 

 

El vigent Pla d’ordenació urbanística municipal, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya número 5751, de 9/11/2010, preveu l’existència d’un vial entre les finques 9 i 10 

(referències cadastrals 4172826CF1247S0001YU i 4172801CF1247S0001LU, 

respectivament) de la zona coneguda com a urbanització Port de l’Estany. El carrer previst té 

la qualificació urbanística de Clau XV3, Xarxa viària municipal, sistema local, i per a la seva 

execució resulta necessari obtenir el ple domini d’un total de 379,1355 metres quadrats de la 

parcel·la 9 i 403,7798 metres quadrats de la parcel·la 10. 

Pel que fa a l parcel·la 10, s’ha arribat a un acord amb els seus propietaris i altres titulars de 

drets reals, i s’ha signat el corresponent conveni, de data 29/3/2011, pendent d’inscripció al 

Registre de la Propietat. Aquest acord, en canvi, no ha estat possible amb els titulars de la 

parcel·la 9. 

D’acord amb les consideracions que són pròpies a l’obtenció de terrenys per a l’execució de 

sistemes urbanístics públics, i com sigui que la zona no s’ubica dins de cap àmbit o sector 

sotmès a equidistribució i pendent d’execució sistemàtica, l’actuació s’ha de considerar com a 

actuació aïllada en sòl urbà, i per tant, d’acord amb el que es disposa a l’article 34.8 del 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
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es poden adquirir mitjançant l’actuació expropiatòria que correspongui. A aquests efectes, 

l’article 112 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei d’urbanisme, preveu que 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 XV3, Xarxa viària municipal, sistema local, entre les finques 9 i 10 de la 

Urbanització Port de l’Estany”, 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 112 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, 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 XV3, Xarxa viària municipal, sistema local, entre les finques 9 i 10 de la 

Urbanització Port de l’Estany”. 

 

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. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 14:25 hores del dia més amunt 

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

ho desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 23 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 91 a 113 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 04/10/2011 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 8/2011, DE 29/07/2011. ORDINÀRIA. 

 

 

ASSISTENTS A L’INICI 

 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí i Garcia 

 

Regidors 

Sr. Antoni Montagut i Franch 

Sra. Mª Carme Martí i Buenaventura 

Sr. Ruben Lallana i Plaza 

Sra. Eva Mª del Amo i Galarzo 

Sr. Vicent Martí i Esteller 

Sra. Francesc Albert Medrano i Arbó 

Sr. Joan Font i Ballesteros 

Sra. Marta Font i Ferré 

Sra. Gemma Margalef i Creixenti 

Sr. Jordi Gaseni i Blanch 

Sr. Vicent Llaó i López 

Sr. Antonio Espuny i Gaseni 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:30 hores del dia 29/07/2011, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l’objectiu de celebrar sessió 

ordinària en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

1.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS DE 

L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR. 

 

 

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

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

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

que als efectes de la seva actuació corporativa, els membres de les corporacions locals es 

constitueixen en grups polítics, en la forma i amb els drets i obligacions que s’estableixin. 

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

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

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

casos només si ho acorda el Ple de la corporació. 

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

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

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

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

Per tot això; 

Vist l’escrit de data 22/6/2011, RE 1960, subscrit pel senyor Joan Font i Ballesteros, la 

senyora Marta Font i Ferré, i la senyora Gemma Margalef i Creixenti; 

Vist l’escrit de data 10/6/2011, RE 1994 de 27/6/2011, subscrit pel senyor Jordi Gaseni i 

Blanch, i el senyor Vicent Llaó i López; 

Vist l’escrit de data 28/6/2011, RE 2012, subscrit pel senyor Antonio Espuny i Gaseni; 

Vist l’escrit de data 4/7/2011, RE 2076, subscrit pel senyor Andreu Martí Garcia, el senyor 

Antoni Montagut Franch, la senyora Mª Carme Martí Buenaventura, el senyor Ruben Lallana i 

Plaza, la senyora Eva Maria del Amo i Galarzo, el senyor Vicent Martí i Esteller, i el senyor 

Francesc Albert Medrano i Arbó; 

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

les bases de règim local; 50 i 51 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 

Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 23 a 29 del Reglament 

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

de 28/11/1986; 

El Ple acorda: 

 

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

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

Garcia, el senyor Antoni Montagut Franch, la senyora Mª Carme Martí Buenaventura, el 

senyor Ruben Lallana i Plaza, la senyora Eva Maria del Amo i Galarzo, el senyor Vicent Martí 

i Esteller, i el senyor Francesc Albert Medrano i Arbó. Portaveu titular: senyor Antoni 

Montagut Franch; portaveu suplent: senyor Ruben Lallana i Plaza. 

 

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

resta constituït de la següent manera: regidors que l’integren: el senyor Joan Font i 

Ballesteros, la senyora Marta Font i Ferré, i la senyora Gemma Margalef i Creixenti. Portaveu: 

senyor Joan Font i Ballesteros. 
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TERCER.- Prendre coneixement de la constitució del grup polític d’Esquerra Republicana de 

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

Jordi Gaseni Blanch, i el senyor Vicent Llaó i López. Portaveu: senyor Jordi Gaseni Blanch. 

 

QUART.- Prendre coneixement de la constitució del grup polític del Partit Socialista de 

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

l’integren: el senyor Antonio Espuny i Gaseni. Portaveu: senyor Antonio Espuny i Gaseni. 

 

 

2- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PEU CÀMPING 5, 

ANOMENAT “AMPLIACIÓ DEL CÀMPING L’AMETLLA VILLAGE PLATJA”. 

 

 

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 29/11/2007 es va aprovar inicialment el Pla Especial urbanístic per l’ampliació del 

Càmping L’Ametlla Village Platja del paratge de Santes Creus de l’Ametlla de Mar. 

Consta a l’expedient que el Pla, juntament amb l’informe de sostenibilitat ambiental, va ser 

objecte d’exposició pública per termini de quaranta-cinc dies mitjançant edicte que va ser 

publicat al Butlletí Oficial de la Província número 14/2008, de 17/1/2008, i al diari El Punt de 

12/1/2008, i que va ser exposat, juntament amb el plànol de delimitació de l’àmbit de 

suspensió de llicències i el resum gràfic i escrit de l’abast de les determinacions del Pla, al 

tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web municipal. 

En la data referenciada d’aprovació inicial, el planejament general municipal aplicable era el 

Pla General d’Ordenació Urbana de 1992. 

El planejament general municipal vigent a data d’avui el constitueix el Pla d’ordenació 

urbanística municipal aprovat definitivament en data 6/11/2008 i publicat al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya número 5751, de 9/11/2010. 

El Pla d’ordenació urbanística municipal preveu al seu Annex 1, relatiu als paràmetres 

urbanístics dels polígons d’actuació urbanística i sectors, l’anomenat “PEU Càmping 5”, 

d’àmbit essencialment coincident amb el del Pla especial en tramitació. 

En data 7/3/2011, RE 697, ha tingut entrada escrit de l’Oficina Territorial d’Avaluació 

Ambiental pel qual es tramet la Resolució dictada per la directora general de Polítiques 

Ambientals relativa a la proposta de memòria ambiental del pla especial, resolució que dona 

conformitat a la memòria ambiental, si bé condicionadament a la incorporació dins de la 

normativa de determinades prescripcions. 

En data 18/3/2011, RE 820, s’ha lliurat el projecte definitiu de pla especial. El projecte ha 

estat informat per l’arquitecte municipal Sr. Joan Prous, el qual, després de constatar que s’ha 
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incorporat la prescripció exigida per la Resolució de la directora general de Polítiques 

Ambientals, i que el pla compleix les prescripcions del nou Pla d’ordenació urbanística 

municipal, informa favorablement la seva aprovació provisional. 

Per tot això; 

Vist, respecte del contingut material de l’instrument, el que es disposa als articles 69 i 67.1.c) 

del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, i 93 i 

94 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18/7/2006; 

Vist també, respecte de la tramitació, el que es disposa als articles 80.d) i 85.1 del Text refós 

de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010; 

Vist 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, respecte de la competència; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic PEU Càmping 5, anomenat 

“Ampliació del càmping L’Ametlla Village Platja”. 

 

SEGON.- Disposar que es trameti l’instrument que ha estat objecte d’aprovació provisional a 

la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, juntament amb còpia de 

l’expedient tramitat, per a la seva aprovació definitiva, publicació i executivitat. 

 

 

3- PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA, A L’EMPARA DE L’ARTICLE 106 DEL TEXT 

REFÓS DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA, APROVAT 

PER DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28/4/2003, PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT 

POPULAR (RE 2283, DE 25/7/2011), RELATIVA A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ 

ESPECIAL I ESPECÍFICA D’ACLARIMENT DELS FETS SOBRE L’ACOMIADAMENT 

DEL DIRECTOR DE LA BANDA, SR. CHORDÀ. 

 

 

El Sr. Font manifesta que abans de donar lectura a la moció presentada vol fer una cronologia 

dels fets, que resumeix literalment de la següent manera: 

L’11 de juny van prendre possessió els càrrecs electes de la nova Corporació; el 16 de juny 

se’n assabenten pel carrer que l’equip de govern ha enviat un burofax al director de la banda 

de música, un burofax és un document fefaent amb caràcter probatori, amb un acomiadament 

improcedent, amb un valor de 6.034,00 €. El dia 28 de juny, en un ple, en el qual es proposà 

nomenar a dos representants musicals a un organisme, el regidor Jordi Gaseni, va fer un 

comentari sobre aquest afer i la regidora d’Ensenyament li va contestar, el que tenia que 

contestar-li, però va comprometre’s davant el ple, que faria una explicació sobre el que havia 

passat; el dia 19 de juliol al programa “l’entrevista”, surt la regidora d’Ensenyament explicant 

els fets, ja que era vox populi, sobre l’acomiadament del Sr. Chordà; el 25 de juliol el grup del 

Partit Popular presenta en forma i fons, registre d’entrada 2.283, la moció que més tard llegirà; 

a les 14,12 hores, reben per correu electrònic de part del senyor alcalde una convocatòria pel 

dia 26 per parlar del tema amb la regidora d’Ensenyament i amb la direcció de l’EMMA; el 

dia 26 de juliol a les 20,00 hores té lloc la reunió en la qual la regidora d’Ensenyament, la 

directora de l’EMMA, la cap d’estudis i la Sra. Eroles, expliquen a proposta de les preguntes 

que cada regidor va voler fer, els motius de l’acomiadament del Sr. Chordà; el 27 de juliol en 

un programa de La Cala Ràdio, surt “el perjudicat”, en el dret de defensa, exposant-se a les 
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preguntes de l’entrevistador, en el programa l’entrevista de les 10,00 del matí i el 28 de juliol, 

aproximadament a les 13,00 hores, els grups d’ERC i el PSC, presenten una moció de caràcter 

urgent. 

Aquests, diu el Sr. Font han estat la cronologia dels fets. Opina que qualsevol procediment té 

dos vessants, el fons i la forma, i que ells han tret ja una conclusió respecte a la forma i així 

van dir-ho a la reunió que van tenir el dia 26, que el procediment de forma que s’havia fet per 

part de l’equip de govern no els va semblar gens correcte. Creu que s’havia de fer d’una altra 

manera, no amb un burofax en el qual es reconeix un acomiadament improcedent –pressuposa 

que s’assumeix també la responsabilitat política inherent–. Atribueix aquesta manera d’actuar 

al fet que hi havia uns actes a organitzar durant la Festa de Sant Pere en què, no en té 

coneixement directe però ho suposa, la banda de música fa uns assaigs i prepara unes peces. 

Suposa també, perquè tampoc no té la informació per poder-ho contrastar, que la majoria dels 

membres de la banda de música tenen dipositada total confiança en l’ex-director. Sempre ha 

cregut, continua, que quan dos parts no arriben a un acord s’ha de buscar el diàleg i el 

consens, argumentant els motius que no entrarà ell a valorar ara, i creu que aquests haguessin 

estat els procediments adequats, més encara durant el mes setembre, que és quan comença el 

curs acadèmic escolar. Això és el que va fer constar en aquella reunió, i es veu obligat a 

assenyalar que no troba correcte en canvi, tot i respectar-ho, el procediment emprat per l’equip 

de govern. En relació al fons, afirma que tenen l’obligació moral i política de saber tot el que 

ha passat, i per això presenten la següent moció que literalment diu: 

“El grup municipal del PP presenta en temps i forma al Ple de l’Ajuntament, la següent 

proposició: CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ ESPECIAL I ESPECÍFICA 

D’ACLARIMENT DELS FETS SOBRE L’ACOMIADAMENT DEL DIRECTOR DE 

LA BANDA, SR. CHORDÀ. 

ARGUMENTS DE LA PROPOSICIÓ: Degut a la polèmica i el malestar general que 

està succeint al nostre poble sobre l’acomiadament del director de la banda, Sr.Chordà, 

el nostre grup municipal vol crear aquesta comissió amb la finalitat d’esbrinar i aclarir 

davant de l’opinió pública, els motius i les causes d’aquest acomiadament i les 

repercussions d’àmbit organitzatiu de la pròpia banda que aquest fet comporta. 

Per tals motius presentem aquesta proposició, que estaria formada per tots els grups 

municipals que formen la corporació del Ple, que seria proporcional al nombre de 

regidors i equivalent a la comissió informativa general. 

La finalitat de la mateixa seria la compareixença, per separat, per recollir els seus 

testimonis, de les següents persones: 

- La regidora d’Ensenyament. 

- La directora de l’EMMA. 

- L’ex-director de la banda Sr.Chordà. 

- Dos membres de la banda amb una antiguitat mínima de 12 anys. 

La Corporació municipal té el dret i l’obligació d’exercir el rigor i la transparència 

d’aclarir uns fets davant l’opinió pública. 

Atentament, els regidors i regidores del grup municipal del PP. Signats: Joan Font, 

Marta Font i Gemma Margalef.- L’Ametlla de Mar, a 25 de juliol de 2011.” 

 

 

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

correcte que en el temps que van presentar l’escrit el PP sol·licitin el que van sol·licitar, però 

que a partir d’aquest escrit s’han succeït una sèrie de fets prou aclaridors per tenir una opinió 
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bastant formada del que més o menys ha pogut passar, o per saber si més no quina solució 

pensa que és la correcta. Agraeix a la regidora d’Ensenyament la reunió amb tots els grups 

polítics i les explicacions donades, relatives a la situació econòmica de l’ajuntament i a la 

feina feta. El director, argumentaren, cobrava uns diners a canvi d’una feina i que aquesta no 

es feia en la seva integritat, i per tant consideraven que les hores que efectivament feia valien 

molts de diners. Per les circumstàncies que siguin, continua, l’endemà van poder sentir l’ex-

director de la banda de música, i l’argumentació de la persona afectada, l’ex-director, troba 

que era molt raonable i segurament també molt fàcil d’entendre: no es tracta només d’arribar i 

donar la classe, sinó que aquesta s’ha de preparar. D’aquí la disfunció en relació al nombre 

d’hores. L’argument, opina, sembla racional en el sentit que no només fa estrictament les 

hores de classe, sinó que se les ha de preparar i per tant hi ha més hores de feina, de què es 

dedueix que el cost per hora donat per la regidora s’ha de dividir pel treball real, i amb això, 

es rebat la justificació oficial de l’acomiadament. Respecte de l’altre argument, relatiu a la 

feina feta, se’ls va dir que se li havien encomanat unes tasques afegides a la direcció i que 

aquestes no s’havien executat, i que per això se li treia la confiança i se l’acomiadava. 

Expressa la seva sorpresa pel fet que, tractant-se de fets objectius –si la feina està o no està 

feta–, haurien de ser fàcilment verificables. Explica que el Sr. Chordà havia dit que la feina 

encomanda l’havia fet a casa, que l’arxiu de la banda estava tot informatitzat i que les classes 

de saxo que s’havia compromès a fer a alguns components de la banda ho preguntessin als 

interessats si s’havien fet o no, donant a entendre que per la seva part havia complert amb el 

tracte i que el que no estava estipulat era quan se feien aquestes classes. Afirma que tots 

aquests arguments són fàcils de comprendre, i que en qualsevol cas al seu parer el problemes 

que hi poguessin haver no eren el suficientment greus com per justificar una decisió tant 

radical com la de l’acomiadament d’una persona que a posteriori s’ha vist que rep el 

recolzament de la majoria dels membres de la banda. Coincideix amb el Sr. Font que es van 

equivocar també en la forma i que aquestes decisions, si s’havien de prendre, s’haurien hagut 

de prendre abans, ja que ha estat queixa majoritària dels músics que havent assajat per unes 

actuacions durant l’estiu ara resulta que s’han quedat sense director i sense actuacions. 

Considera, en fi, que tant el seu partit com ERC van entendre que no hi havia prou justificació 

per haver pres aquesta decisió, i que calia diàleg i intercanvi d’opinió entre les parts per 

arribar a un acord, i no a la confrontació que és a on s’ha arribat, i que per això van presentar 

la moció que constitueix el següent punt de l’ordre del dia, a on es demana la readmissió del 

director i que totes dues parts s’asseguin a parlar. Sol·licita a l’equip de govern que rectifiqui, 

que es recondueixi la situació, que s’entri en un procés de diàleg. 

El Sr. Gaseni manifesta que fer arribar l’afer al ple pot resultar contraproduent, ja que la 

intervenció dels partits polítics fa que de vegades les coses s’encallin, i defensar un assumpte 

d’una manera o d’un altra pot perjudicar el que més es persegueix. Intentarà però que això no 

passi. Entén que la proposta que fan els regidors del PP és una proposta feta amb bona 

voluntat, amb ganes de conèixer i saber tots els detalls i prendre una decisió. Agraeix a la 

regidora d’Ensenyament la informació donada en la reunió del passat dimarts, i mostra també 

el seu agraïment a la direcció de l’EMMA pels detalls oferts i a l’ajuntament per haver deixat 

sentir per l’emissora local els arguments de la part afectada. El grup d’ERC, diu, ha conclòs 

que ja tenen prous arguments, i que fa massa temps que el col·lectiu de gent que s’estima la 

música tenen malestar per les decisions preses. Pensa que com més aviat passin el tema 

millor, perquè les coses quan es porten a aquesta sala, diu, en comptes d’arreglar-les encara 

s’emboliquen més. Per això, tot i estar carregada la moció de bona voluntat, opina que no és la 

solució més lògica i per tant el seu vot serà d’abstenció. Demana en canvi que s’accepti la 
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proposta presentada pel seu grup juntament amb el grup del PSC per urgència, encara que no 

fos presentada en temps i forma, doncs és conscient que si l’alcalde no ho accepta no podria 

debatre’s. 

El Sr. Montagut constata que tot i que s’està debatent una proposta presentada pel grup del PP 

tant el Sr. Espuny com el Sr. Gaseni han aprofitat per fer un “refregit” ambla proposta que 

vindrà a continuació. Manifesta haver trobat correcta la cronologia dels fets efectuada pel Sr. 

Font, i creu que després de prendre la decisió, considerada encertada, tant per part de la 

direcció de l’EMMA com de l’ajuntament, també es va donar veu a la persona afectada, com 

s’ha assenyalat, i aquesta ha pogut donar la seva versió. Els partits ja tenen clar el que ha 

passat, diu. Alguns prenen partit i d’altres no, però tothom ha pogut dir la seva. A partir 

d’aquí, que cadascú actuï com consideri oportú. Recorda la intervenció de l’ajuntament en els 

afers de la banda de música Mestral, que quan va haver-hi el pas de la Mestral a l’EMMA 

estaven compartint govern municipal amb el grup d’ERC i per tant aquests també van ser 

partícips com tota la societat en general que va recolzar allò, i també la implicació actual amb 

l’EMMA, i explica que ho diu només per deixar-ne constància, no pas per penjar-se cap 

medalla. Recorda també que l’ajuntament, des de fa uns quants anys, està fent una aportació 

econòmica important, que en ésser feta per l’ajuntament cal considerar que la fa tot el poble. 

Entén doncs que tots estimen la música, i diu això perquè ningú no consideri que algú se’n vol 

apropiar o que només ell, per presentar una moció determinada, estima la música o està 

actuant en favor de gent que estima la música. Creu que tots els grups polítics han tret ja les 

seves conclusions. Hores d’ara tots saben el que ha passat, i per tant troba innecessari adoptar 

tant aquesta moció entrada en temps i forma com la següent que no ha estat entrada en temps i 

forma però que també es tractarà. Reitera que l’ajuntament ha pres una decisió, d’acord amb 

l’EMMA, i que fets els aclariments oportuns el posicionament és clar: que no val la pena 

entrar en més discussions ja que no creu que puguin afegir cap altra novetat. 

El Sr. Font, en relació a la intervenció del Sr. Espuny diu que per ell no és el mateix escoltar i 

preguntar que només escoltar, i que sentint una entrevista pot escoltar, però no preguntar. 

Explica novament que l’objectiu de la moció és la creació d’una comissió en la qual tots els 

regidors puguin escoltar, preguntar i exigir documentació, i en una entrevista això no es pot 

fer, particularment pel que fa a la documentació que se li imputa no haver-la presentat. Sent 

moltíssim haver-se quedat sols, però pensa que han complert amb la seva obligació d’arribar 

fins el final, i anuncia que demanarà una entrevista amb el Sr. Chordà, parlarà amb els 

membres de la banda de música, i en traurà les seves pròpies conclusions. En relació a 

l’afirmació del Sr. Gaseni relativa a que és contraproduent portar el tema al ple, recorda que 

l’escola de música és municipal i que, per tant, els incumbeix a tots, i que ningú fa partidisme 

de res, sinó tot el contrari. El que ell vol és aclarir els fets, i està en l’obligació de fer-ho. Per 

acabar, i en relació a la intervenció del Sr. Montagut, reitera que la seva voluntat sempre ha 

estat l’aclariment dels fets, i pensa que en no acceptar la creació d’aquesta comissió han 

perdut una oportunitat. És evident, conclou, que l’EMMA ha de continuar amb les seves 

funcions, però s’havia de poder treure una conclusió clara, i aquesta era la seva única intenció. 

 

 

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

 Vots a favor: tres. 

 Vots en contra: set. Voten en contra el Sr. Martí i Garcia, el Sr. Montagut, la Sra. Martí i 

Buenaventura, el Sr. Lallana, la Sra. del Amo, el Sr. Martí i Esteller, i el Sr. Medrano. 

 Abstencions: tres. S’abstenen el Sr. Gaseni, el Sr. Llaó i el Sr. Espuny. 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 121 

 

Vist el què, l’Alcaldia declara rebutjada la moció relativa a la creació d’una comissió especial 

i específica d’aclariment dels fets sobre l’acomiadament del director de la Banda, Sr. Chordà, 

presentada pel grup del Partit Popular. 

 

 

4.- PROPOSTA D’ACORD PER LA READMISSIÓ DEL DIRECTOR DE LA BANDA DE 

MÚSICA RUBEN CHORDÀ. 

 

 

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

proposta d’acord per la readmissió del director de la Banda de Música Rubén Chordà, 

presentada pels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit dels 

Socialistes de Catalunya, RE 2332 de 28/7/2011. 

Plantejada la qüestió en aquests termes, i a l’empara dels articles 91.4 i 97.3 del Reglament 

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

de 28/11/1986, es procedeix a la votació de la proposta d’inclusió, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

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

referent a la moció a l’ordre del dia. 

 

 

Tot seguit el Sr. Gaseni dóna lectura a la moció presentada que literalment diu: 

“Aquesta proposta d’acord es presenta amb motiu d’urgència i en el present Ple per 

creure que es necessitava haver escoltat i valorat els posicionaments de totes les parts 

afectades, respecte la decisió de l’ajuntament de l’Ametlla de Mar de prescindir dels 

serveis del director de la Banda de Música Sr. Rubén Chordà Escrivà. 

Per tant, demanem al Sr. Alcalde que inclogui la present proposta d’acord de manera 

urgent al Ple que s’ha de celebrar el divendres 29 de juliol, per tal de no allargar més la 

situació de desacord que existeix entre la Banda de Música i la Direcció de l’EMMA. 

Després d’haver escoltat els arguments de la Regidoria d’Educació i de la Direcció de 

l’Escola Municipal de Música el dimarts dia 26 de juliol. 

Després d’haver escoltat els arguments del director de la Banda de Música de 

l’EMMA, Rubén Chordà en l’entrevista emesa el dimecres dia 27 de juliol per la Cala 

Ràdio. 

Després de conèixer l’opinió del col·lectiu de músics que conformen el Conjunt 

Instrumental Avançat de l’EMMA, la Banda de Música. 

I valorant la importància de la feina que realitzen totes les parts, i que no es pot 

prescindir de cap de les persones que conformen el projecte musical del nostre 

municipi. 

Demanem que el Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, acordi el següent: 

1er. Readmetre el professor i director del Conjunt Instrumental Avançat de l’EMMA, 

Banda de Música, Sr. Rubén Chordà Escrivà. 

2on. Arribar als acords entre les parts que siguin necessaris per restablir la confiança i 

així poder continuar treballant conjuntament per la Música de l’Ametlla de Mar.- 
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Els regidors Jordi Gaseni Blanch.- Vicenç Llaó López i Antoni Espuny Gaseni. 

L’Ametlla de Mar, el dia 28 de juliol de l’any 2011.” 

 

Un cop conclosa la lectura manifesta que es tracta del conjunt instrumental avançat de l’escola 

municipal de música de l’Ametlla de Mar, però que s’ha de tenir en compte que és el record i 

l’esperit de la banda de música Mestral. A partir d’aquí, diu, és la proposta que pensa s’hauria 

de debatre i la que és més coherent. Pensa que han de sumar més que restar, i que en un 

moment en que encara no s’han plantejat responsabilitats han de mirar cap endavant, no li 

agrada parlar de rectificació sinó de tornar a començar, de tornar a parlar, de buscar la 

confiança si és que en algun moment s’ha perdut, perquè pensa que en el món de la música 

ningú sobra, i que s’hauria de prendre en consideració aquesta proposta senzilla però tant 

plena de contingut. 

El Sr. Espuny manifesta que li hagués agradat tenir un segon torn de paraules en l’anterior 

punt i haver contestat al Sr. Font; no obstant diu que ho farà en aquest punt, si és que l’alcalde 

ho autoritza. 

L’alcalde li dóna autorització. 

Explica el Sr. Espuny que van presentar aquest escrit a posteriori perquè sabien la posició de 

l’ajuntament i que la moció presentada amb molt bona voluntat per part del Partit Popular 

segurament seria rebutjada, i una vegada escoltat el director i l’opinió dels membres de la 

banda van entendre que podien donar un pas més amb la intenció de deixar tancat el tema el 

més aviat possible posant propostes damunt la taula que portin solucions al problema, i que a 

partir d’aquí no hi ha cap més intencionalitat. Els arguments no tenen el cos suficient com per 

justificar una decisió com la que es va prendre, diu, i el que es pretén és només reconduir una 

situació que afecta el poble, l’escola de música, els membres de la banda i l’ajuntament. 

El Sr. Font manifesta que recolzaran la proposta perquè hi troba un bon esperit de reconduir 

els fets, i tot el que sigui de bona fe el seu grup ho recolzarà. 

L’alcalde diu que no voldria discutir sobre el que significa tenir o no bona fe, que cadascú ho 

sabrà, però entén que la intenció que diu el Sr. Font és la que tots persegueixen tot i que de 

vegades, com passa sovint, la bona fe d’uns i altres també s’entén d’una o altra manera. 

El Sr. Montagut manifesta que remet el posicionament del grup de CiU al manifestat en 

l’anterior punt, perquè com ha dit abans allà s’han refregit les dues mocions. El que constata 

és que en la primera moció no hi havia una avinentesa entre els grups polítics avui a l’oposició 

i en canvi en aquesta ja ha pres posicionament algú que en l’anterior ha dit que necessitava 

més aclariments, però que ara sembla que ja els té tots i dóna per bons els arguments de la 

persona que feia les funcions de director de la banda de música, i que, per tant, d’alguna 

manera, pels posicionaments que s’han manifestat, descarta les explicacions que s’han donat 

tant des de la Regidoria com des de l’escola de música sense que se n’hagi aportat cap fet nou. 

El posicionament de l’ajuntament ha estat des d’un bon començament indubtable a favor de la 

música, afirma. Així va ser-ho amb la Mestral i ho és ara amb la implicació amb l’EMMA. La 

previsió de cara al començament de curs és que hi hagi una persona fent les funcions de 

director. Les decisions s’han pres, tothom ha tingut ocasió d’escoltar totes les versions i fer-se 

una composició de lloc, i tot i que ningú està lliure d’equivocar-se, la decisió l’han pres amb 

tota la fermesa que cal, i quan algú pensa que la decisió que pren és la correcta, creu que el 

que ha de fer és mantenir-la. 

El Sr. Gaseni agraeix el vot afirmatiu del PP, tot i que constata que pel que sembla aquesta 

proposta tampoc no s’adoptarà. Lamenta que avui s’acabi de liquidar el poc esperit que 

quedava de la banda Mestral. 
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El Sr. Espuny reitera l’agraïment al PP pel seu vot favorable, i diu al Sr. Font que si el seu vot 

hagués servit per aprovar la seva moció l’hauria tingut. Opina que potser l’ordre en que s’han 

debatut les dues mocions no ha estat el correcte, ja que primer hagués hagut de aquesta i a 

posteriori, quan s’hagués desestimat, passar a votació la del PP, que és un pas previ per 

intentar esbrinar més completament el que ha passat. Explica que s’ha abstingut tot i que no li 

ha pogut explicar el vot perquè només han tingut un sol torn, però que de totes manera li 

agraeix el seu vot afirmatiu en aquesta. Conclou reafirmant que no creu que hi hagi un 

problema intrínsec el suficientment important i insalvable com per provocar l’acomiadament, 

que s’hauria pogut arribar perfectament a una entesa. 

El Sr. Font puntualitza que la seva moció proposava esbrinar uns fets, i que aquesta és un 

exercici de bona fe. Creu que quan es tracta de buscar el diàleg mai es pot dir que no. Opina 

que no té res a veure una moció amb l’altra, i que la motivació és la convicció moral i 

racional, i no l’aritmètica. 

El Sr. Montagut diu al Sr. Font, només per puntualitzar, que si mira el punt primer de la 

present proposta d’acord presentada pel grup d’ERC i PSC, veurà que ja està prenent 

decisions, i per tant, donant per bona la versió d’una de les parts. En relació a l’al·lusió del Sr. 

Gaseni relativa al fet que amb aquest acte es liquidava l’esperit de la Mestral, troba que és una 

afirmació certament desencertada, ja que al seu entendre, “liquidar l’esperit de la Mestral” no 

està ni a les seves mans, ni a les d’ell. 

 

 

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

 Vots a favor: sis. 

 Vots en contra: set. Voten en contra el Sr. Martí i Garcia, el Sr. Montagut, la Sra. Martí i 

Buenaventura, el Sr. Lallana, la Sra. del Amo, el Sr. Martí i Esteller, i el Sr. Medrano. 

 Abstencions: cap. 

Vist el què, l’Alcaldia declara rebutjada la proposta d’acord per la readmissió del director de 

la banda de música Sr. Rubén Chordà. 

 

 

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 134/2011, de 14/03/2011 al 363/2011, de 22/07/2011 i de les actes de les 

Juntes de Govern corresponents a les sessions 3/2011, de 28/02/2011, 4/2011, de 07/03/2011, 

5/2011, de 14/03/2011, 6/2011, de 16/03/2011, 7/2011, de 24/03/2011, 8/2001, de 

31/03/2011, 9/2011, de 07/04/2011, 10/2011, de 28/04/2011, 11/2011, de 05/05/2011, 

12/2011, 12/05/2011, 13/2011, de 19/05/2011, 14/2011, de 26/05/2011, 15/2011, de 

02/06/2011, 16/2011, de 08/06/2011 i 17/2011, 07/07/2011, 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 els decrets com les actes de la Junta de Govern són molt 

nombroses, que no ha tingut temps material per llegir-les totes i per tant es guarda les 

preguntes per realitzar-les en el proper ple ordinari. 

L’alcalde diu que fa molts dies que tenen la documentació al seu abast. 
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El Sr. Gaseni manifesta que el seu grup volia dedicar el ple d’avui a un tema molt important 

com és la música, però ha estat un dia molt trist i per tant no té ni precs ni preguntes. 

L’alcalde li pregunta si vol reconsiderar el comentari desafortunat que ha fet. 

El Sr. Font manifesta que no té res a objectar als acords presos per les Juntes de Govern Local. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El Sr. Espuny manifesta que des del passat mes de març no s’ha celebrat cap sessió ordinària i 

que, per tant, hi han un bon plec de decrets i actes de Junta de Govern, i tot i que se’ls hi 

envien per correu electrònic, els temes són el suficientment importants com per repassar-los i 

demanar als serveis tècnics les informacions oportunes abans de portar-les al Ple. De totes 

maneres demana al nou regidor d’Urbanisme, en relació a la notícia sortida referent a una 

sentència que afecta a Roques Daurades, si pot fer-li alguna explicació. 

El Sr. Lallana contesta al Sr. Espuny que no disposa de tota la documentació tècnica en aquest 

moment, però que breument li farà arribar. Suposa que ja haurà vist la resposta oficial de 

l’ajuntament publicada en els diversos mitjans comarcals. 

El Sr. Espuny fa referència a una primera sentència d’un contenciós presentat per l’empresa 

PYDUM contra l’ajuntament i que en primera instància es va guanyar i a la qual s’ha fet 

referència en diverses ocasions. Demana al regidor si també li pot fer arribar una còpia per 

veure el que en un principi PYDUM va reclamar i també conèixer els arguments del jutge. 

L’alcalde suggereix que el regidor faci una convocatòria amb l’assessor urbanístic i jurídic, 

amb l’objectiu que puguin tenir tota la informació, cosa que abans no es podia dir el mateix. 

El Sr. Font prega que es tingui en compte que al paratge de Santes Creus, al costat del 

càmping, a on hi ha la llacuna, hi havien instal·lades unes baranes de fusta que han estat 

arrancades i utilitzades pels nens per jugar i tapar les grutes naturals, amb unes tatxes que 

surten, i demana al regidor pertinent que prengui les mesures adients per arreglar-les. 

El Sr. Font exposa que als pàrquings de l’entrada del poble hi han hagut furts de gasoil, i que 

dos grues del poble se situen ara al carrer Goya per evitar aquells pàrquings, creant això un 

perill per a la circulació perquè ocupen un vial en una cruïlla perillosa per la seva visibilitat. 

Demana que es prenguin les mesures oportunes per deixar el carril lliure. Posa de manifest 

també que al Cementiri vell, a la banda del barranc, hi han runes de la pròpia gestió de 

manteniment del Cementiri en situació deplorable, làpides trencades, vidres, flors, etc. Li 

consta que en un principi es van posar en un contenidor, que era el més normal, però que els 

veïns tiraven tota classe de brossa i que per això es va treure. Sol·licita que es busqui una 

solució perquè el que no és admissible és que hi hagi escampades aquestes runes. 

Pregunta també si a més del rentapeus existent a la platja de Xelin, pot instal·lar-se una dutxa. 

Fa lliurament seguidament de fotografies acreditatives dels fets a què es refereixen els quatre 

precs efectuats. 

L’alcalde agraeix al Sr. Font la seva intervenció i assegura que es farà un seguiment de les 

inquietuds, amb celeritat les tres primeres. En relació a la quarta puntualitza que aquesta va 

ser una obra finançada pel Ministeri, i que es va instal·lar només un rentapeus, primer, perquè 

és una cala de pedreta i no d’arena, i segon, per l’incorrecte ús del sabó que alguns usuaris en 

fan a les dutxes. No obstant, assegura, si l’ajuntament creu oportuna la instal·lació d’una 

dutxa i hi pot fer-hi front s’instal·larà. 
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El Sr. Font manifesta que és del tot evident que és una cala de grava i no d’arena i que per 

aquet fet tampoc caldria el rentapeus, però que al seu entendre és un servei més i una 

inquietud que li han fet arribar uns usuaris dels serveis de la platja de Xelin. 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 14:51 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 12 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 114 a 125 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 04/10/2011 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 9/2011, DE 29/09/2011. ORDINÀRIA. 

 

 

ASSISTENTS A L’INICI 

 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí i Garcia 

 

Regidors 

Sr. Antoni Montagut i Franch 

Sra. Mª Carme Martí i Buenaventura 

Sr. Ruben Lallana i Plaza 

Sra. Eva Mª del Amo i Galarzo 

Sr. Vicent Martí i Esteller 

Sra. Francesc Albert Medrano i Arbó 

Sr. Joan Font i Ballesteros 

Sra. Marta Font i Ferré 

Sra. Gemma Margalef i Creixenti 

Sr. Jordi Gaseni i Blanch 

Sr. Vicent Llaó i López 

Sr. Antonio Espuny i Gaseni 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 18:00 hores del dia 29/09/2011, 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 6/2011, DE 28/6/2011, 

7/2011, DE 28/6/2011, I 8/2011, DE 29/7/2011. 

 

 

Es procedeix a llegir les actes de les sessions anteriors, 6/2011, de 28/06/2011, 7/2011, de 

28/06/2011 i 8/2011, de 29/07/2011. Un cop conclosa la seva lectura, i com sigui que no 
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s’origina cap objecció ni oposició el president, a l’empara de l’article 108 del Text refós de la 

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

28/4/2003, declara adoptat per assentiment el següent acord: 

 

ÚNIC.- Aprovar les actes de les sessions anteriors, 6/2011, de 28/06/2011, 7/2011, de 

28/06/2011 i 8/2011, de 29/07/2011. 

 

 

2- APROVACIÓ DEL PLA DE MODERNITZACIÓ I RACIONALITZACIÓ DE 

L’ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR. 

 

 

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

agradat que tot el que pretenen aprovar en un sol punt s’hagués aprovat diferenciadament, ja 

que en uns pot estar d’acord i en d’altres no, però que es planteja com a únic punt per 

justificar un increment brutal de l’IBI que se situa al voltant del 37%, que troba irracional. 

Explica que a l’ajuntament hi han uns ingressos fixes, que no varien significativament, i 

d’altres de variables, com els derivats de les llicències d’obres, que poden variar entre els cent 

i els quatre-cents mil euros a l’any. Afirma que el seu grup fa anys que està advertint de les 

conseqüències que comporta el no ingressar els diners pressupostats provinents de les 

llicències d’obres, perquè al final sí que se’ls gasten i l’ajuntament s’endeuta per compensar el 

dèficit d’ingressos, i que va arribar a dir que l’ajuntament cada dia gastava més del que podia 

per valor de sis mil euros. El que passa, continua, és que l’equip de govern té la capacitat de 

disfressar els números i afegir a final d’any unes partides noves d’ingressos amb l’única 

finalitat d’exhibir uns números excel·lents, i així han passat en quatre anys de no deure 

pràcticament res a deure vuit milions i mig d’euros, malgrat que les ràtios fossin positives 

perquè es comptabilitzaven ingressos com ara convenis. Aquests diners, però, s’han de tornar 

amb els corresponents interessos, i tot i així han continuat amb la política de malbaratament, 

equivocant-se any rere any; i si el romanent de tresoreria és molt bo és perquè es 

comptabilitzen com a drets pendents de cobrament deu milions cinc-cents noranta-cinc mil 

euros de convenis amb Marina Sant Jordi i Calafat, que com han manifestat interposaran 

contenciosos i ja veurem si es cobraran. Afirma que això, que ho venen arrastrant any rere 

any, és el que els ha permès dir que els números són excepcionalment bons, però que els ha 

portat a aquest endeutament de vuit milions i mig, més dos milions de la Cala Gestió, més sis 

milions set-cents mil euros de creditors pendents de pagament. A més a més, assevera, a això 

s’ha d’afegir els sis-cents trenta mil euros que hauran de pagar durant vint anys quan estigui 

finalitzada la residència. I tampoc no està comptabilitzat el que han de pagar pel conveni del 

Bon Repòs, a on per cert, continua, a causa de les actuacions executades urgentment perquè 

venien eleccions s’han mort la meitat dels arbres. Afirma que si realment l’ajuntament 

estigués bé, amb un control exhaustiu de la despesa corrent, la variació que es produeix per les 

llicències d’obres podria assumir aquesta reestructuració sense pujar un sol impost. Ara es 

troben davant la realitat que l’endeutament de l’ajuntament és brutal, i que tocarà als caleros 

pagar les seves equivocacions d’any rere any, que tot i veient la crisi van iniciar obres i més 

obres, sense mirar les circumstàncies externes. Fa memòria seguidament a l’advertiment que 

va fer quan van iniciar l’obra de la residència, relatiu a que hi havia residències que estaven 

tancant i que els números no sortirien. Tot i això, diu, la van tirar endavant i ara demanen als 

caleros que tapin les conseqüències de les decisions errònies, tot i ésser advertits i tenir 
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assessors als que paguen dos o tres-cents mil euros l’any. Creu que una pujada com la que 

pretenen fer de l’IBI s’hagués hagut de consensuar amb tots els grups polítics, però que en la 

Comissió Informativa l’alcalde ja els va dir que era un tema que no es podia discutir, que 

estava decidit i que el tirarien endavant. Quan una persona s’ha equivocat diverses vegades, 

continua, i ara demana als seus conciutadans que assumeixin els seus errors, aquesta persona 

hauria de dimitir, i deixar que siguin uns altres del seu mateix partit, que segur que tenen 

capacitació, els que tirin endavant amb el problema d’un deute brutal. L’aparcament, posa 

com a exemple, no el vol agafar ningú perquè genera pèrdues i només s’utilitza un mes i mig 

l’any. En el tema de l’aigua, recorda que ja va dir fa vuit anys, quan es van cobrar els sis 

milions d’euros de la concessió, que com tots sabien aquests diners s’haurien de tornar a 

través del rebut d’aigua, i l’augment en efecte ha estat substancial. Quan s’arriba a una 

situació com l’actual, el normal és que el màxim responsable reconegui que les seves 

decisions han estat errònies. Per això, opina que l’alcalde hauria de dimitir i deixar el poble 

tranquil, i que altres persones del seu partit, com ha dit, obrin un diàleg amb les altres forces i 

trobin junts una solució al problema generat per les seves decisions. Demana la retirada del 

punt i del relatiu a les ordenances fiscals. 

El Sr. Gaseni anticipa que el seu vot serà contrari. Manifesta que es troben davant d’una 

proposta d’augmentar els ingressos en vuit-cents mil euros i de retallar sis-cents mil en 

despesa. Recorda que el 20/12/2010 el govern de CiU aprovà el pressupost general de 

l’exercici pel 2011, en que els costos per personal ascendien a quasi bé cinc milions d’euros, 

per a ell un percentatge molt alt, que només faltaven quatre mesos per al començament de la 

campanya electoral i que tots sabien que els ingressos extraordinaris provinents dels convenis 

urbanístics seria molt difícil cobrar-los tot i que de fet ja s’havien invertit quasi tots. Al gener 

de l’any 2011, diu, el govern va reconèixer amb fets, aprovant un pla econòmic i financer per 

poder esborrar i eliminar els dèficits que sortien en els informes d’Intervenció, que les coses 

no anaven bé, i ERC ja va avisar que s’havia de fer una auditoria externa a l’efecte de 

conèixer la situació real de l’ajuntament, però que el govern el va sorprendre presentant una 

auditoria feta per una empresa del Sr. Toni Martos, gerent de la Cala Gestió, auditoria que surt 

immaculada, confirma els desitjos de l’alcalde i de l’equip de govern i és tema a la revista 

local Els Quatre Cantons, arribant així a la campanya de les eleccions municipals podent dir 

coses com que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar juga la Champions i que és un dels 

ajuntaments amb la salut econòmica més forta i més potent, fent comparacions amb els 

ajuntaments més mal gestionats o en situacions més preocupants, i així tot quadra; un 

ajuntament que gestiona nombrosos plans d’ocupació provinents del sempre criticat anterior 

govern d’esquerres de la Generalitat. Celebrades les eleccions, continua, el grup de CiU 

renova la majoria absoluta i als cent dies, més o menys, vol aprovar la retallada de personal i 

el major augment d’impostos mai vist a La Cala. Però el més graciós, diu, és que a aquest pla 

li diguin de modernització i racionalització de l’administració. S’ha acabat la festa, afirma. 

S’acaben els convenis i ara toca fer-ho pagar a tot el poble; l’augment de l’IBI del 0,62% al 

0,85% forma part de l’última fulla del llibre de receptes perquè un ajuntament pugui finançar 

se. Quan un equip de govern proposa que qui té un immoble amb un valor cadastral de trenta 

mil euros i paga d’IBI cent vuitanta-sis euros passi a pagar dos-cents cinquanta-cinc, o sigui 

seixanta nou euros més, és que la cosa no va bé. La gent que viu a l’Ametlla de Mar, afirma, 

no són magnats. La majoria són gent treballadora a qui costa arribar a final de mes, que vol 

viure tranquil·lament treballant i pagant els seus impostos. Aquest no és el model de poble 

que vol ERC, i no li val fer comparacions amb altres poblacions d’interior amb percentatges 

similars, i no troba lògic l’increment, ja que aquests diners s’ingressaran gràcies a l’esforç dels 
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caleros en una situació de crisi per la que estan passant les famílies. Manifesta que si l’alcalde 

no pot mantenir el sou que va ficar-se fa quatre anys, ell pot dir el que vulgui, però això és que 

estan molt malament i que avui aquells serveis dels quals estaven tan orgullosos pel seu 

funcionament es posen en qüestió. Falten quatre anys per a les properes eleccions municipals, 

diu, i des del govern es pensa que potser la gent ja no se’n recordarà. No només se’ls tracta 

així de malament sinó que al pla de la retallada de serveis i d’augment d’impostos li diuen Pla 

de Modernització i Racionalització de l’administració, cosa que troba una falta de respecte no 

només envers aquells que van votar-los, sinó per tots els que van anar a votar perquè 

confiaven en una classe política que havia de tirar endavant el poble. Conclou sol·licitant que 

s’atreveixin a dir tota la veritat i no dir-la a mitges. 

El Sr. Font manifesta que en la Comissió Informativa ja va demanar que el pla es deixes 

damunt la taula, ja que per molta respectable majoria que tingui l’equip de govern haurien 

d’haver comptat amb la resta de forces de l’ajuntament i treballar tots plegats, perquè el seu 

antecessor el Sr. Llaó ja els va dir reiteradament que fessin els deures, que consistien en fer 

reformes estructurals. Va demanar deixar damunt la taula aquest pla de xoc per poder estalviar 

un milió i mig d’euros perquè ell va estar governant durant deu anys, té criteri de govern i 

sentit de la responsabilitat i opina que la situació actual no és l’adequada per pujar impostos i 

menys encara d’aquest calibre, per tal de poder treballar conjuntament en l’austeritat que els 

temps demanen però amb la condició que ni l’IBI ni cap impost important es toqués. L’equip 

de govern en canvi creu oportú tirar-ho endavant i veure si després algun grup polític vol 

afegir-se, però a aquest joc, diu, el seu grup no hi juga. No hi entrarà si no es retira el 

contingut de la pujada del 37,09 % de l’IBI, que són vuit-cents mil euros. Sol·licita que es 

deixi de costat i comencin a treballar en reduir la despesa. Afirma que d’aquest milió i mig 

d’euros que pensen estalviar el 40% prové de reduir despesa però el 60% l’estan carregant a la 

gent del poble, i en això no hi està d’acord. No hi ha govern ni sentit comú que ho plantegi. El 

que haurien de fer és el que fa tothom, racionalitzar la despesa i estrènyer el cinturó fent un 

pla d’austeritat. I no fa demagògia, afegeix, tot i ésser conscient que quan ell va governar va 

pujar impostos, però eren altres temps, hi havia bonança econòmica i es volia tenir una 

qualitat de serveis. Ara però creu que no és el moment. Es manifesta d’acord amb l’afirmació 

de l’equip de govern que estan fent equipaments per augmentar la qualitat de vida, però la 

qualitat de vida, diu, comença a les butxaques del contribuent, i no li valen les comparacions 

amb les situacions i coeficients d’altres pobles. Manifesta que l’ajuntament ha tingut 

importants ingressos atípics com són ara els sis milions d’euros per la concessió de l’aigua 

l’any 2005 –sent també corresponsable el grup d’ERC– i els convenis urbanístics. Creu que 

s’hagués hagut de racionalitzar la despesa i els serveis. Reitera la demanda de retirar aquest 

punt de l’ordre del dia i s’ofereix, si el govern ho vol, per treballar per reduir la despesa entre 

un milió i mig i dos milions d’euros, i que el poble no pagui ni un euro més en contribucions, 

però la seva condició és la retirada del punt de l’ordre dia. 

El Sr. Montagut diu que s’ha fet referència a un “increment brutal” de 35% de l’impost de 

l’IBI. Això, diu, tenint en compte que és l’únic impost que puja i tenint en compte també que 

el servei de recollida d’escombraries és deficitari, que s’han fet obres sense la imposició de 

contribucions especials, que s’ha d’assumir el dèficit de l’escola de música, que tenen una 

Policia Local amb un cost de personal d’un milió d’euros, una llar d’infants, o que tenen una 

ambulància que costa uns quatre-cents mil euros l’any, serveis que tots volen mantenir perquè 

tothom entén que això és nivell i qualitat de vida. Considera que no es poden fer aquestes 

afirmacions, ni parlar de responsabilitats quan aquestes decisions es prenen justament per 

responsabilitat. Podrien reconèixer que van considerar no imposar contribucions especials per 
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finançar obres i potser s’hagués hagut de fer, potser en lloc de fer aquesta pujada que 

consideren brutal del 35% podria referir-se al moment que amb d’altres governs es va fer una 

pujada del 55% que en aquell moment no va considerar-se brutal i en canvi ara és espectacular 

i no es pot aguantar. Tothom és coneixedor, diu, de la situació actual, i del fet que és 

estrictament necessari prendre aquestes mesures per intentar no haver de rebaixar la qualitat 

dels serveis que ha esmentat i el de d’altres com són ara l’aparcament i la piscina. El que està 

clar, afirma, és que el preu dels serveis públics moltes vegades no és l’adequat, i que el que 

ara plantegen no suposa ni tan sols pujar-los al preu que haurien de valdre al mercat, com és 

ara el cas del rebut de recollida d’escombraries. Creu que es pot parlar de moltes coses, però 

que hi ha un conjunt de situacions que s’han donat a nivell comarcal, regional, estatal, i fins i 

tot a nivell mundial, en que gent molt més capacitada no l’ha vist venir, Opina que l’esforç 

que es demana no és un esforç tant gran com el que volen suposar, sense ser magnats ni 

empresaris. Entén que la pujada de qualsevol impost en el moment en què ens trobem és 

dolorosa, també pel govern municipal. Si aquí s’ha demanat la dimissió de l’alcalde, diu, hi ha 

molta més gent que també hauria de dimitir perquè s’han equivocat molt més no preveient 

l’abast de la crisi actual –a què l’any 2008 se li va donar un horitzó de dos o tres anys–i en 

base a què es va decidir fer una sèrie d’inversions com ara el pàrquing, que segurament si 

l’haguessin de fer ara en les condicions actuals no el farien, la piscina, o les obres a la llar 

d’infants, que en les condicions existents actuals ara ningú faria. Pel que sembla és un gran 

daltabaix que per mantenir tot això es plantegi que algú que ara paga 180 euros passi a pagar 

5,30 euros més. Troba que és treure les coses de context. L’equip de govern, continua, posa 

els números damunt la taula. Tothom ha tingut a disposició els estudis econòmics de 

cadascuna de les taxes, han vist en quina quantitat són deficitàries. El que es proposa és 

mantenir els serveis amb un cost mínim. En relació als convenis manifesta que hi havia un 

compromís de destinar-los a inversió, i afirma que en efecte no s’han destinat diners dels 

mateixos a despesa corrent. Pel que fa a la proposta del PP de rebaixar dos milions d’euros de 

despesa està segur que aquesta comporta rebaixar la plantilla de personal, ja que no hi ha cap 

altra solució. Per una part constaten que la gent necessita un lloc de treball i que s’ha 

augmentar la qualitat de vida i per una altra banda demanen l’aprimament de l’estructura de 

l’ajuntament. Tothom té accés a la documentació de qualsevol àmbit; no es pretén amagar res 

perquè no hi ha res que amagar, els números són els que són i cada any La Cala Gestió fa una 

auditoria. Reitera que el Sr. Espuny fa anys va aprovar una pujada de l’IBI del 55% i no 

recorda que se l’adjectivés com ara, però al final, conclou, estan parlant, per a que la gent ho 

entengui, d’una pujada de 5 euros al mes. 

El Sr. Espuny en una segona intervenció manifesta que un ministre alemany va reconèixer 

públicament que havia enganyat en unes proves d’universitat, va admetre que s’havia 

equivocat i per respecte al seu poble va dimitir, com també un ministre irlandès que quan va 

esclatar la crisi també va dimitir per permetre que fossin altres persones del mateix partit les 

qui assumissin la responsabilitat d’encarar les possibles solucions. Són comportaments que 

dignifiquen les persones que els tenen. Pensa que tot això no es fa per mantenir els serveis, ja 

que per a això ja en tenen prou amb els ingressos fixes que l’ajuntament té, ja que fins ara 

sempre han dit que hi ha havia superàvit i que l’ajuntament de l’Ametlla es trobava en una 

situació òptima. L’únic que s’hauria de fer són variacions en les polítiques concretes de 

determinats departaments per assumir les disminucions de la partida de les llicències d’obres, 

mantenint els serveis del poble amb la mateixa qualitat sense pujar impostos. Amb una 

reestructuració de la despesa corrent en tindrien prou i no caldria una pujada d’impostos de 

vuit-cents mil euros que en aquests moments resulta contraproduent perquè va en direcció 
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contraria del que s’hauria de fer. L’equip de govern sap, assegura, que en moments de crisi el 

que no s’ha de fer és pujar impostos, perquè es retiren recursos del consum en baixar el 

consum les empreses deixen de tenir demanda, deixen de tenir treball i s’entra en un espiral 

que porta a empitjorar la situació. Si fan aquesta pujada, opina, no és per mantenir el servei, 

sinó per pagar els interessos del deute que han generat, i si són capaços de sumar tot el que 

han invertit, tot el que han cobrat i tot el que els han finançat veuran com hi ha molts diners 

que han anat a despesa corrent. Les polítiques del govern d’extrema lleugeresa amb els diners 

públics els han portat a la situació actual, que al seu entendre durarà al menys vint-i-cinc o 

trenta anys. Per aquest motiu demana que els responsables d’aquestes decisions assumeixin la 

seva responsabilitat, ja que els dèficits generats no els pagaran els regidors de CiU, sinó que 

els pagaran tots, com ha passat amb els rebuts de l’aigua, que van dir que baixaven el preu i 

resulta que ara amb menys consum paguen més. Recorda l’estudi que justificava l’aportació 

de sis milions d’euros, que si pel primer any consignava cinc-cents mil metres cúbics de 

consum pel segon any preveia dos milions. Com és possible, es pregunta, que el poble de 

l’Ametlla multipliqui per quatre el consum en un any?. Tots aquests errors es van acumulant i 

ara surten de cop, perquè no només pugen l’IBI, sinó que pugen tots els impostos. El 3% de 

l’IPC, però els pugen. Si l’equip de govern afirma que estan bé, que tenen superàvit, que tenen 

una ràtio positiu, per què han de pujar aquests vuit-cents mil euros si ja pugen l’IPC?. Sumant 

totes les pujades, afirma, es comptabilitzen entre tres i quatre milions d’euros que a causa de 

la gestió de l’equip de govern es retiraran de les economies familiars per cobrir el deute 

generat. 

El Sr. Gaseni manifesta que estan davant d’un molt mal començament de mandat. Pugen l’IBI, 

la guarderia, la brossa, totes les taxes. Estan en moments de crisi, en un alt nivell d’atur i 

finalitzen els plans d’ocupació, que per cert anaven molt bé i van donar un respir al jovent del 

poble, que no se sap si continuaran. Pregunta si l’equip de govern ha fet quelcom més per 

l’ocupació. Només pel fet de trobar-se en uns moments de crisi com els actuals no poden 

aprovar un pla de modernització que comporta fer fora gent, potser amb una altra situació 

econòmica seria possible. Tothom veu que és evident que l’ajuntament s’està redimensionant 

però opina que ara no és el moment, perquè la gent que acaba una feina té dificultats per 

trobar-ne una altra. L’ajuntament podria retallar en altres coses, i posa com a exemple que es 

prevegi destinar vuit-cents mil euros a arreglar carrers al poble. En relació a l’auditoria diu 

que no demana que la faci l’empresa Deloitte, que és qui va fer-la a la Generalitat amb un cost 

de vuit-cents mil euros, però que si l’ha de fer l’empresa del Sr. Toni Martos millor que la faci 

el personal en plantilla de la casa, que serveix igual i costarà menys diners. En relació a la llar 

d’infants recorda que s’ha dit que tot se fa segons estableix la Llei, i demana sobre tot que 

s’assegurin justament que es compleix la llei, ja que en la manera que s’ha proposat sembla 

que amb els professionals que resten a la llar d’infants no compleixen amb el precepte que 

estableix que el nombre mínim de professionals en presència simultània ha de ser igual al 

nombre de grups en funcionament simultani més un, incrementat en un de més per cada tres 

grups. En referència als arbres del Bon Repòs troba que és una llàstima que amb els 

especialistes que tenen en botànica, jardiners i professionals de l’ajuntament, hagin mort. No 

diu que els hagin deixat morir, però que se n’han mort 3, 4 ó 5 d’una espècie que no es troba 

fàcilment ja que eren molt peculiars. En definitiva, pugen cinc euros més d’IBI al mes, puja 

també la guarderia però baixa el servei, pugen les brosses i tota classe de taxes i 

contribucions, i s’acomiada gent, que vol dir menys serveis, o sigui, que pagaran més per 

menys serveis, a més dels convenis congelats, dels sous també congelats dels treballadors de 

l’ajuntament, que no poden fer hores extres, i a més, si finalitzen els plans d’ocupació, això 
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voldrà dir molta més gent a l’atur. Tot això per a ell és un quadre, i no creu que sigui de rebut 

fer retallades d’aquest tipus. Entén que sigui un punt molt dur per a l’equip de govern per 

portar-lo a aprovar al Ple, i que no s’ha d’oblidar que quan el porten és també per la manera 

com ho han gestionat tot. Reitera que el seu vot serà negatiu si no es retira per buscar altres 

maneres. 

El Sr. Font reitera la proposta de retirada d’aquest punt de l’ordre del dia i l’oferiment de 

treballar tots plegats per reduir dos milions d’euros, ja que creu que poden fer-ho si hi ha 

voluntat tot i que el més fàcil és pujar impostos i recaptar vuit-cents mil euros amb el sacrifici 

per les persones, sacrifici que també ve per altres bandes com són ara l’augment de la llum i 

de l’IVA. Recorda que el president Zapatero l’any 2008 va negar la crisi. Totes les famílies 

han fet les seves reestructuracions i l’ajuntament també ha de fer els seus deures. En relació al 

tema del personal afirma que no és de rebut pagar quatre milions nou-cents mil euros l’any en 

personal, creu que s’ha optimitzar el seu rendiment en els diferents departaments. En relació 

al transport públic de les urbanitzacions afirma el que no es pot aguantar una despesa de 

vuitanta-set mil euros l’any quan només se’n recapten nou mil, i considera que és un servei 

que ja l’haguessin hagut de suprimir molt abans, així com la gratuïtat dels llibres de text. Creu 

que s’ha d’ajudar a la gent que té necessitat però no que tothom tingui la gratuïtat dels llibres, 

perquè això és antisocial. Considera també que no és de rebut tenir una grua per la que es 

paguen mil tres-cents euros tant si s’utilitza com no, o el lloguer de l’envelat per a les festes 

majors, on només hi van setanta persones quan es podria donar un rendiment al poliesportiu. 

Tots això, manifesta, són propostes purament de gestió. Finalitza la seva intervenció reiterant 

el seu compromís de col·laboració si l’equip de govern retira la proposta de pujada de l’IBI. 

El Sr. Montagut manifesta que només sortint de la Comissió Informativa ja va dir que estaven 

oberts a propostes i que estan estudiant algunes de les efectuades pel Sr. Font, ja que han de 

mirar de racionalitzar, tal com diu, la despesa. Manifesta que durant l’any 2008 moltes 

persones van hipotecar-se i ara estan pagant les conseqüències. I va equivocar-se tothom, no 

només el govern. Els ingressos fixes provinents de l’Estat s’han vist minvats, explica, i 

afegeix que s’han fet liquidacions que comporten que a partir d’ara s’hagin de retornar diners, 

i passarà el mateix amb els provinents de la Generalitat. No és cert, rebat al Sr. Espuny, que 

els únics ingressos que variïn siguin els de les llicències d’obres, i recorda que el PSC i ERC 

demanaven al President de la Generalitat una pujada d’impostos. Ell no fa una crítica de la 

pujada d’impostos en altres legislatures, sinó que en fa una constatació, i entén que quan un 

govern puja els impostos l’oposició mai no està conforme, encara que sigui el que toca en 

aquell moment. L’únic que ha fet, diu, ha estat constatar que en el seu moment van pujar l’IBI 

un 50% i ara es planteja una pujada del 35%, amb la consideració que el valor cadastral és un 

valor baix. Durant els darrers anys, amb la realització d’obres com la de l’aparcament i 

d’altres més petites, van donar feina a petites empreses del poble que van agafar gent del 

poble que estaven a l’atur. En relació a retallar els serveis assegura que en cap moment s’ha 

plantejat, que el que s’ha parlat és justament de mantenir-los amb una estructura 

redimensionada. En relació a la demanda que siguin els tècnics de la casa qui facin l’auditoria 

manifesta la seva sorpresa pel fet que en altres ocasions han qüestionat justament els informes 

dels mateixos tècnics. Tot depèn del moment, afirma. Contesta al Sr. Gaseni en relació a la 

Llar d’infants demanant-li que estigui tranquil, que es compleixen les ràtios, i que si a algú li 

sembla que no es compleixen, és tant senzill com demanar la documentació i se’ls hi 

facilitarà, ja que no tenen res que amagar. Afirma per acabar que els regidors d’ERC són 

particulars, ja que no volen tocar res, ni pujar cap impost, i tenir-ho tot igual encara que hi 

hagin menys ingressos. Alguna cosa no quadra en aquest plantejament, ja que no tocar res i 
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que tot continuï igual, en la manera que està tot, no pot ser. El que s’intenta és continuar tenint 

els números bons i donar els serveis que estan donant amb un cost mínim per al ciutadà, i per 

tant toca actualitzar preus –que encara no cobreixen els costos– i toca una pujada d’IBI a les 

persones que tenen casa en propietat. Creu que tot plegat s’ha tret una mica de mare potser 

perquè s’acosten eleccions i tothom vol marcar una mica de perfil, entén però que el que 

proposen no està tant fora de lloc. 

 

 

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

 Vots a favor: set. 

 Vots en contra: sis. Voten en contra el senyor Font i Ballesteros, senyora Font i Ferré, 

senyora Margalef, senyor Gaseni, senyor Llaó i senyor Espuny. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

Atès que s’ha elaborat el Pla de modernització i racionalització de l’administració de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, l’objectiu declarat de què és el de garantir accions de futur 

que enriqueixin al municipi i que siguin sostenibles a nivell econòmic i social tot proposant 

diverses accions per tal d’aconseguir estalvis, optimitzar l’estructura de la Corporació i 

racionalitzar despeses, per tal, tot plegat, de guanyar eficiència i aconseguir una organització 

adaptada a les necessitats reals, garantint així la sostenibilitat de cara al futur. 

Atès que es considera necessari fer-ne difusió a la ciutadania i establir els seus principis com a 

guies vinculants per a l’acció del govern municipal, per la qual cosa es considera necessari 

que sigui conegut, debatut i aprovat per l’òrgan plenari; 

Vist, que d’acord amb el que es disposa als apartats a) i c) de l’article 4.1 de la Llei 7/1985, de 

2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, correspon als municipis, en la seva qualitat 

d’administracions públiques de caràcter territorial i dins de l’esfera de les seves competències, 

les potestats d’autoorganització, de programació, i de planificació; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el “Pla de modernització i racionalització de l’administració de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar”. 

 

SEGON.- Encarregar als òrgans executius del govern municipal que en facin difusió i que 

adoptin les mesures necessàries per executar-lo i fer-lo complir. 

 

 

3- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL D’ORDENANCES FISCALS. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat el Sr. Espuny reitera que li agradaria que 

presentessin a aprovació les ordenances individualitzadament. Accepta que moltes taxes 

s’adeqüen a l’IPC amb la finalitat de mantenir els serveis i no incrementar els dèficits. En 

relació a la taxa de la Llar d’infants creu que haurien de fer un petit esforç i per aquest motiu 

demana mantenir el 3% com a la resta de taxes. En relació a l’IBI passa, diu, del 0,62% al 

0,85%, que ve a ser un 37%. S’hagués hagut de demanar el consens de la resta de forces 
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polítiques, la pujada és important, i no poden dir que fa anys que no varia perquè és un impost 

que any rere any s’ha anat actualitzant pel valor cadastral, igual que la resta de taxes dels 

serveis que dona l’ajuntament. Manifesta que el que haguessin hagut de fer és primerament 

asseure’s tots, segon mirar quins valors tenen les cases del poble i a partir d’aquí, si es veia 

necessari un increment, aplicar-lo, però mai la pujada brutal que han plantejat de cop i volta. 

Coincideix amb el Sr. Font que si s’haguessin assegut tots de les partides de despesa corrent 

haguessin pogut estalviar molts diners i la pujada de l’IBI se l’haguessin pogut estalviar. Pel 

que fa a la comparació amb pobles propers afirma que les valoracions cadastrals no són les 

mateixes en un poble de la costa que en un de l’interior. Diu el govern, continua, que per 

mantenir els serveis han de pujar l’IBI, i per a ell això no és veritat. El que el govern hauria de 

dir és que tenen un deute brutal que està al voltant dels vint milions d’euros, i ara s’han de 

pagar els interessos. En relació a la intervenció anterior del Sr, Montagut relativa a que l’any 

2008 es van equivocar moltes persones fent hipoteques, diu que aquestes equivocacions les 

van pagar les mateixes persones, però que les equivocacions del govern les paguen tots els 

ciutadans, és per aquest motiu que demana que assumeixin responsabilitats. Conclou, en 

relació a l’al·lusió a la pujada de l’IBI quan ell va ser alcalde, que no sap a què es refereix, 

perquè la pujada va ser del 0,58% al 0,62%, i per tant no del 50%. 

L’alcalde demana als portaveus que aportin coses noves al debat, i que no repeteixin els 

arguments del punt anterior. 

El Sr. Gaseni manifesta que es parla d’augment d’un 3% però que hi ha taxes que serà d’un 

5%, i el més alt el de l’IBI, d’un 37%, que és a on a ell no el trobaran per més que el comparin 

amb el d’altres poblacions. Creu que no és la millor manera d’actuar, és com una 

improvisació, diu, el recurs per a quan fallen totes les altres maneres de finançament. El que sí 

és veritat, diu, és que no deu ser una solució agradable per a l’equip de govern. Ell no pot 

donar-hi suport. En relació a la pujada de la Llar d’Infants afirma que no és del 3% sinó del 5, 

i ja hi està d’acord sempre que no minvi la qualitat del servei que es dona. En relació a 

l’esmentat al punt anterior referent a que els grups del PSC i ERC al govern de la Generalitat 

demanaven tocar els impostos, manifesta que si gràcies a això la Llar d’Infants va continuar 

rebent els diners que rebia amb el govern d’esquerres, però que avui amb el govern de CiU ja 

no rep, com també a l’escola de música, doncs que benvingut sigui, tot i que s’ha de tenir en 

compte que en l’aprovació dels pressupostos també va donar-hi suport el PP. Per acabar 

manifesta que el seu vot serà negatiu bàsicament perquè pensa que la pujada de l’IBI és 

excessiva. 

El Sr. Font manifesta que no està d’acord en la pujada de l’IBI i demana que per al proper any 

vagin per separat totes les ordenances, ja donat que n’hi han que la pujada és raonable i seria 

bo que fossin individuals per votar-les per separat, però que conjuntament no pot votar 

favorablement perquè el gruix és l’IBI. Entén raonable la pujada de la quota de la Llar 

d’Infants ja que hi hauran quaranta mil euros menys de subvenció i creu que és un servei que 

s’ha de defensar. Recorda que és un tema que té història ja que quan ell va estar governant, i 

amb un gran esforç, va passar de ser privada a pública. Contesta al Sr. Gaseni tot dient-li que 

quan uns gasten massa els altres han de retallar, i que si haguessin tingut més cura a l’hora de 

gastar en Sanitat vuit-cents cinquanta milions d’euros de més potser les retallades d’ara no 

haguessin vingut, però que l’esquerra sempre té això: gasten i gasten i després la dreta ho ha 

de reparar. 

L’alcalde demana que en el segon torn d’intervencions facin aportacions, perquè fins ara 

només han fet crítiques, tot i ser opinions respectables. 

El Sr. Espuny, per al·lusions, contesta al Sr. Font tot dient-li que fer una afirmació com que 
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l’esquerra gasta i la dreta ha d’estalviar és discutible a la vista de les comunitats governades 

pel PP que tenen un fort endeutament. No es pot generalitzar, conclou. 

El Sr. Font contesta que a la terra hi ha de tot però que el concepte filosòfic és aquest. 

Reconeix que l’esquerra fa molt bones polítiques socials, però que sempre s’extralimiten en la 

despesa, i posa com a exemples la política duta a terme pel Sr. Zapatero, qui al seu parer 

perdrà el govern a causa de l’excessiva despesa, i la política del govern tripartit, que ha deixat 

un forat enorme a la Generalitat de Catalunya. Afirma no ser un home de partit, i que no vol 

entrar en aquests temes ja que a ell només li interessa el que passa al poble. 

Demana la paraula el Sr. Espuny per al·lusions, i li és denegada per l’alcalde, ja que, diu 

aquest, han estat dues hores parlant i seguiran fent-ho si no se centren en el punt de l’ordre del 

dia. 

El Sr. Font continua tot reconeixent que els valors cadastrals són baixos ja que l’última revisió 

va tenir lloc l’any 1998. La revisió pot fer-se a partir dels vuit anys, recorda, i per tant és 

possible fer-la ara, i si s’apuja el valor cadastral podrà abaixar-se el tipus de gravamen. 

Reitera que el seu vot serà negatiu per tractar-se d’una proposta conjunta. 

El Sr. Montagut qüestiona l’afirmació del Sr. Espuny que els governs locals tenen els serveis 

coberts amb l’IBI, ja que si fos així no es plantejaria la revisió de la Llei de Finançament 

Local, que demanen tant la Federació com l’Associació de Municipis de Catalunya, amb 

alcaldes de tots els colors polítics. Recorda les conseqüències de les contractacions del govern 

tripartit just abans de les eleccions, els milers de milions que van arribar a contractar en obres 

que ara resulta que s’han de parar per no tenir finançament, així com la hipoteca que això 

representa pels propers anys. Creu que de dolents ni ha a tot arreu, i que de dimissions se 

n’haurien de plantejar tots. Contesta al Sr. Gaseni que busqui altres municipis que pagant el 

mateixos impostos que paguen a l’Ametlla tinguin els mateixos serveis, i recorda als membres 

d’ERC si saben com han deixat el país per fer les afirmacions que han fet, ja que pensa que 

només volen tenir a veure amb els plans d’ocupació i no amb les despeses desmesurades. 

L’alcalde, en relació a les auditories, afirma que cada any se’n fan, i que les revisa la 

Sindicatura de Comptes de la Generalitat, i no entén el per què abans els tècnics servien i ara 

no serveixen. Creu que haurien de ser més curosos. Demana responsabilitat, manifesta que 

s’han fet al·lusions a pujades brutals, i recorda que anteriors governs van pujar fins el 55% 

l’IBI sumat entre els dos mandants dels anteriors dos alcaldes, i ningú va dir res; demana que, 

tal com ha dit el Sr. Montagut, busquin altres ajuntaments amb el mateix nivell de prestació de 

serveis que l’Ametlla. Del que no es pot dubtar, diu, és que en les ratios d’endeutament, 

romanents de tresoreria i estalvis, l’ajuntament de l’Ametlla de Mar està avui dins del 10% 

millors. El que volen és anar a millor, contribuir com a motor econòmic dinamitzador de 

l’economia. En relació a l’atur diu que alguna cosa hauran tingut a veure tots plegats en el fet 

que avui a l’Ametlla de Mar hi hagi un atur de quasi bé la meitat que el d’Espanya. Resulta, 

conclou, que aquí tot es fa malament. 

 

 

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

 Vots a favor: set. 

 Vots en contra: sis. Voten en contra el senyor Font i Ballesteros, senyora Font i Ferré, 

senyora Margalef, senyor Gaseni, senyor Llaó i senyor Espuny. 

 Abstencions: cap. 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
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Vist el que es disposa al “Pla de modernització i racionalització de l’administració de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar”; 

Atès que resulta necessària la modificació de determinades ordenances fiscals; 

Atès que s’ha elaborat una memòria comprensiva de les modificacions que hom pretén 

introduir, unes derivades directament de l’aplicació del Pla esmentat, d’altres, algunes de les 

quals no es modificaven des de l’any 2009, per aplicar els corresponents percentatges 

d’increment derivats de l’aplicació de l’Índex de Preus al Consum; 

Atès que, respecte de les modificacions que afecten tributs que s’acrediten a data 1 de gener, 

és necessari que l’expedient hagi estat definitivament aprovat i les modificacions hagin estat 

publicades abans de la data esmentada; 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 22.2.e), 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 l’expedient de modificació puntual d’ordenances fiscals, que 

introdueix les modificacions que s’esmenten a les ordenances que igualment s’especifiquen: 

 

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 4 de l’ Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost 

sobre béns immobles, que queda redactat de la següent manera: 

2. S’estableixen els següents tipus de gravamen: 

a) Béns urbans: 0,85 

b) Béns rústics: 0,30 

c) Béns immobles de característiques especials: 1,30 

 

2. Es modifica l’article 7 “tarifa” de l’Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de la taxa per 

expedició de documents administratius, que queda redactat de la següent manera: 

Epígraf primer.- Padró municipal d’habitants. 

a) Altes, baixes i modificacions padronals, per persona ................................. 2,30 € 

b) Certificats d’empadronament i convivència ............................................... 2,30 € 

c) Volants d’empadronament .......................................................................... 2,30 € 

Epígraf segon.- Recaptació. 

a) Duplicats de documents recaptatoris  ......................................................... 1,10 € 

b) Plaques acreditatives del cens caní  .......................................................... 14,50 € 

Epígraf tercer.- Cadastre immobiliari.. 

a) Certificacions cadastrals, per immoble ..................................................... 15,50 € 

a) 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  ...................................................................................... 38,50 € 
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Epígraf quart.- Urbanisme. 

b) Certificats d’aprofitament urbanístic ........................................................ 51,50 € 

c) Informes de règim urbanístic  ................................................................... 51,50 € 

d) Certificats de compatibilitat urbanística  .................................................. 51,50 € 

e) Còpies íntegres d’instruments de planejament o gestió en suport digital  

tipus CD, per cada suport, ........................................................................ 32,00 € 

Epígraf cinquè.- Biblioteca municipal. 

a) Confecció de duplicats de carnet de préstec  .............................................. 3,40 € 

b) Impressió de fulls en blanc i negre, per full  ............................................... 0,15 € 

c) Impressió de fulls en color, per full  ........................................................... 1,05 € 

- 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 no-residents s’estableix una fiança de 

20,60 € 

Epígraf sisè.- Altres documents. 

a) Confrontació de documents, per plana  ...................................................... 1,15 € 

b) Certificats no inclosos en altres grups tarifats  ......................................... 10,50 € 

c) Informes no inclosos en altres grups tarifats  ........................................... 10,50 € 

d) Còpies en format DIN A4, per full  ............................................................ 0,35 € 

e) Còpies en format DIN A3, per full  ............................................................ 0,55 € 

f) Còpies de plànols en format superior a DIN A3, per plànol  ...................... 5,20 € 

g) Còpies de documentació en suport digital tipus CD, per cada suport ...... 10,50 € 

 

3. Es modifiquen les quotes tributàries que hi figuren a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 

7, reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer, que resten 

fixades de la següent manera: 

a) Llicències de la classe A ....................................................................... 124,00 € 

b) Llicències de la classe C ....................................................................... 124,00 € 

 

4. Es modifiquen les quotes tributàries que hi figuren a l’article 6 de l’Ordenança Fiscal núm. 

9, reguladora de la taxa de cementiri municipal, que resten fixades de la següent manera: 

 Epígraf 1. Atorgament de drets funeraris: 

 1.1. Sobre nínxols. 

1.1.1. Nínxol núm.1 amb ossera .......................................................... 1.246,50 € 

1.1.2. Nínxol núm.2 (mig) ................................................................... 1.061,00 € 

1.1.3. Nínxol núm.3 (alt) ......................................................................... 955,00 € 

 1.2. Sobre columbaris. 

1.2.1. Columbari ..................................................................................... 690,25 € 

 Epígraf 2. Autorització i registre de transmissions de drets funeraris, i expedició de 

títols: 

 2.1. Autorització i registre de transmissió mortis causa. .......................... 10,00 € 

 2.2. Autorització i registre de transmissió inter vivos. ............................. 20,25 € 

 2.3. Expedició de títol. ................................................................................ 6,50 € 

 Epígraf 3. Autorització i registre de trasllat de cadàvers o restes cadavèriques: 
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 3.1. Per trasllat. ......................................................................................... 64,00 € 

 

5. Es modifica l’Ordenança Fiscal núm. 10, Reguladora de la taxa per la prestació del servei 

essencial de recollida, tractament, i aprofitament o eliminació dels residus, de la següent 

manera: 

a) El quadre tarifari de l’apartat 1 de l’article 5 resta fixat de la següent manera: 

Epígraf 1. Immobles, habitatges o locals de règim comú. 

1.1. Immobles, habitatges o locals en sòl urbà, regulats per claus que permeten 

l’ocupació total de la parcel·la o solar. 

1.1.1. Per habitatge. ................................................................................... 73,25 € 

1.1.2. Per local a on s’exerceixi activitat innòcua. .................................... 96,00 € 

1.1.3. Per altres locals o magatzems. ........................................................ 37,25 € 

1.1.4. Per parcel·la o solar no edificat. ...................................................... 37,25 € 

1.2. Immobles, habitatges o locals en sòl urbà, regulats per claus que no permeten 

l’ocupació total de la parcel·la o solar, i que, per tant, generen un espai lliure d’ús 

privat potencialment productor de residus verds. 

1.2.1. Per habitatge unifamiliar aïllat. ..................................................... 120,75 € 

1.2.2. Per habitatge unifamiliar aparellat o adossat amb espai lliure fins a 103 

m
2
. ............................................................................................................. 73,25 € 

1.2.3. Per habitatge unifamiliar aparellat o adossat amb espai lliure superior a 

103 m
2
. .................................................................................................... 120,75 € 

1.2.4. En edificis plurifamiliars, per habitatge o apartament. ................... 73,25 € 

1.2.5. Per local a on s’exerceixi activitat innòcua. .................................... 95,00 € 

1.2.6. Per altres locals o magatzems. ........................................................ 37,25 € 

1.2.7. Per parcel·la o solar no edificat. ...................................................... 37,25 € 

1.3. Habitatges o locals o en sòl urbanitzable o no urbanitzable, on es presti el 

servei. .............................................................................................................. 73,25 € 

Epígraf 2. Immobles o locals que es defineixen com de règim especial en funció de la 

intensitat d’ús del servei. 

2.1. Hotels, hostatgeries, fondes, residències i habitatges col·lectius similars: 

2.1.1. Amb jardí, per plaça autoritzada. .................................................... 11,00 € 

2.1.1. Sense jardí, per plaça autoritzada. ................................................... 10,00 € 

2.2. Càmpings, per plaça autoritzada. ............................................................. 10,00 € 

2.3. Establiments de venda de productes alimentaris. 

2.3.1. De 0 a 100 m
2
 de superfície: ......................................................... 108,25 € 

2.3.2. De 101 a 200 m
2
 de superfície: ..................................................... 182,50 € 

2.3.3. De 201 a 400 m
2
 de superfície: ..................................................... 219,50 € 

2.3.4. De més de 400 m
2
 de superfície: ................................................... 242,00 € 

2.4. Establiments de venda de productes no alimentaris. 

2.4.1. De 0 a 100 m
2
 de superfície: ........................................................... 95,00 € 

2.4.2. De 101 a 200 m
2
 de superfície: ..................................................... 103,00 € 

2.4.3. De 201 a 400 m
2
 de superfície: ..................................................... 120,75 € 

2.4.4. De més de 400 m
2
 de superfície: ................................................... 139,00 € 

2.5. Establiments de restauració: restaurants. 

2.5.1. De 0 a 100 m
2
 de superfície: ......................................................... 237,00 € 

2.5.2. De 101 a 200 m
2
 de superfície: ..................................................... 255,50 € 

2.5.3. De 200 a 400 m
2
 de superfície: ..................................................... 273,00 € 
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2.5.4. De més de 400 m
2
 de superfície: ................................................... 291,50 € 

2.6. Establiments de restauració: bars, cafeteries i assimilats. 

2.6.1. De 0 a 100 m
2
 de superfície: ......................................................... 189,75 € 

2.6.2. De 101 a 200 m
2
 de superfície: ..................................................... 208,00 € 

2.6.3. De 201 a 400 m
2
 de superfície: ..................................................... 226,75 € 

2.6.4. De més de 400 m
2
 de superfície: ................................................... 243,00 € 

2.7. Establiments d’espectacles i/o activitats recreatives. 

2.7.1. Cinemes, teatres i altres establiments d’espectacles assimilats. ... 363,75 € 

2.7.2. Bars musicals, discoteques, i altres establiments musicals assimilats363,75 € 

2.8. Estacions de servei. ................................................................................ 600,00 € 

2.9. Naus industrials (per parcel·la). ............................................................. 237,00 € 

2.10. Ports. 

2.10.1. Port de Calafat. ......................................................................... 4.040,00 € 

2.10.2. Port de Sant Jordi ........................................................................ 840,00 € 

2.10.3. Altres ........................................................................................... 5.156,00 

2.11. Circuit de Calafat. ................................................................................ 936,50 € 

2.12. Estació depuradora d’aigües residuals. ............................................. 3.402,25 € 

2.13. Entitats bancàries. ................................................................................ 400,00 € 

b) L’apartat segon de l’article 5 queda redactat de la següent manera: 

2. Taxa de liquidació individualitzada. S’estableix una taxa de 34,00 € per cada 

concessió de llicències d’obres menors i reparacions domiciliàries, en concepte de 

gestió d’enderrocs i altres residus de la construcció. Aquesta taxa serà liquidada, com a 

regla general, en el mateix acte de concessió de la llicència. 

c) El punt tercer de l’apartat primer de l’article 6.bis queda redactat de la següent manera: 

 En el cas dels minusvàlids: el 100% de la quantitat anual mínima de les pensions 

del sistema de la Seguretat Social en la seva modalitat contributiva que es fixen en 

la Llei de Pressupostos de l’Estat anualment. Per tots aquells amb un grau mínim 

del 65% per l’habitatge on constin empadronats, i que no disposin d’altra propietat 

immobiliària. 

 

6. Es modifiquen les tarifes que hi figuren a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 12, 

reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 

abusivament a la via pública, que resten fixades de la següent manera: 

 Per retirada i transport de cada vehicle: ......................................................... 120,00 € 

 Per dipòsit i custòdia del vehicle, diari: ........................................................... 30,00 € 

 

7. Es modifica l’apartat primer de l’article 8 de l’Ordenança Fiscal núm. 13, reguladora de la 

taxa per llicències urbanístiques, que queda redactat de la següent manera: 

1. La tarifa a aplicar a cada llicència que tingui que expedir-se, serà la següent: 

EPÍGRAF PRIMER. 

-Obres instal·lacions i construccions  1,27% del pressupost d’execució de les 

obres  

EPÍGRAF SEGON. 

-Els enderrocs meritaran el 2,12 % del valor cadastral de la construcció a 

enderrocar.  

EPÍGRAF TERCER. 

-Els moviments de terra, com a conseqüència del buidat o reompliment de 
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solars, per cada metre cúbic de terra remoguda: 0,088€ 

EPÍGRAF QUART.  

-Les parcel·lacions, reparcel·lacions, segregacions i agrupacions, per cada 

metre quadrat objecte de les esmentades operacions: 0,033€/m2. 

EPÍGRAF CINQUÈ.  

-Assenyalament d’alineacions i rasants, per cada metre lineal de façana de 

l’immoble: 0,23€. 

EPÍGRAF SISÈ. 

-La col·locació de cartells o mostres comercials, per cadascun: 7,25€ 

EPÍGRAF SETÈ.  

-Les obres menors meritaran una tarifa equivalent al 2,25 € del pressupost 

d’execució de les mateixes. S’estableix una quota mínima de 14,50€. 

EPÍGRAF VUITÈ.  

-Les pròrrogues de les llicències que es concedeixin, meritaran les següents 

tarifes, d’acord amb el càlcul aritmètic que es detalla posteriorment: Primera 

pròrroga, el 10% Segona pròrroga, el 30% Tercera pròrroga, el 50% 

Actualització del P.E.M x 1,2% = (resultat) x percentatge aplicable a la 

pròrroga de què es tracti. 

EPÍGRAF NOVÈ.  

1.- Les llicències de primera utilització u ocupació i modificació objectiva de 

l’ús de les edificacions i instal·lacions: 54,75€ 

2.- En el moment de sol·licitar la llicència de primera ocupació el subjecte 

passiu resta obligat a presentar la corresponent autoliquidació. 

EPÍGRAF DESÈ.  

-Obtenció rètol d’obra. 21,75€ 

 

8. Es modifiquen les tarifes que hi figuren a l’apartat segon de l’article 6 de l’Ordenança 

Fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per la prestació del mercat, que resten fixades de la 

següent manera: 

 Grup A .............................................................................................................. 4.265,25 € 

 Grup B .............................................................................................................. 9.842,75 € 

 Grup C .............................................................................................................. 9.842,75 € 

 Grup D .............................................................................................................. 9.842,75 € 

 BAR................................................................................................................ 23.623,00 € 

 

9. Es modifiquen les tarifes que hi figuren a l’article 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 15, 

reguladora de la taxa per la prestació del servei d’ambulància municipal, que resten fixades de 

la següent manera: 

 
TARIFES DE TRANSPORT SANITARI 

LLOC DE SORTIDA/DESTÍ DESTÍ/SORTIDA TARIFA 
   

Domicili casc urbà CAP L’Ametlla 34,00 € 

Domicili NO casc urbà CAP L’Ametlla 67,00 € 

Domicili casc urbà / CAP L’Ametlla Hospital Verge de la Cinta (Tortosa) 112,50 € 

Domicili NO casc urbà Hospital Verge de la Cinta (Tortosa) 124,00 € 

Domicili casc urbà / CAP L’Ametlla Hospital Sant Joan de Reus 135,00 € 

Domicili NO casc urbà Hospital Sant Joan de Reus 146,50 € 

Domicili casc urbà /CAP L’Ametlla Hospital Tarragona 135,00 € 
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TARIFES DE TRANSPORT SANITARI 

LLOC DE SORTIDA/DESTÍ DESTÍ/SORTIDA TARIFA 
   

Domicili NO casc urbà Hospital Tarragona 146,50 € 

 

TARIFES D’ACTIVACIÓ DEL SERVEI PER ACCIDENTS DE TRÀNSIT 
 

ACTIVACIÓ DE LA UNITAT 

Unitat bàsica 31,00 €  

Unitat intermitja 46,50 € 

SERVEI REALITZAT A L´HOSPITAL DE REFERÈNCIA 

Unitat bàsica 154,50 € 

Unitat intermitja 206,00 € 

SERVEI REALITZAT AL CAP 

Unitat bàsica 77,25 € 

Unitat intermitja 103,00 € 

SERVEI REALITZAT I ALTA IN SITU 

Cures unitat bàsica 46,50 € 

Cures unitat intermitja 62,00 € 

UNITAT EN RETEN AL LLOC DE L´ACCIDENT 

Unitat bàsica 41,25 € 

Unitat intermitja 56,75 € 

 

La unitat bàsica la composen dos (2) tècnics i la unitat intermitja un (1) tècnic i un (1) 

infermer. 

 

10. Es modifica el quadre tarifari de l’article 4 de l’Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de 

la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, que queda 

redactat de la següent manera: 

A) Taxa sobre elements voladissos sobre la via pública o que sobresurtin de la línia de 

façana. 

Permís d’instal·lació veles i/o marquesines: ............................................. 17,50 € 

Veles, per any: ........................................................................................... 25,75 € 

Marquesines, per any: ............................................................................... 43,25 € 

Tribunes: 

Fins a 5 metres linials, per any ........................................................ 8,25 € 

De 5,01 a 10 metres linials, per any: ............................................. 11,50 € 

De 10,01 a 20 metres linials, per any: ............................................ 18,50€ 

De més de 20 metres linials, per any: ............................................ 29,00 € 

B) Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública. 

Sens perjudici de les quantitats a satisfer per ocupació de taules i cadires, i del supòsit 

previst a l’article 24.1.b) 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, es satisfarà: 

Per quiosc autoritzat, per mes: .................................................................. 34,00 € 

C) Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb material de construcció, 

grues, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 

Grues o mitjans mecànics, per m
2
 de sòl: 

Fins a 30 dies, mensual: .............................................................................. 7,75 € 

Més de 30 dies, mensual: .......................................................................... 12,00 € 

Instal·lacions annexes a la construcció, per m
2
 de sòl: 

Fins a 10 m
2
, per mes: ............................................................................... 13,50 € 
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De 11 a 20 m
2
, per mes: ............................................................................ 32,00 € 

Més de 20 m
2
, per mes: ............................................................................. 70,00 € 

Material de construcció, runes, contenidors i similars, per m
2
 de sòl: 

Fins a 10 m
2
, per mes: ............................................................................... 13,50 € 

De 11 a 20 m
2
, per mes: ............................................................................ 32,00 € 

Més de 20 m
2
, per mes: ............................................................................. 70,00 € 

D) Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb parades, casetes de venda, 

espectacles, atraccions o esbarjo, indústries de carrer i ambulants i rodatges. 

Ocupacions en recintes firals, per fira: 

Fins a 3 metres linials: .............................................................................. 34,00 € 

De 3 a 6 metres linials: .............................................................................. 68,00 € 

Ocupacions per circs: 

Fins a 500 m2, per dia: ............................................................................ 100,00 € 

Més de 500 m2, per dia: .......................................................................... 135,00 € 

Mercaderies a la via pública o parades ambulants, per mes: 

Fins a 10 m2 : ............................................................................................ 13,50 € 

De 10 a 20 m2: .......................................................................................... 32,00 € 

Més de 20 m2: ........................................................................................... 70,00 € 

Realització d’activitats de lloguer d’elements recreatius (quads, bicicletes, 

motos,etc), per mes i m2.: ................................................................................. 6,75 € 

Realització ambulant d’activitats artístiques o de serveis, per activitat i mes: . 7,75 € 

Rodatge cinematogràfic, fotografia o similar, per mes: .................................... 7,75 € 

Atraccions fixes diverses, per mes: 

Fins a 10 m2 : .............................................................................................. 7,75 € 

De 10,01 a 20 m2: ..................................................................................... 14,50 € 

De 20,01 a 60 m2: ..................................................................................... 28,00 € 

De 60,01 a 100 m2: ................................................................................... 34,00 € 

Més de 100 m2: ......................................................................................... 45,50 € 

Atraccions itinerants (trens turístics i similars), per mes: ............................... 70,00 € 

Exterior Mercat Municipal: 

Verdures, pagament per parada i per semestre:....................................... 136,00 € 

Verdures voladís, pagament per parada i per semestre: .......................... 166,00 € 

Altres articles, pagament per parada i per semestre: ............................... 108,25 € 

Altres articles voladís, pagament per parada i per semestre: .................. 134,00 € 

Jardineres o testos, mensual: 

Fins a 10 metres linials: ............................................................................ 13,50 € 

De 10,01 a 20 metres linials: ..................................................................... 32,00 € 

Més de 20 metres linials: .......................................................................... 50,50 € 

E) Taxa per la instal·lació de rètols, tanques i cartells publicitaris. 

Permís d’instal·lació: ................................................................................ 22,75 € 

Ocupació, per any: 

Fins a 1 metres linials: ................................................................... 16,50 € 

De 1,01 a 3 metres linials: ............................................................. 31,00 € 

De 3,01 a 6 metres linials: ............................................................. 81,00 € 

Més de 6 metres linials: ............................................................... 115,50 € 

Es bonificarà la quota tributària en un 50%, tant en la tarifa com en el permís, 

en aquells rètols, tanques o cartells que siguin redactats en català. 
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F) Serveis de caixers automàtics, video club, màquines expenedores, aparells de venda 

automàtica i similars, instal·lats a la via pública o operables des de la via pública. 

Per aparell de venda automàtica, anual: .................................................... 86,00 € 

Per caixer automàtic, anual: .................................................................... 288,50 € 

G) Taxa per l’entrada de vehicles a través de voreres i reserves de la via pública per 

aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies 

1. Entrada de vehicles a garatge particular (gual permanent) 

Atorgament de llicència de gual: ................................................... 40,25 € 

Placa de gual: ................................................................................ 17,50 € 

Ocupació, per any: 

fins a 3,50 metres linials: ................................................... 46,00 € 

de 3,51 a 6,50 metres linials: ............................................. 68,00 € 

de 6,51 a 9,50 metres linials: ............................................. 94,75 € 

més de 9,51 metres linials: .............................................. 123,75 € 

2. Càrrega i descàrrega de mercaderies permanent, cada 5 metres linials o 

fracció, per any: ......................................................................................... 58,00 € 

3. Reserva d’aparcament exclusiu, cada 5 metres linials o fracció, per any:29,00 € 

H) Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres elements 

amb finalitat lucrativa. 

Període Bars, quioscos, pubs Restaurants Marquesines 
    

Gener, febrer, març, 

abril, maig, octubre, 

novembre, desembre 

0,75 €/m
2
 2,00 €/m

2
 2,75 €/m

2
 

Juny, juliol, agost, 

setembre 
1,85 €/m

2
 3,70 €/m

2
 4,13 €/m

2
 

Setmana Santa 1,50 €/m
2
 3,00 €/m

2
 3,16 €/m

2
 

La tarifa és mensual. 

En el període comprés de gener a maig s’exceptua el relatiu a Setmana Santa. 

El tancament dels carrers, parcs, jardins i places durant el període del 01 de juny al 30 

de setembre, suposarà un increment en la quota aplicable de 1,75 €/m
2
 pel que fa als 

bars i de 2,00 €/m
2 

pels restaurants. 

 

11. Es modifica l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per retirada 

d’animals per la via pública, que queda redactat de la següent manera: 

Article 5. 

Els gossos que es recullin en la via pública es conduiran als dipòsits municipals, i 

podran ser retirats pels seus amos, previ el pagament de l’import que en resulti de 

l’aplicació de la tarifa de 20,00 € per dia de dipòsit o fracció, i sens perjudici de la 

sanció que li pugui ser imposada com a conseqüència de la tramitació del corresponent 

expedient sancionador. 

 

12. Es modifica l’article 6 de l’Ordenança Fiscal núm. 32, reguladora de la taxa per la llar 

d’infants municipal “Xerinola”, que queda redactat de la següent manera: 

Article 6. Quota tributària. 
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1. S’aplicaran les següents tarifes: 

a) Tarifa 1.- Matriculació. Drets de matriculació, per curs: ...................... 68,00 € 

b) Tarifa 2.- Quota mensual. 

Ordinària: .................................................................................... 103,00 € 

Reduïda: ........................................................................................ 92,00 € 

c) Tarifa 3.- Tallers d’estiu: d’1 a 2 anys (agost), i de  2 a 3 anys (juliol i agost): 

Ordinària: .................................................................................... 103,00 € 

Reduïda: ...................................................................................... 103,00 € 

 

2. S’aplicaran les tarifes reduïdes a tots els infants d’una mateixa unitat familiar, 

mentre hi concorrin conjuntament al centre. 

 

13. Es modifiquen les tarifes que hi figuren a l’article 6 de l’Ordenança Fiscal núm. 36, 

reguladora de la taxa per la realització de cursos, que resten fixades de la següent manera: 

Curs fins a 10 hores .............................................................................................. 32,00 € 

Curs fins a 20 hores .............................................................................................. 63,00 € 

Curs fins a 40 hores ............................................................................................ 127,00 € 

Curs fins a 60 hores ............................................................................................ 190,00 € 

 

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. 

 

 

4- INICI D’EXPEDIENT I DE LA CREACIÓ D’UN GRUP DE TREBALL PER REDACTAR 

LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CANVI DE GESTIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS 

DE CULTURA, TURISME I MITJANS DE COMUNICACIÓ PER A L’APROVACIÓ 

INICIAL. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, el Sr. Espuny pregunta si aquest punt ja 

està aprovat, perquè de ser així creu que ja no cal que facin cap estudi. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu vot serà d’abstenció. Entén que és bo fer un estudi que 

pugui justificar perquè es fan les coses i suposa que una vegada tinguin l’informe s’exposarà i 

s’haurà de tornar a aprovar. 

El Sr. Font diu que el seu vot també serà d’abstenció. Suggereix que formi part del grup de 

treball un membre dels tres grups de l’oposició, com a mínim que sigui per cortesia política. 

El Sr. Gaseni diu que coneix el funcionament dels Patronats i de l’ajuntament, que confia en 

que el govern farà l’informe i que un cop el tinguin l’analitzaran i aleshores votarà en 

conseqüència. 

L’alcalde explica que ara el que es fa és iniciar l’expedient, que quan toqui es definirà i veuran 

si segueixen per aquesta via, si creuen que és l’òptima o hi ha alguna modificació. En quant al 

suggeriment del Sr. Font manifesta que no hi ha cap inconvenient en incorporar un membre de 

l’oposició, però aclareix que és un tema molt tècnic i proposa que traslladin al portaveu Sr. 

Montagut el nom proposat, ja que és un procés obert i amb voluntat de diàleg  
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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: cap.  

 Abstencions: sis. S’abstenen el senyor Font i Ballesteros, senyora Font i Ferré, senyora 

Margalef, senyor Gaseni, senyor Llaó i senyor Espuny. 

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

 

 

Tenint en compte el Pla de Modernització de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i amb la 

intenció d’aplicar les mesures projectades, es proposa el canvi de gestió dels serveis 

municipals de Cultura, Turisme i Mitjans de Comunicació. 

L’Ajuntament va constituir, en data 8 d’octubre del 2009, la mercantil La Cala Serveis 

Municipals, SL, (en endavant LCS) societat participada íntegrament per l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar. En aquest any, LCS va començar a gestionar el servei municipal d’esports i 

al mateix temps es portava a terme l’extinció el Patronat Municipal d’Esports. 

Històricament, els serveis municipals de Turisme, Cultura i Mitjans de Comunicació de 

l’Ametlla de Mar han vingut executant-se a través dels Patronats Municipals de Turisme, de 

Cultura i de Mitjans de Comunicació respectivament. 

L’objecte social de LCS incorpora la gestió de diversos serveis municipals, entre ells, el de 

turisme, cultura i mitjans de comunicació. 

L’Ajuntament té la voluntat de gestionar els serveis de turisme, cultura i mitjans de 

comunicació a través de LCS amb l’objectiu de guanyar eficiència i per tant millorar la 

qualitat dels serveis que presta l’Ajuntament. 

Per altra banda, el canvi en la forma de gestió proposat comporta, conforme a l’article 208 del 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 

dels ens locals (en endavant ROAS), l’extinció dels Patronats Municipals de Turisme, Cultura 

i Mitjans de Comunicació. 

Per procedir al canvi de gestió dels serveis municipals de Cultura, Turisme i Mitjans de 

Comunicació s’ha de redactar una memòria justificativa. 

Per tot això, el Ple acorda: 

 

PRIMER.- Iniciar l’expedient per al canvi de gestió dels serveis municipals de Cultura, 

Turisme i Mitjans de Comunicació. 

 

SEGON.- Constituir un grup d’estudi i proposta encarregat d’elaborar la memòria 

corresponent, integrat per les següents persones: 

 L’Alcalde, el Sr. Andreu Martí. 

 El Regidor d’Hisenda, el Sr. Antoni Montagut. 

 El Regidor de Turisme, el Sr. Vicent Martí. 

 El Regidor de Comunicació, el Sr. Ruben Lallana. 

 La Regidora de Cultura, la Sra. Eva del Amo. 

 La interventora municipal, la Sra. Mireia Martínez. 

 El gerent del Patronat de Comunicació, el Sr. Francesc Callau. 

 El gerent del Patronat de Turisme, el Sr. Damià Llaò. 

 L’assessor extern especialista en la matèria, el Sr. Toni Martos. 

 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 146 

 

TERCER.- Disposar que el grup d’estudi haurà de concloure l’elaboració de la memòria en el 

termini màxim d’un mes des de l’aprovació d’aquest acord pel Ple. 

 

 

5- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE DELIMITACIÓ DE PRIMERA DELIMITACIÓ DE 

LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DEL MUNICIPI DE L’AMETLLA DE MAR. 

 

 

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

sentit del seu vot, ja que a la Comissió Informativa va abstenir-se i ara votarà a favor. 

 

 

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 senyor Font i Ballesteros, senyora Font i Ferré i senyora 

Margalef. 

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

 

Per Decret de l’Alcaldia número 357/2011, de 18/7/2011, es va incoar expedient de primera 

delimitació de la trama urbana consolidada del municipi de l’Ametlla de Mar, i es va sotmetre 

a informació pública la proposta elaborada per termini d’un mes. 

Consta a l’expedient que el preceptiu anunci d’informació pública va ser exposat al tauler 

d’anuncis de la corporació i va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província número 173, de 

28/7/2011, i que, durant l’esmentat termini, no s’han presentat al·legacions ni reclamacions de 

cap mena. 

Per tot això,  

Vist el projecte de delimitació, de data juny 2011, que consta de memòria justificativa i de 

plànols a escala a on es grafia el perímetre corresponent a la trama urbana consolidada que es 

proposa; 

Vist el que es disposa als articles 7 a 9 i Disposició Transitòria primera del Decret Llei 

1/2009, de 22/12/2009, d’ordenació dels equipaments comercials; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la proposta de primera delimitació de la trama urbana consolidada del 

municipi de l’Ametlla de Mar. 

 

SEGON.- Elevar la proposta aprovada a la direcció general competent en matèria 

d’urbanisme, com a òrgan competent per a l’aprovació de la trama urbana consolidada. 

 

 

6- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 

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

FINANÇAMENT DEL TRANSPORT NO OBLIGATORI CURS 2011/2012. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, el Sr. Gaseni manifesta que el seu vot 
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serà favorable. Pensa que en el tema del transport escolar de les urbanitzacions l’ajuntament 

hauria de plantejar-se alguna acció, ja que ara o el paguen els alumnes o l’ajuntament, i posa 

com a exemple una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya relativa al 

municipi de Torroella de Montgrí. 

El Sr. Font manifesta que el seu vot també serà favorable, i opina que potser s’hauria de 

canviar la normativa. 

 

 

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

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

Atès que s’ha elaborat la proposta de Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per al finançament del transport no obligatori 

curs 2011/2012; 

Vista la proposta de conveni, pel qual s’estableix una fórmula de repartiment entre consell 

comarcal i ajuntament dels costos de transport, en els vehicles de transport escolar de caràcter 

gratuït que gestiona el consell comarcal, dels alumnes que, d’acord amb el que es disposa al 

Decret 161/1996, de 14/5/1996, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de 

facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, no gaudeixen del dret a la 

gratuïtat del seu transport; 

Atès que la proposta de conveni contribueix a satisfer les aspiracions i necessitats de la 

comunitat veïnal, en els termes dels articles 25.1 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de 

les bases de règim local, i 66.1 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 

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

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el “Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per al finançament del transport no obligatori curs 

2011/2012”. 

 

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

Ebre, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

7- 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 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (RE 2673, DE 8/9/2011), RELATIVA AL SUPORT AL MODEL 

EDUCATIU CATALÀ. 

 

 

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

a la proposta, ja que tal i com ha dit ja en reiterades ocasions considera que el model seguit 
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durant els darrers trenta anys és molt vàlid. 

El Sr. Gaseni diu que el seu vot serà favorable, creu que s’han de defensar de la possible 

agressió que pot venir, la llengua diu, és un pilar bàsic de la cultura i identitat catalana i pensa 

que és bo que des de l’ajuntament es facin aquestes propostes d’acord. 

El Sr. Font manifesta també la seva adhesió a la moció, diu que la immersió lingüística ha 

estat un element d’aprenentatge pels infants, d’integració pels nous vinguts, i un element de 

cohesió per la societat en què estan vivint, i per tant creu que ha de prevaldre aquest sistema 

d’immersió lingüística en català. La diferència existent entre l’escola pública respecte a la 

concertada, diu, és que a la pública hi va un 85% de la població immigrant mentre que a la 

privada o concertada només un 15%, i això s’hauria d’equiparar. Pensa que davant la Llei tots 

haurien de ser iguals, i que el dret a escollir no hauria de dependre de la butxaca de cadascú. 

 

 

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 model d’immersió lingüística a l’escola catalana és una història d’èxit de més de 30 anys, 

que ha garantit i promogut un model de societat cohesionat i d’igualtat d’oportunitats. 

Ha obtingut sempre el consens de tota la comunitat educativa i, sobretot, la complicitat i 

l’esforç de famílies no catalanoparlants i el professorat, que han posat en tot moment el 

benefici de l’infant per sobre de tot.  

Ha estat reconegut i posat d’exemple en nombroses ocasions internacionalment i pel High 

Level Group on Multilinguism de la Unió Europea. 

No persegueix una societat bilingüe, sinó una societat multilingüe, moderna, competent, on el 

català és la llengua comuna, el castellà és après amb resultats idèntics a la resta de l’estat -tal 

com estableixen els Informes PISA, que avalua internacionalment els coneixements adquirits 

de la mà de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmica (OCDE)- i 

garanteix el coneixement d’una tercera llengua. 

El TSJC en cap cas pot dictar jurisprudència per damunt de les normes adoptades al Parlament 

i en plena vigència (LNL 1983, LPL1998 i LEC 2009, que conté en el Títol II el règim 

lingüístic del sistema educatiu de Catalunya). 

Per tot això, el Ple acorda: 

 

PRIMER.- Primer.- Denunciar el risc seriós de trencament social, desigualtat i discriminació 

que suposa aquesta ofensiva jurídica. 

 

SEGON.- Refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística, que no 

només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant, tenint en compte els reptes 

plantejats per la societat del s. XXI, amb un alumnat que compta amb més de 100 llengües 

d’origen. 

 

TERCER.- Reconèixer i agrair la tasca col•lectiva que ha fet possible aquest model, des dels 

estudis de Galí al 1923, passant pel lideratge de Pi-Sunyer com a Conseller de la Generalitat 
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restaurada l’any 1978 i tots els governs que mai han dubtat a desenvolupar les tesis dels 

experts en aquesta qüestió. 

 

QUART.- Donar suport a totes les iniciatives que determinin les institucions catalanes i la 

ciutadania en aquest sentit, així com adherir-nos a la campanya de somescola.cat que, entre 

d’altres coses, convoca una concentració davant els ajuntaments el dilluns 12 de setembre a 

les 19h. 

 

CINQUÈ.- Enviar aquesta moció al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a Convivència 

Cívica Catalana, a l’entitat somescola.cat, als grups parlamentaris, al Govern de la Generalitat 

i al Consell Escolar Municipal. 

 

 

8- 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 2721, DE 15/9/2011), RELATIVA A LA DECISIÓ 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA REFERENT A LA 

IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA. 

 

 

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

anteriorment. Creu han de continuar en aquesta línia i d’alguna manera manifestar que la feina 

que s’està fent a Catalunya a nivell educatiu és la que s’ha de fer, perquè així ho han 

reconegut tots els organismes internacionals quan han pogut comprovar com i de quina 

manera s’ensenyen tant el català com el castellà i les altres llengües al territori. El seu 

posicionament és de rebuig a la decisió judicial i demana que es mantingui la política portada 

fins ara. 

El Sr. Font manifesta que ja va comunicar al Sr. Gaseni la seva disconformitat amb el quart 

punt de la proposta, tot i que amb la resta de punts hi està d’acord, ja que considera que la 

comunitat educativa acata totes les decisions judicials, tant si li agraden com si no, acata 

també els canvis de govern amb polítiques educatives diferents, i no tenen la capacitat de no 

complir amb el que no els hi agrada. 

El Sr. Montagut afirma que aquesta moció no difereix de la presentada pel grup de CiU i li 

donaran suport. 

 

 

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 senyor Font i Ballesteros, senyora Font i Ferré i senyora 

Margalef. 

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

 

 

Davant la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ha donat dos 

mesos de termini a la Generalitat perquè apliqui les mesures necessàries perquè el castellà 
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sigui llengua vehicular a l’escola, en aplicació de la sentència del desembre  del 2010 del 

Tribunal Suprem (TS).  

El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès tres sentències que, basant-se en la retallada del 

Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l’Estatut, insten el Govern a modificar el sistema 

educatiu per equiparar el castellà al català a totes les escoles «com a llengua vehicular de 

forma proporcional i equitativa en tots els cursos del cicle d’ensenyament obligatori», és a dir, 

fins els 16 anys, el final de la ESO. La sentència anuncia que la Generalitat haurà d’adaptar el 

sistema d’ensenyament per garantir la presència del castellà de manera «equitativa» respecte 

del català. 

El Suprem declara «el dret del recurrents al fet que el castellà s’utilitzi també com a llengua 

vehicular en el sistema educatiu de la comunitat autònoma de Catalunya i, en conseqüència, la 

Generalitat haurà d’adoptar les mesures que calgui per adaptar el seu sistema d’ensenyament a 

la nova situació creada per la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera 

també el castellà com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, juntament amb el 

català». «De la mateixa manera, declarem el dret del recurrent al fet que totes les 

comunicacions, circulars i qualsevol altra documentació, tant oral com escrita, que li siguin 

remeses pel centre [d’ensenyament] siguin també en castellà», conclou la part dispositiva de la 

sentència. 

Aquesta és la primera de les afectacions directes de la sentència del Tribunal Constitucional 

sobre l’Estatut que es produeix; a més contra un aspecte nuclear com és la immersió 

lingüística, que ha estat elogiada internacionalment com a model per preservar la llengua i 

garantir la integració de les persones nouvingudes.  

La legislació de l’Estat espanyol fa un tracte discriminatori envers el català, especialment si la 

comparem amb la legislació dels altres estats plurilingües, i la nostra llengua és la menys 

protegida de la Unió Europea si la comparem amb la resta de llengües amb un nombre similar 

de parlants. El Govern espanyol aplica un tracte impositiu desmesurat, amb almenys 500 lleis, 

que imposen la llengua castellana al nostre territori. 

Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya i que es troba encara en una situació de 

minorització del seu coneixement i del seu ús, la bona aplicació i actualització de la immersió 

lingüística és una eina fonamental per garantir-ne la normalització, a més de garantir la 

cohesió social. 

Més de trenta anys han passat des del Reial decret 2092/1978, en què s’incorporava 

oficialment la llengua catalana al sistema educatiu no universitari, i la immersió lingüística a 

Catalunya ha estat emulada, elogiada i reconeguda arreu. Una immersió lingüística amb 

necessitats de millora, però que ha comportat un coneixement i un ús del català difícils 

d’assolir sense la incorporació del context escolar en sentit ampli i l’entorn de l’alumnat a les 

oportunitats d’ús de la llengua catalana. 

Al final de l’escolarització obligatòria, l’alumnat de Catalunya té un coneixement de la 

llengua castellana igual al que té l’alumnat de tot l’Estat, tal com afirma el Consell Superior 

d’Avaluació del Sistema Educatiu, desvinculant així l’adquisició de la llengua castellana del 

seu ús escolar vehicular. 

Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent 

proposta de resolució: 

 

PRIMER.- Manifestar el rebuig a la sentència de TSJC, conseqüència de la retallada del 

Tribunal Constitucional espanyol (TC) a l’Estatut i de les sentències conseqüents del Tribunal 

Suprem que signifiquen un nou atac directe al nostre país, de conseqüències molt greus per al 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 151 

 

sistema d’immersió lingüística als centres educatius. 

 

SEGON.- Donar suport al sistema d’immersió lingüística dels centres educatius i treballar 

amb el compromís d’actuar i vetllar pel seu manteniment, millora i extensió. 

 

TERCER.- Vetllar per l’extensió del sistema d’immersió lingüística d’acord amb els preceptes 

de la Llei d’educació de Catalunya. 

 

QUART.- Donar suport als membres de la comunitat educativa que han mostrat la seva 

voluntat de no acatar la sentència i emplaçar la resta a seguir aquest camí, exigint alhora que 

el Govern de Catalunya, així com el Parlament català donin cobertura a aquests professionals i 

docents. 

 

CINQUÈ.- Adherir-se i donar suport a la iniciativa somescola.cat i emplaçar la societat civil 

catalana a mobilitzar-se contra aquesta decisió. 

 

SISÈ.- Fer arribar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  

 

 

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 2722, DE 15/9/2011), RELATIVA A LA 

REDUCCIÓ DEL CÀNON DE L’AIGUA A LES TERRES DE L’EBRE. 

 

 

En aquest moment abandona la sala la Sra. Mireia Martínez i Margalef, Interventora 

accidental. 

El Sr. Gaseni dóna lectura a la proposta d’acord presentada, de la següent manera: 

“El Parlament de Catalunya, en la Llei d’acompanyament dels pressupostos, a proposta 

de CiU i amb els vots favorables del PP, va aprovar suprimir de manera progressiva el 

coeficient reductor que s’aplicava des de fa anys sobre el cànon de l’aigua dels usuaris 

catalans, empreses i famílies de la conca de l’Ebre. Aquesta reducció era una mesura 

de compensació per les inversions i actuacions que l’Agència Catalana de l’Aigua 

(ACA) duu a terme a la resta de conques del país i que a l’Ebre no han estat 

necessàries per la proximitat de l’aigua que en facilita el subministrament i evita 

quilòmetres de canonades, o bé perquè és la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 

(CHE) és qui finança bona part de les actuacions de sanejament. 

El coeficient, que era del 0,5 en el cas d’ús industrial, agrícola i ramader i del 0,85 en 

el cas d’ús domèstic, desapareixerà del rebut de l’aigua en els pròxims tres anys i el 

2013 el coeficient serà de l’1, de manera que el preu de l’aigua s’igualarà al que es 

paga a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Com que la mesura és progressiva, 

enguany el coeficient passarà del 0,9 en l’ús domèstic i del 0,7 en l’industrial, agrícola 

i ramader, de tal manera que en el proper rebut de l’aigua ja hi haurà un fort increment 

del cànon.  

Els costos que representava el cicle de l’aigua a les Terres de l’Ebre estaven plenament 
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assolits amb l’aplicació dels coeficients reductors, per la qual cosa la discriminació 

positiva sobre el cànon de l’aigua ha estat entesa com una mesura justa  que responia, 

d’una banda, a la realitat hídrica, pel fet que el nostre territori disposava del recurs 

natural, i de l’altra, a la lògica d’afavorir l’equilibri territorial, davant la manca 

d’inversió històrica que hem patit, sobretot en el camp industrial.  

L’eliminació d’aquesta reducció del cànon pot tenir greus conseqüències per a les 

nostres empreses, explotacions agrícoles i ramaderes i famílies, perquè suposa un 

increment important en la factura de l’aigua. A més, les Terres de l’Ebre perdran 

competitivitat a l’hora d’atreure inversions o noves indústries perquè desapareix 

l’incentiu que representava el menor cost del subministrament del servei de l’aigua, 

que podem oferir amb quantitat i qualitat. 

Entenent que l’eliminació del coeficient reductor que s’aplicava al cànon de l’aigua a 

les empreses i famílies de les Terres de l’Ebre suposa una doble discriminació perquè 

és una mesura injusta i insolidària, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya proposa al Ple l’adopció dels següents: 

ACORDS 

PRIMER.- Demanar al Govern de la Generalitat que mantingui el coeficient reductor 

que s’aplicava sobre al cànon de l’aigua dels usuaris, famílies i empreses de les Terres 

de l’Ebre. 

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a la delegació 

del Govern de les Terres de l’Ebre.” 

Es constata, per a la deguda constància, que el Sr. Gaseni, amb la lectura, ha esmenat 

tàcitament la proposta presentada, que no coincideix amb la llegida en els següents aspectes: 

segon paràgraf, a on la proposta presentada diu: “...que era del 0,5 en el cas d’ús industrial, 

agrícola i ramader i del 0,7 en el cas d’ús domèstic...”, ha llegit “...que era del 0,5 en el cas 

d’ús industrial, agrícola i ramader i del 0,85 en el cas d’ús domèstic...”. 

El Sr. Espuny manifesta que el seu vot serà afirmatiu. 

El Sr. Font diu que el seu vot també serà afirmatiu, tot i que el preocupant serà que 

desaparegui, ja que no hi ha cap garantia que mantinguin els coeficients reguladors existents, 

pensa que la moció hauria de ser més ambiciosa, que anés més enllà i que fos per sempre. 

El Sr. Montagut entén que la proposta presentada pel grup d’ERC és un exercici de cinisme, i 

ho és, diu perquè va ser el primer govern tripartit l’any 2006 qui va suprimir la bonificació 

integral del cànon de l’aigua a les Terres de l’Ebre a les indústries, va reduir-la en un 15% a 

les llars, i va implicar trencar amb les bonificacions aprovades pel govern de CiU l’any 2003, 

que suposava la bonificació del 100% del cànon de l’aigua per a les indústries i del 30% per a 

les famílies. Explica que mitjançant la Llei 21/2005, de Mesures Financeres, el govern tripartit 

va modificar el Decret 3/2003, la disposició addicional cinquena del Text Refós de la 

legislació en matèria d’aigües de Catalunya, de manera que establí un nou tipus de gravamen 

per a usos domèstics, passant del 0,70 vigent durant el govern de CiU a un 0,85; la qual cosa 

va suposar un increment del 15%. Aquest augment, diu, va ser superior en les indústries, que 

van passar d’una bonificació del 100% al 50%. Opina que no s’ha d’amagar aquesta 

informació a la ciutadania, i que cal preguntar-se per què no la van aplicar quan governaven. 

Pensa que és perquè tenen un discurs quan estan al govern i un de diferent quan estan a 

l’oposició, i això ho entén com un exercici de cinisme, una proposta totalment electoralista, 

extemporània, incorrecta i a més a més en un moment que saben que el Conseller Recoder ha 

manifestat que mantindrà la bonificació actual per a l’any 2012 i que està disposat a parlar 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 153 

 

sobre la solució que pot donar. Per tot això anuncia que el vot del seu grup serà contrari, i que 

això no vol dir que estiguin en contra de que hi hagi un tracte favorable. 

El Sr. Gaseni manifesta que ha pensat per un moment que el vot de CiU seria afirmatiu. Creu 

que el cinisme es troba en no donar-hi suport; ja que avui és una realitat que les Terres de 

l’Ebre necessiten un reequilibri amb la resta de Catalunya, i quan des de la Cambra de 

Comerç, que representa un sector molt important de les Terres de l’Ebre, es feien i es fan una 

sèrie de plantejaments tant a l’anterior govern com a l’actual, fer oïdes sordes a aquests 

plantejaments és una novetat per part de CiU que ell mai no havia vist. El que pretenia amb 

aquesta moció, diu, és demanar al govern de la Generalitat que mantingui el coeficient 

reductor que s’aplicava sobre el cànon de l’aigua a les famílies i empreses de les Terres de 

l’Ebre, ja que hi ha un greuge d’inversió en tot el que fa referència amb l’aigua. 

El Sr. Montagut reitera que per a ell continua és un exercici de cinisme plantejar la proposta 

quan els fets són que governant ERC van carregar-se la bonificació i ara que governen uns 

altres i que estan disposats a congelar-la i mantenir-la, ara necessiten l’aigua més barata. Li 

sembla una autèntica manera de veure com fan les coses, una cosa és quan estan al govern i 

l’altra quan estan a l’oposició. 

El Sr. Gaseni contesta que fins als 2010 les indústries de l’Ebre tenien una rebaixa del 50% 

del preu del cànon de l’aigua i els usuaris domèstics del 15%, reduccions que aquest any han 

passat a ser d’un 30% en el cas de les indústries i d’un 10% per a la resta d’usuaris, i que això 

és el que el Conseller Recoder s’ha compromès a mantenir fins al 2012. 

 

 

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

 Vots a favor: sis. 

 Vots en contra: set. Voten en contra el senyor Martí i Garcia, senyor Montagut, senyora 

Martí i Buenaventura, senyor Lallana, senyora del Amo, senyor Martí i Esteller i senyor 

Medrano. 

 Abstencions: cap. 

Vist el què, l’Alcaldia declara no adoptada la proposta d’acord. 

 

 

10- PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA, A L’EMPARA DE L’ARTICLE 106 DEL TEXT 

REFÓS DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA, APROVAT 

PER DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28/4/2003, PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA (RE 2723, DE 15/9/2011), RELATIVA AL 

TRANSVASAMENT DEL RIU EBRE. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord es constata, per a la deguda constància, que el Sr. Gaseni, 

amb la lectura, ha esmenat tàcitament la proposta presentada, que no coincideix amb la llegida 

en els següents aspectes: primer paràgraf, a on la proposta presentada diu: “La recent 

sentència del Tribunal Suprem...”, ha llegit “La recent interlocutòria del Tribunal Suprem...”. 

En fase de debat, el Sr. Espuny manifesta la seva conformitat amb el redactat de la moció, ja 

que quan va haver el problema del transvasament el grup municipal de PSC ja es va 

posicionar i ara, davant del fet que pugui tornar la possibilitat de transvasament d’aigua cap a 

Castelló, reclama que es mantingui l’aigua del riu al territori, ja que quan afirmaven que lo riu 

és vida no deien cap falsedat, sinó tot el contrari. Per a les Terres de l’Ebre lo riu és vida, i 
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treure aigua del territori és treure possibilitats de vida a la seva gent. Anuncia el seu vot 

favorable. 

El Sr. Font manifesta que està d’acord amb la moció, però que s’han de seguir els mateixos 

criteris cap al nord que cap al sud, o sigui ni cap a Castelló ni cap a Barcelona, i recorda que el 

govern encara no ha fixat el cabal ecològic del tram final del riu. 

El Sr. Montagut manifesta que està d’acord tant en la part expositiva com dispositiva de la 

moció, i que el vot del grup de CiU serà afirmatiu. 

El Sr. Gaseni contesta al Sr. Font que el govern tripartit va construir en aquell episodi de 

sequera, va invertir molts diners i va treballar, per si tornava una altra situació com aquella, en 

fer la dessaladora d’El Prat. L’agressió, diu, ve de la Diputació de Castelló, i la proposta és 

per defensar una vegada més els objectius del país i les seves necessitats. 

El Sr. Font respon al Sr. Gaseni que a ell, el Sr. Gaseni el coneix molt poc políticament, o que 

si el coneix el vol ignorar. Constata que el Sr. Gaseni té un prejudici envers ell quan parla 

derivat de la seva militància al PP, i explica que s’ha referit al nord i al sud ha fet perquè creu 

que han de ser equidistants. Si va haver-hi un problema de sequera i ja està resolt, entén que 

no hi haurà d’haver transvasament cap al nord, i retreu al Sr. Gaseni que faci suposicions 

perquè governi el PP a Castelló. Afirma que a ell no li importa qui governi a Castelló, i que no 

li busqui les pessigolles políticament perquè no el trobarà. 

El Sr. Gaseni entén per tant que el vot del Sr. Font serà favorable. 

 

 

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

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

La recent interlocutòria del Tribunal Suprem que obliga el Govern de l’Estat a pronunciar-se 

sobre la petició d’aigua de l’Ebre que el 2007 va fer la Diputació de Castelló ha generat un 

situació d’incertesa sobre el futur del nostre riu. A més, aquesta s’ha vist agreujada pel fet que 

el Govern de l’Estat encara no hagi fixat el cabal ambiental del riu en la redacció del nou Pla 

Hidrològic de la Conca de l’Ebre, que hauria d’haver estat aprovat l’any 2009, per la qual cosa 

la Comissió Europea l’ha denunciat davant del tribunal de Luxemburg. 

Ens trobem, doncs, davant d’un escenari fràgil en què la supervivència del tram final del riu 

Ebre i del Delta es troba qüestionada. 

És el moment de renovar el compromís polític de les institucions de les Terres de l’Ebre en 

contra del transvasament de l’Ebre i instar el govern de l’Estat a aprovar la redacció definitiva 

del nou Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre, tot blindant el cabal ambiental del tram final del 

riu amb una metodologia fonamentada en criteris científics. Així, el Consell per a la 

Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre va elaborar un informe científic en què quantificava el 

cabal ecològic, que va rebre el suport de les administracions públiques del territori i del 

Parlament de Catalunya. 

Catalunya, després del període de sequera que va viure durant l’estiu del 2007, ha fonamentat 

la seva política hídrica en mesures d’estalvi, eficiència i la construcció de dessaladores, que ja 

estan operatives per combatre els efectes d’una nova etapa en què manqui l’abastament 

d’aigua per cobrir les necessitats del país. 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 155 

 

L’amenaça que representa per a les Terres de l’Ebre la idea de transvasar aigua del nostre riu 

cap a Castelló cobra força amb la possibilitat d’un canvi de Govern a Madrid. Aquesta 

reivindicació, urgeix combatre-la des de la unitat de totes les forces polítiques del territori. Per 

això, Esquerra considera prioritari que els diversos partits i les institucions en les quals 

participen facin explícit el seu compromís contra possibles transvasaments abans de les 

eleccions generals i ratifiquin el seu oferiment a totes les entitats del territori que encapçalin la 

lluita contra aquesta agressió per treballar a favor del nostre riu i els interessos de les Terres 

de l’Ebre. 

Per tot això, el Ple ACORDA: 

 

PRIMER.- Refermar el compromís polític amb les Terres de l’Ebre, rebutjant qualsevol intent 

de transvasament de l’aigua del riu l’Ebre. 

 

SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a presentar el redactat definitiu del nou Pla Hidrològic de 

la Conca de l’Ebre de manera immediata, incloent-hi un cabal ambiental per al tram final del 

riu Ebre i el seu Delta, d’acord amb els criteris establerts pel Consell per a la Sostenibilitat de 

les Terres de l’Ebre. 

 

TERCER.- Comunicar aquest acord a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Delegació del 

Govern de les Terres de l’Ebre, i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre, i al Ministeri de Medio 

Ambiente i Medio Rural i Marino del govern espanyol. 

 

 

11- 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. APROVACIÓ 

INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA 

PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CLAVEGUERAM I SANEJAMENT D’AIGÜES 

RESIDUALS. 

 

 

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 Fiscal reguladora de la taxa per 

la prestació dels serveis de clavegueram i sanejament d’aigües residuals. 

El Sr. Montagut 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, i 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/04/2003, 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 
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a l’ordre del dia. 

 

 

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

que les dades existents en l’informe econòmic financer siguin correctes, perquè hi figuren 

seixanta-quatre mil euros en despeses de personal, quatre mil dos-cents en energia elèctrica, 

trenta-vuit mil en material de construcció, cinquanta mil en treballs de construcció a tercers i 

vint-i-un mil en retribucions, total cent noranta-quatre mil euros, quan en tot el poble no ha 

vist que la companyia d’aigües hagi efectuat cap tipus d’actuació, i si l’han feta li agradaria li 

fessin saber per corregir el seu criteri. Demana si algun tècnic de la casa ha pogut comprovar 

aquests números, i si la companyia ha dut a terme aquestes inversions, perquè ell no ho ha 

vist. Demana també una comprovació per part dels Serveis Tècnics sobre els metres cúbics 

facturats tant per a ús industrial com domèstic, quan, recorda, en l’estudi per a la concessió de 

l’aigua totes les companyies partien d’un consum en el poble de cinc-cents mil metres cúbics i 

ara vuit anys després en resulta que només facturen tres-cents cinquanta mil. Pregunta si han 

analitzat i comprovat l’aigua comprada al CAT, l’aigua portada dels altres pous existents, i si 

porten un control real de l’aigua facturada o simplement són dades facilitades per la 

companyia perquè ha de pujar la taxa, perquè, diu, en pujar-la un 25%, saben que, tal com van 

estructurar els rebuts de l’aigua, resulta literalment una pujada del rebut de l’aigua. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu vot serà negatiu perquè pensa que després de l’augment de 

totes les taxes, i sobre tot del de l’IBI, no és de rebut pujar un 10% el rebut de l’aigua. 

El Sr. Font manifesta que no està d’acord amb aquesta pujada perquè forma part de l’esmentat 

anteriorment, de totes manera diu, no ha pogut examinar curosament tot el contingut i la 

memòria per motius de feina. 

El Sr. Montagut diu que ha d’entendre que els números han d’estar contrastats, que sempre hi 

ha algú que n’ha de ser responsable i que en aquest cas hi ha una persona responsable de 

verificar les obres i inversions que fan i no veu cap problema en facilitar al Sr. Espuny una 

relació de totes les obres, i per aquest motiu demanarà la relació de les obres efectuades que 

justifiquin la inversió. En quant al personal explica que hi ha una concessió pel servei d’aigua 

i clavegueram en baixa, i que per tant de tot el personal adscrit a la concessió hi ha una part 

que corresponent al servei d’aigua i una altra al sanejament. Explica que la proposta significa 

que per a una família que consumeix 30 metres cúbics als tres mesos li suposa 3 euros per 

trimestre. Això, diu, ja van preveure-ho en el seu moment, que l’ajuntament aniria 

regularitzant esgraonadament el servei perquè en els propers anys els ingressos assolissin els 

nivell de despeses corresponent. Barrejar altres temes creu que no ve al cas. 

El Sr. Espuny creu que la proposta hagués hagut d’anar acompanyada dels informes dels 

tècnics municipals, perquè estan parlant d’una companyia externa i els números haurien 

d’estar contrastats. Reitera que el seu vot serà negatiu perquè com ha dit li sobten molt els 

números presentats per la companyia. 

El Sr. Montagut assevera que a l’expedient obra un estudi econòmic financer que repassaran 

per veure que no estigui equivocat, i que va signat per la Interventora de l’ajuntament, tècnica 

municipal. Creu que una vegada més el Sr. Espuny posa tot en dubte de manera agosarada. 

 

 

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

 Vots a favor: set. 

 Vots en contra: sis. Voten en contra el senyor Font i Ballesteros, senyora Font i Ferré, 
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senyora Margalef, senyor Gaseni, senyor Llaó i senyor Espuny. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

La configuració dels nou sistema de gestió integral de l’aigua al municipi de l’Ametlla de Mar 

ha comportat l’aparició de tota una sèrie de canvis respecte de la manera tradicional com es 

gestionaven fins a la data els diferents aspectes implicats. Canvis com són ara l’aparició de la 

figura d’un concessionari formal a qui s’encarrega la gestió no només de la gestió del servei 

públic municipal d’abastament d’aigua potable, sinó també la del de sanejament; la decidida i 

ferma voluntat d’anar integrant dins d’aquesta concessió de servei la totalitat del terme 

municipal, amb la conseqüent i progressiva desaparició d’altres figures com són ara la dels 

prestadors en virtut d’autoritzacions administratives de caràcter continu, provisionals, o fins i 

tot tàcites –persones jurídiques privades sense relació contractual concessional ni de 

dependència de cap classe amb l’ajuntament, preferentment en urbanitzacions històriques que 

no han estat objecte de recepció formal–, l’aprovació d’un nou Reglament regulador del servei 

municipal d’abastament d’aigua potable al municipi de l’Ametlla de Mar, aprovat inicialment 

pel Ple de l’Ajuntament el proppassat 28/6/2011, etcètera. 

Tots aquests factors aconsellen adoptar, per a major claredat i seguretat jurídica de la totalitat 

dels agents implicats, una nova ordenança reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de 

clavegueram i sanejament d’aigües residuals. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 15 a 19, 20.4.r) 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 16, reguladora de la taxa per la 

prestació dels serveis de clavegueram i sanejament d’aigües residuals. 

 

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. 

 

 

12- 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. INADMISSIÓ A 

TRÀMIT DE LA SOL·LICITUD DE REVISIÓ D’OFICI DEL CONVENI PER AL FOMENT 

DE LA QUALITAT URBANÍSTICA I MEDI AMBIENTAL DE DATA 10/10/2005, 

FORMULADA EN DATA 16/06/2011, PER LES COMPANYIES MERCANTILS MARINA 

SANT JORDI SL I PROMOCIONES CALAFAT SA. 

 

 

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

proposta d’acord relativa a la inadmissió a tràmit de la sol·licitud de revisió d’ofici del 

conveni per al foment de la qualitat urbanística i medi ambiental de data 10/10/2005, 
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formulada en data 16/06/2011, per les companyies mercantils Marina Sant Jordi SL i 

Promociones Calafat SA. 

El Sr. Montagut 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, i 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/04/2003, 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 el Sr. Espuny manifesta que al seu 

entendre a l’expedient hi manca un informe jurídic municipal, ja que només ha vist un 

informe jurídic extern d’un advocat que, per les experiències tingudes, de vegades els seus 

informes no s’han correspost amb les posteriors sentències emeses pels tribunals. Al seu 

entendre aquest tema l’han portat prou malament, i li agradaria, per la salut econòmica de 

l’ajuntament que aquest tema es guanyés, encara que discrepa del plantejament, però com 

sigui que no ha tingut ni veu ni vot, ni tampoc se li ha demanat el seu parer, i a més a més els 

criteris del conveni no li agraden, anuncia el seu vot serà d’abstenció. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu vot serà d’abstenció perquè pensa que en aquests moments 

tirar endavant els sectors K1 i O és un altre error de l’equip de govern, ja que amb aquesta 

acció urbanística plantegen a la població un potencial de tretze mil habitatges entre diferents 

urbanitzacions del terme municipal. Està d’acord però en que l’ajuntament necessita dels 

diners com l’aire després de veure les pujades dels impostos, però no pot votar afirmativament 

encara que amb la seva abstenció vol donar a entendre que està d’acord en que aquests diners 

entrin a l’ajuntament. 

El Sr. Font manifesta que el seu vot serà d’abstenció ja que el seu grup no va viure aquesta 

època tot i que defensa que el conveni va signar-se i per tant tenen tot el dret a exigir el seu 

compliment. 

El Sr. Montagut fa esment que el conveni porta data de 10 d’octubre de 2005 i per tant, diu, 

que algú dels presents va estar-hi d’acord. Per això, diu, tornem a veure un exercici de cinisme 

justificat per tretze mil habitatges, quan el fet és que només hi anaven mil dues-centes trenta 

quatre al sector K1 i cent cinquanta al sector O i que aquest conveni el van signar juntament 

amb ERC. Del que es tracta és de fer valdre els compromisos adquirits en aquell moment una 

vegada donades les circumstàncies demanades, com són l’aprovació definitiva dels plans 

parcials dels sectors, i evitar que intentin desfer-se de les seves obligacions. Manifesta no 

entendre l’afirmació del Sr. Espuny relativa a que les coses s’han portat malament, perquè 

sembla que segons quin àmbit urbanístic es toca el senyor Espuny el defensa o va en contra. 

Hi ha un conveni signat, que l’ajuntament ha respectat, i ara toca a l’altra part fer efectius els 

pagaments als que s’havia compromès en aquell moment. 

El Sr. Espuny sol·licita l’ús de la paraula per al·lusions i afirma que quan ha dit que les coses 
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s’haguessin pogut fer millor és perquè en el conveni hi ha un acord que diu que les inversions 

es faran d’acord amb els promotors i/o propietaris, i que una part dels diners s’haguessin hagut 

de gastar d’acord amb ells, i així va ser amb la renovació de l’enllumenat de Calafat, que va 

adjudicar-se per sis-cents mil euros, i després van canviar les bombetes de la urbanització i 

van posar una farola més i això va suposar un increment del contracte de quasi tres-cents mil 

euros, o sigui que dedueix que va costar cada bombeta mil dos-cents euros, però que hi va 

haver un escrit dels senyors Mangrané oposant-se. Si l’equip de govern signa un pacte ha de 

complir amb la seva part, diu, i si s’han de posar d’acord amb els promotors actuals, siguin 

qui siguin, per invertir els diners, que ho facin, perquè el contrari és donar-los-hi arguments. 

Reitera que si pogués votaria afirmativament perquè sap que l’ajuntament necessita els diners, 

però que han d’entendre que han arribat a aquesta situació perquè les coses no les han fet 

suficientment. 

L’alcalde diu al Sr. Espuny que da vegades no sap si diu les coses de veritat, se’n burla de 

tothom, o si s’ho creu. Afirma que si la situació fos a Tres Cales segona fase el Sr. Espuny 

armaria la de Sant Quintí tot i haver pagat, en canvi en el sector K1 i O, que va ser iniciat per 

ell quan va ser alcalde amb quinze habitatges per hectàrea, se’n desfà com si no passes res. 

Opina que si les seves afirmacions se les creu té un problema bastant greu. 

 

 

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

 Vots a favor: set. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: sis. S’abstenen el senyor Font i Ballesteros, senyora Font i Ferré, senyora 

Margalef, senyor Gaseni, senyor Llaó i senyor Espuny. 

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

 

 

En data 17/6/2011 va tenir entrada al Registre General d’aquest ajuntament, amb el número 

1924, escrit de 8/6/2011, pel qual les mercantils Marina Sant Jordi SL i Promociones Calafat 

SA instaven d’aquest Ajuntament, com a principal, la incoació d’un expedient de revisió 

d’ofici per a la declaració de la nul·litat de ple dret del “Conveni per al foment de la qualitat 

urbanística i medi ambiental”, subscrit en data 10/10/2005 entre les esmentades societats i 

l’Alcaldia de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. I com a derivades, primer, que en funció del 

que en resulti s’estableixi la devolució de les quantitats satisfetes en el seu dia; i segon, que 

fins que no recaigui resolució definitiva sobre la sol·licitud principal se suspenguin els efectes 

de l’esmentat conveni. 

Sobre el tractament que cal donar a l’esmentada sol·licitud s’ha requerit l’emissió d’informe 

jurídic al lletrat Sr. Xavier Xifra i Triadú, que l’ha evacuat en data 22/9/2011, s’ha incorporat 

a l’expedient i que és del següent tenor literal: 

 

INFORME RELATIU A LA SOL·LICITUD FORMULADA PER LES 

COMPANYIES MERCANTILS MARINA SANT JORDI, SL I 

PROMOCIONES CALAFAT SA, DE REVISIÓ D’OFICI DEL CONVENI PER 

AL FOMENT DE LA QUALITAT URBANÍSTICA I MEDIAMBIENTAL 

SUBSCRIT EN DATA 10 D’OCTUBRE DE 2005. 

 

ANTECEDENTS 
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Mitjançant escrit presentat en data 16 de juny de 2011 per conducte de correu certificat 

(RGE nº 1924 del dia 17 de juny següent), les companyies mercantils MARINA SANT 

JORDI, SL i PROMOCIONES CALAFAT, SA representades pels senyors Francisco 

Javier Pérez Medina i Francisco Javier Mangrane Roig respectivament, van sol·licitar 

la revisió d’ofici del conveni per al foment de la qualitat urbanística i mediambiental 

subscrit amb l’ajuntament de l’Ametlla de Mar de data 10 d’octubre de 2005; així com 

la devolució de les quantitats lliurades en el seu dia en compliment del mateix. 

 

Com a fonament de la seva petició, les indicades societats fan referència a les  causes 

de nul·litat contingudes en els apartats b), e), f) i g) de l’article 62.1 de la Llei 30/1992, 

de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del 

procediment administratiu comú (LRJPA) invocant: 

 

1.- Respecte de les causes de nul·litat dels epígrafs b), e) i f) de l’article 62.1 LRJPA: 

 

- Absència absoluta de procediment. 

- Infracció de les regles legals essencials per a la contractació per part dels 

òrgans de les corporacions locals. 

- Enriquiment injust de l’ajuntament. 

- Inexistència o il·licitud de causa dels compromisos assumits per l’ajuntament. 

- Inexistència de interès públic. 

 

2.- Respecte de la causa de nul·litat de l’epígraf g) de l’article 62.1 LRJPA: 

 

- Infracció de l’article 104.4 LUC, darrer incís. 

- Article 6.3 del Codi Civil 

- Article 16.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 juny. 

 

Cal fer esment que cap d’aquestes causes de nul·litat son objecte de desenvolupament 

argumental, sinó que les mercantils es limiten a enunciar-les   

 

INFORME JURÍDIC 

 

Tal i com, de manera expressa, s’indica en l’escrit de data 16 de juny de 2011, per part 

de les mercantils Marina Sant Jordi, SL i Promociones Calafat, SA, s’exercita l’acció 

de nul·litat regulada a l’article 102 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú en 

relació al conveni per al foment de la qualitat urbanística i medi ambiental subscrit 

amb l’ajuntament de l’Ametlla de Mar en data 10 d’octubre de 2005. 

 

L’article 102.1 de la Llei 30/1992, en el que es fonamenta l’acció de nul·litat, té per 

objecte depurar aquells vicis de nul·litat radical o absoluta que afectin als actes 

administratius, amb l’objectiu de evitar que aquests es consolidin definitivament. Es 

persegueix ampliar les possibilitats de impugnació, evitant que una situació afectada 

per una causa de nul·litat de ple dret quedi perpetuada en els temps i produeixi efectes 

jurídics. D’aquí que s’accepti la imprescriptibilitat de l’acció, en el sentit que la 
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nul·litat absoluta pot ser al·legada en qualsevol moment.  

 

Ara bé, no poden emmarcar-se com a nul·litats plenes els mers vicis d’anul·labilitat. 

 

En definitiva la acció de nul·litat no està concebuda per canalitzar qualsevol infracció 

de l’ordenament jurídic que es pugui imputar a un acte administratiu, sinó només 

aquelles que constitueixin un supòsit de nul·litat plena prevista a l’article 62.1 de la 

Llei abans esmentada. 

 

Davant d’una petició de revisió d’ofici a instància d’un interessat, l’administració ha 

de incoar el corresponent expedient administratiu que haurà de finalitzar amb una 

resolució de fons, llevat que la sol·licitud formulada no es basi en alguna de les causes 

de nul·litat de l’article 62 de la Llei 30/1992 esmentada o que estigui mancada de 

manera manifesta de tot fonament, en quins casos l’article 102.3 d’aquest mateix text 

legal, faculta a l’òrgan competent perquè pugui acordar motivadament la inadmissió a 

tràmit de la sol·licitud. 

 

Sobre aquesta qüestió, la Sentència del Tribunal Suprem de 27 de novembre de 2009 

(RJ 2010/364) efectua la següent consideració general: 

 
“Despejado el impedimento procesal anterior, nos corresponde seguidamente abordar 
el único motivo de casación invocado por infracción del artículo 102.3 de la Ley 
30/1992 ( RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246)  . El análisis de la cuestión que 
suscita este motivo pasa por que hagamos una consideración general, una referencia 
a los requisitos de la inadmisión de la revisión de oficio y la subsunción final del caso 
examinado en aquellos. 

El régimen jurídico de aplicación a la revisión de oficio previsto en la Ley 30/1992 , 
esta es la consideración general, resultó reforzado tras la reforma por Ley 4/1999 ( 
RCL 1999, 114, 329), mediante su configuración como un verdadero procedimiento de 
nulidad, que resulta cuando la invalidez se fundamenta en una causa de nulidad de 
pleno derecho, recogiendo la unanimidad que había concitado en la doctrina 
jurisprudencial y científica. 

Concretamente, respecto de los actos administrativos, el artículo 102.1 de la 
expresada Ley 30/1992 dispone que las Administraciones públicas, en cualquier 
momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable 
del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si 
lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan 
puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los 
supuestos previstos en el artículo 62.1 , esto es, en los casos de nulidad de pleno 
derecho. Ahora bien, el órgano competente para resolver la revisión instada podrá 
acordar motivadamente la inadmisión de la acción de nulidad presentada. 
 
Previsión legal sobre la inadmisión de solicitudes que ya había acogido con cautelas la 
jurisprudencia de esta Sala, con anterioridad a la reforma de la Ley 30/1992 por la Ley 
4/1999 , como declaramos en Sentencia de 19 de julio de 2005 (recurso de casación 
nº 2192/2002 ) << la jurisprudencia de esta Sala ya venia admitiendo tal posibilidad 
bajo la vigencia de la normativa anterior, como ya indicábamos en sentencias de 30 
de junio de 2004 ( RJ 2004, 5090)   de esta misma Sección dictadas en recursos 
semejantes, con referencia a la  sentencia de 7 de mayo de 1992 ( RJ 1992, 10673), 
para aquellos supuestos en que de manera ostensible e indubitada se aprecia que no 
existe motivo alguno de nulidad radical que conduzca a la pretendida declaración de 
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nulidad. Siendo de recordar que en la misma línea se pronuncian las sentencias de 20 
de febrero ( RJ 1984, 973)  y 30 de diciembre de 1984 ( RJ 1984, 6560)  >>. 

La inadmisión de la acción de nulidad únicamente puede ser acordada, ahora 
hacemos referencia a los requisitos que deben mediar para dicho pronunciamiento 
anticipado, a) cuando no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 62 -
-apartado 1 porque ahora estamos ante un acto administrativo--, b) cuando carezcan 
manifiestamente de fundamento, y, en fin, c) cuando se hubieran desestimado sobre 
el fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. Siempre que, y éste es un requisito 
de carácter transversal, se realice de forma motivada. 
 
Estas causas que permiten cercenar tempranamente el procedimiento instado por el 
interesado en el ejercicio de una acción de nulidad, por tanto, comprenden no sólo los 
casos en que no se citen las causas del indicado artículo 62.1 de la Ley 30/1992 ( 
RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246)  o cuando el discurso argumental nada tiene 
que ver con las mismas, sino también aquéllos otros casos en los que aludiendo a las 
indicadas causas, su desarrollo resulta ajeno al contenido de las mismas por centrarse 
en causas de anulabilidad que debieron ser esgrimidas mediante los correspondientes 
recursos administrativos. Y, en fin, también cuando no resulte procedente la 
tramitación del procedimiento porque la cuestión de fondo ya ha sido resuelta en 
casos anteriores. 

A estos efectos no está de más advertir de los peligros que podría comportar una 
interpretación no rigurosa de los artículos 62.1 y 102.3 de la Ley 30/1992, que además 
de vaciar de contenido la reforma llevada a cabo en esta materia por la Ley 4/1999 ( 
RCL 1999, 114, 329), produciría una confusión entre los plazos de impugnación y las 
causas de nulidad que pueden esgrimirse, mezclando cauces procedimentales que 
responden a finalidades distintas y cumplen funciones diferentes. Por ello, debemos 
insistir en que la acción de nulidad no está concebida para canalizar cualquier 
infracción del ordenamiento jurídico que pueda imputarse a un acto administrativo, 
sino únicamente aquellas que constituyan, por su cualificada gravedad, un supuesto 
de nulidad plena, previsto en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992.”  

 
Analitzant les causes de nul·litat articulades per Marina Sant Jordi, SL i per 

Promociones Calafat, SA es constata que les mateixes pretenen emparar-se en els 

apartats b), e), f) i g) de l’article 62 de la meritada Llei 30/1992, tot i que es limiten a 

enunciar-les sense acompanyar-les de cap raonament jurídic que les recolzi. 

 

D’aquesta manera, aquesta cita de l’article 62.1, apartats b), e), f) i g) de la Llei 

30/1992, no es causa suficient per entendre superat el tràmit d’admissió previst a 

l’article 102.3 ja esmentat; ja que, per admetre una sol·licitud de revisió d’ofici a 

tràmit, junt a aquesta menció, cal que l’argumentació que li serveix de recolzament 

sigui el propi d’una nul·litat plena (STS de 27.11.2009 citada). 

 

I això es el que no succeeix en el present supòsit. 

 

D’acord amb aquests antecedents i a la vista de la manifesta manca de fonament de les 

causes de nul·litat articulades amb la cobertura de l’article 62 de la Llei 30/1992, de 26 

de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú, es proposa l’adopció del següent acord: 

 

NO ADMETRE A TRÀMIT la sol·licitud de revisió d’ofici del conveni per al 

foment de la qualitat urbanística i medi ambiental de data 10 d’octubre de 2005, 
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formulada per les companyies mercantils Marina Sant Jordi, SL i Promociones Calafat, 

SA mitjançant escrit presentat davant l’ajuntament de l’Ametlla de Mar en data 16 de 

juny de 2011 (Registre d’entrada nº 1924 del dia 17 de juny següent), i desestimar la 

petició de devolució de les quantitats ingressades en el seu dia en compliment del 

mateix. 

 

L’Ametlla de Mar, 22 de setembre de 2011. 

Xavier Xifra i Triadú 

Advocat 

 

Per tot això; 

Vist el que es disposa a l’article 102.3 de la Llei 30/1992, de 26/11/1992, reguladora del règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i considerant 

que l’informe esmentat, que constitueix la motivació del present acord, fonamenta 

adequadament la proposta d’inadmissió a tràmit de la sol·licitud; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Inadmetre a tràmit la sol·licitud de revisió d’ofici del conveni per al foment de la 

qualitat urbanística i medi ambiental de data 10/10/2005, formulada en data 16/6/2011 per les 

companyies mercantils Marina Sant Jordi SL i Promociones Calafat SA. 

 

SEGON.- Notificar aquest acord en forma. 

 

 

13- 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. APROVACIÓ 

DEFINITIVA DEL PROJECTE D’EXPROPIACIÓ PEL MÈTODE DE TAXACIÓ 

CONJUNTA DE LA ZONA CLAU XV3, XARXA VIÀRIA MUNICIPAL, SISTEMA 

LOCAL, ENTRE LES FINQUES 9 I 10 DE LA URBANITZACIÓ PORT DE L’ESTANY. 

 

 

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 definitiva del projecte d’expropiació pel mètode de 

taxació conjunta de la zona clau XV3, xarxa viària municipal, sistema local, entre les finques 

9 i 10 de la urbanització Port de l’Estany. 

El Sr. Montagut 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, i 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/04/2003, 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 
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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 el Sr. Gaseni manifesta que votarà en 

contra perquè no està d’acord en que s’obri un vial que a la pràctica es fa només per donar la 

possibilitat d’accedir a la urbanització a on aniran els apartament coneguts per tots com 

PYDUM. 

El Sr. Font manifesta que per ser conseqüents amb la votació del passat mes de juny el seu vot 

serà afirmatiu. 

 

 

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

 Vots a favor: deu. 

 Vots en contra: dos. Voten en contra el senyor Gaseni i el senyor Llaó. 

 Abstencions: una. S’absté el senyor Espuny. 

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

 

 

En data 28/6/2011, el Ple de l’Ajuntament va acordar: 

PRIMER.- Aprovar inicialment el “Projecte d’expropiació pel mètode de taxació 

conjunta de la zona clau XV3, Xarxa viària municipal, sistema local, entre les finques 

9 i 10 de la Urbanització Port de l’Estany”. 

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 159, de 12/7/2011. 

En data 31/8/2011, RE 2596, va tenir entrada al Registre General de l’Ajuntament l’escrit 

d’al·legacions a l’aprovació inicial del projecte presentat pel Sr. David Lebranchu González. 

Consta haver-se presentat l’escrit a l’oficina de correus en data 30/8/2011. 

Atès el contingut de l’al·legació, que se centra exclusivament en aspectes tècnics relatius a la 

valoració, en data 22/9/2011 s’ha incorporat a l’expedient informe tècnic relatiu a les 

al·legacions presentades, informe que, després d’analitzar el seu contingut, conclou tot 

proposant la seva estimació parcial, en els termes en què el mateix informe argumenta. 

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.- Estimar les parcialment les al·legacions presentades pel Sr. David Lebranchu 

González en els termes establerts a l’informe tècnic esmentat, i en conseqüència, fixar el full 
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d’apreuament en la quantitat de 1.316,05 €. 

 

SEGON.- Aprovar definitivament el “Projecte d’expropiació pel mètode de taxació conjunta 

de la zona clau XV3, Xarxa viària municipal, sistema local, entre les finques 9 i 10 de la 

Urbanització Port de l’Estany. 

 

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. 

 

 

14- 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 364/2011, de 22/072011 al 439/2011, de 22/09/2011 i de les actes de les 

Juntes de Govern corresponents a les sessions 18/2011, de 14/07/2011, 19/2011, de 

21/07/2011, 20/2011, de 28/07/2011, 21/2011, de 04/08/2011 i 22/2011, de 02/09/2011, 

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 ha vist que a la Junta de Govern continuen apareixent expedients 

relatius a la restauració de la legalitat urbanística, i que en els decrets ha vist també que 

contínuament s’estan interposant nous recursos contenciosos, motiu pel qual pregunta com 

està tot aquest procés de regularització de les denúncies, perquè desconeix el nombre existent. 

Demana saber també quants contenciosos administratius té l’Ajuntament en curs, perquè creu 

que si en aquest tema també es fessin les coses millor podrien estalviar-se molt de diners en 

despeses jurídiques externes. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El Sr. Espuny prega que es concedeixi un torn de replica quan hi hagi al·lusions, com ara quan 

l’alcalde s’ha referit a ell fent una sèrie d’afirmacions en relació al tema del sector K1 en 

relació al de Tres Cales segona fase, per això vol fer constar que ell va dir no als convenis 

perquè permetien la densificació de la costa, i recorda que la seva oposició començà a l’inici 

de la modificació puntal del pla general perquè ja sabia el que farien. Nega la suposada 

animadversió i justifica la seva postura en el fet que el plantejament d’ambdós sectors és 

totalment diferent, i afirma que el seu grup fa ja vuit anys que ve tenint una posició coherent 

sobre aquest tema. En relació a l’enllumenat de Calafat diu que els informes hi són, que hi va 

haver una adjudicació per sis-cents mil euros i una acceptació d’ampliació de pressupost, i que 

si volen poden comprovar que el projecte està redactat pels serveis tècnics municipals però 

que en canvi no hi figura cap signatura, com també poden comprovar les al·legacions 

presentades pel Sr. Mangrané. Prega l’alcalde que abans de fer afirmacions comprovi els fets i 

se n’asseguri. Prega seguidament al Sr. Montagut que quan parli del preu de l’aigua no afirmi 
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que les cases que tenen un consum raonable paguen el mateix, ja que és possible que a les 

cases que estan tancades els hi surti més be de preu, però no és així per a les cases que hi viu 

gent, perquè el preu ha pujat bastant i a més ara, amb la taxa del clavegueram, pujarà un 10%. 

Explica que troba que és bo poder presentar mocions als plens, però creu que no ho és entrar 

en picabaralles polítiques entre partits, perquè com ha dit, i per l’experiència que en té, no hi 

ha ningú lliure de culpa, i posa com a exemple Grècia, a on l’anterior govern era un de dretes 

que va fer una política de malbaratament i d’amagar les dades reals i ara tenen un govern 

d’esquerres que ha de fer retallades en polítiques socials per a reconduir la situació. Reitera i 

prega a tot el plenari no entrar en discussions d’aquest tipus perquè segurament no els porta 

enlloc. 

L’alcalde li contesta que practiqui ell amb l’exemple, i que aquest últim prec se l’apliqui ell 

mateix. 

El Sr. Gaseni opina que en un ajuntament han de poder parlar de tot. En relació a la 

intervenció del Sr. Font en el punt sisè relatiu al govern tripartit d’esquerres pensa que han de 

deixar de criminalitzar, i pregunta on estaria ara el poble de La Cala si no hagués estat pel 

govern tripartit, que va ajudar molt com ara en l’ampliació de l’IES, de les escoles, del CAP, 

les obres al port, la llar d’infants, l’escola de música, les obres del PUOIS, la piscina... afirma 

que Esquerra a nivell de poble va fer molt, i que si ara tenen problemes han de demanar a la 

Generalitat i reclamar que sigui aquesta qui pugui aportar la solució, i de no ser així que 

pleguin i que demanin a Espanya, que és on estan els diners de tots. 

El Sr. Espuny prega al responsable d’obres que s’actuï sobre la barana existent al passeig que 

va des de la platja de l’Alguer a Pixavaques, que comença a desintegrar-se, i es vagin 

substituint a poc a poc els trams degradats seguint el model emprat en el passeig de la Cova 

Gran. 

El Sr. Font prega al regidor de Governació en relació al solar existent dalt del poliesportiu i 

del mercat, a l’avinguda Part de Cala, ja que s’acumulen excrements de gossos es fa servir 

d’aparcament de grues i camions, la qual cosa provoca la queixa dels veïns. Si és un solar 

s’hauria de tancar i netejar. En relació als senyals de trànsit al carrer Drassanes, com a usuari 

que és, a més d’haver parlat amb diferents veïns del carrer, pensa que no tenen gaire utilitat ja 

que ningú els respecta. Creu que el més raonable, quan un senyal no es respecta és treure’l o 

bé fer-lo complir, però que per ell el millor seria treure-la. Pregunta també, en relació a una 

notícia que ha llegit a la premsa relativa a que el CAP de l’Ametlla podria tenir alguna 

retallada en quan a l’atenció continuada, si saben alguna cosa al respecte. Prega seguidament, 

en relació a la banda i l’escola de música, que han de reconduir el tema de la manera que 

sigui, perquè tant el poble, com la banda, com l’escola han de sortir guanyant. Suposa que han 

de tenir una ruta a seguir, i demana si l’alcalde pot explicar com van les negociacions. 

Pregunta a la regidora d’Ensenyament si l’escola de música rep els informes acadèmics dels 

alumnes que van a examinar-se als conservatoris de Tortosa i Tarragona, perquè, si els rep, li 

agradaria tenir accés als dels darrers anys. 

L’alcalde, en relació a la intervenció del Sr. Espuny, afirma que potser algun dia s’hauran de 

preguntar el per què hi han quinze habitatges per hectàrea a Marina Sant Jordi i a Tres Cales 

2a. Fase, i qui ho va començar; afirma que mentre uns han pagat els altres no volen acabar de 

pagar del tot; i que potser algun dia algú ho haurà d’explicar. En relació al tema del CAP diu 

que des del primer dia que estan al damunt, i que tant des de la Conselleria com dels diferents 

departaments li han manifestat que l’atenció continuada no la tocaran en cap cas a l’Ametlla, 

inclús s’atreveix a dir que potser anirà a més, que ahir precisament van rebre la visita del 

delegat territorial de Sanitat, qui va manifestar-li que és possible que hi hagi un metge més. 
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Avança en relació a l’escola de música que tothom està participant de bon grat i creu que tot 

va en bona direcció, que tots estan en marxa i que s’ha arribat als 140 alumnes. Sembla, 

conclou, que tot s’està normalitzant i reconduint pel be de tothom, i que si algú vol fer soroll 

de forma partidista, ell sabrà el per què. 

 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 22:05 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 42 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 126 a 167 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 25/11/2011 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 10/2011, DE 24/11/2011. ORDINÀRIA. 

 

 

ASSISTENTS A L’INICI 

 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí i Garcia 

 

Regidors 

Sr. Antoni Montagut i Franch 

Sra. Mª Carme Martí i Buenaventura 

Sr. Ruben Lallana i Plaza 

Sra. Eva Mª del Amo i Galarzo 

Sr. Vicent Martí i Esteller 

Sra. Francesc Albert Medrano i Arbó 

Sr. Joan Font i Ballesteros 

Sra. Marta Font i Ferré 

Sra. Gemma Margalef i Creixenti 

Sr. Jordi Gaseni i Blanch 

Sr. Vicent Llaó i López 

 

Regidor no assistents: 

 

Sr. Antonio Espuny i Gaseni, qui no justifica la seva absència. 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:00 hores del dia 24/11/2011, 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 9/2011, DE 29/09/2011. 
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Es procedeix a llegir l’acta de la sessió anterior, 9/2011, de 29/09/2011. Un cop conclosa la seva 

lectura, i com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició el president, a l’empara de l’article 

108 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment el següent acord: 

 

ÚNIC.- Aprovar l’acta de la sessió anterior, 9/2011, de 29/09/2011. 

 

 

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

2011 NÚM. 2/2011. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat el Sr. Gaseni manifesta que no té cap 

problema en que es faci aquesta modificació perquè la Llei ho contempla, però que en aquest 

cas no donarà suport perquè està finançada amb un romanent de tresoreria resultant d’un 

pressupost del 2011 amb el qual no va estar d’acord i en què les conclusions dels informes 

tècnics recomanaven la no execució de les actuacions lligades als convenis urbanístics fins 

que no realitzessin els ingressos. Afirma tractar-se de la modificació d’un pressupost elaborat 

a la vista d’unes eleccions municipals, que amagava el que ja apuntaven els informes en 

relació a la necessitat de contenir la despesa corrent i augmentar els ingressos corrents. Opina 

que aquesta modificació és l’avançada del que serà el pressupost del 2012, que preveu serà, 

sense cap mena de dubte i tenint en compte el “Pla de modernització i racionalització”, o Pla 

de la pujada d’impostos com l’anomena, el dels acomiadaments i les privatitzacions. ja que si 

s’ha de fer quelcom tant poc popular, més val fer-ho ara que encara hi han tres anys per 

endavant, conclou. 

El Sr. Font manifesta que el seu grup no va participar en l’elaboració del pressupost de 2011, 

però que durant l’estiu ha estat estudiant-lo, i reitera l’oferiment fet a l’última sessió plenària 

relatiu a la necessitat de dur a terme un control exhaustiu de la despesa pública i un pla d’ajust 

alternatiu a l’aprovat per l’equip de govern com a pla de modernització. Recorda que va 

manifestar que si no s’incrementava l’ IBI es comprometia a aportar un pla de contenció i 

d’ajust que podia arribar a l’estalvi de dos milions d’euros. Actualment, assevera, manté la 

mateixa postura, fins i tot més enllà: proposa que l’equip de govern convoqui una comissió de 

xoc on siguin presents tots els grups municipals per arribar a un acord general del control de la 

despesa, particularment la corrent, i l’elaboració del pressupost del 2012, amb les reformes 

estructurals que calguin. La responsabilitat, diu, és de l’equip de govern. En relació al 

contingut de la present modificació afirma ésser cert que al desembre de 2010 l’alcalde ja va 

manifestar que es rebaixava el pressupost en un 12%, però en que aquesta modificació, tot i 

que el Capítol 1 es rebaixa en un 2,53%, el Capítol 2 s’incrementa un 15,3%, i els Capítols 3 i 

9, que són passius financers i amortització de capital, s’incrementen un 50%, cosa que troba 

preocupant ja que el pressupost en general puja un 4,29% respecte de l’aprovat a 

començaments d’any, o sigui, que en lloc de reduir-lo, s’augmenta. Reitera el seu oferiment 

d’actuació responsable, diu, perquè té vocació de govern, i per això, donada la situació actual, 

ell s’hi ficarà com el que més. Explica que hi ha hagut un increment addicional en la 

recaptació de l’aigua de 450.000 euros, fonamentalment com a conseqüència de la integració 

de Tres Cales en la concessió. Afirma no compartir les tarifes actuals, fixades per la Junta de 

Govern, i demana que tornin les competències al Ple, per que puguin ser discutides per tots. 

Afirma que troba excessiu el preu de 2,95 € que es cobra pel tercer tram d’aigua. Està d’acord 
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que s’ha de gravar la gent que consumeix més i malbarata l’aigua, però no amb aquesta tarifa, 

ja que no hi ha cap població del territori, i posa diferents exemples, que la tingui tant elevada. 

Proposa, si hi ha consens i voluntat de fer-ho, afegir un quart tram que permeti suavitzar la 

penalització de l’últim tram actual, per tal de racionalitzar una mica la penalització. 

El Sr. Gaseni manifesta que l’oferiment del Sr. Font pot entendre’s com una ma estesa per a la 

formació d’un govern de concentració, que no comparteix. Opina que és el grup de CiU qui ha 

de governar, tot i que constata que entre tots dos grups hi ha una certa predisposició a 

col·laborar ja que pensen coses semblants, i en el Consell Comarcal del Baix Ebre ja governen 

conjuntament, sense comptar amb ERC. Afirma que el seu grup els deixarà governar, però que 

serà crític en tot el que presentaran. 

El Sr. Font replica que ell en cap moment no ha esmentat cap govern de concentració, ja que 

és sabut que el grup de CiU gaudeix d’una majoria absoluta totalment legítima de què han de 

fer ús responsable. Aclareix que ell esmentat la possibilitat de crear una comissió específica 

pressupostària per fer front a l’excessiva despesa corrent, així com per establir unes bases 

estructurals de les quals se’n podran beneficiar futurs governs municipals. Constata que el Sr. 

Gaseni va estar governant durant quatre anys, però que de la seva intervenció es dedueix que 

no té vocació de govern sinó d’oposició, i que per això no li veu futur ocupant una cadira de 

responsabilitat. Reitera que la responsabilitat política, econòmica i financera és del govern de 

CiU, que té majoria absoluta i són qui han portat a l’actual situació, però que ara per això 

estan tots aquí, per arreglar els problemes en una situació difícil, en què uns s’arromanguen i 

altres practiquen la crítica fàcil. Cadascú és responsable del que fa, conclou. 

L’alcalde prega que es respectin els torns i que les al·lusions serveixin com a mínim per 

plantejaments nous, ja que encara s’està debatent el segon punt de l’ordre del dia. 

El Sr. Gaseni contesta al Sr. Font que ell no és qui per atribuir a ERC vocació d’oposició ja 

que és el poble qui atribueix o no la majoria suficient per governar, i que avui, amb els dos 

regidors que formen el seu grup, el que pot fer és intentar controlar i aportar però sempre des 

de la crítica constructiva. Reitera que els seu vot serà contrari. 

El Sr. Montagut recorda que els advertiments d’Intervenció als quals ha fet menció el Sr. 

Gaseni ja hi eren quan ell estava en el govern, i que s’han vingut efectuant sempre per ajustar 

el màxim possible la despesa corrent. Pensa que se’ls anirà trobant cada vegada tret que 

tinguin uns superàvits increïbles, que no és el cas de cap ajuntament normalment. Explica que 

efectivament estan en el seu primer any, i que és justament per això que han d’establir un full 

de ruta per a tot el mandat, traçant el rumb, rectificant i adaptant-se als temps actuals. Recorda 

que en l’aprovació del Pla de modernització, en el que preveuen mesures concretes, el PP va 

dir que veia la possibilitat de plantejar un estalvi de dos milions d’euros, però afirma que des 

d’aleshores no ha tingut cap més notícia al respecte, ni cap proposta de concreció efectiva. Tot 

i això, diu, segueixen estant formalment receptius a parlar-ne, per explorar les possibilitats 

existents amb voluntat de diàleg i veure si són capaços tots d’aprovar el pressupost. Seria 

quelcom històric, diu, que el govern plantegés un pressupost i que l’oposició també l’aprovés. 

Manifesta que tots els pressupostos inicials pateixen una o fins i tot dues modificacions de 

caràcter obligatori, per incorporar els romanents de crèdit, i que a la modificació 

pressupostària que ara plantegen, essent certa la disminució en el capítol de personal, ha estat 

incapaç de veure al Capítol 2 l’augment del 15,2% al que ha fet referència el Sr. Font. 

Reconeix la necessitat de modificar les previsions en els capítols financers, que atribueix a 

que hi va haver algun error en el càlcul d’amortitzacions i interessos, però assegura que en el 

proper pressupost això no es repetirà. En relació a les tarifes de l’aigua, diu que ara són les 

mateixes tant al poble com a Tres Cales, i que amb això es compleix la petició d’equiparació 
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que demanaven insistentment els mateixos veïns perquè entenien que el quadre de preus 

anterior els hi era desfavorable. Conclou constatant l’existència a l’expedient de modificació 

del pressupost d’un informe favorable, constatant que els números continuen sent positius, i 

que d’un romanent de tresoreria de sis-cents disset mil cent trenta-vuit euros se’n fa un ús de 

dos-cents noranta-dos mil euros, ja que és la primera modificació que es fa durant l’any. 

El Sr. Font contesta que ell no entrarà a discutir si els veïns de Tres Cales volien o no les 

mateixes tarifes de l’aigua, ja és possible que sigui així i no vol fer un debat sobre els preus de 

l’aigua. Puntualitza que ell el que ha fet és una valoració del consum durant l’estiu, i ha 

demanat que per no penalitzar tant l’ús de l’aigua en aquesta època es tingui la sensibilitat de 

buscar una solució per no penalitzar tant el tercer tram. Aclareix seguidament que el ha dit és 

que al seu entendre hi ha hagut una petita reducció en el capítol de personal, del 2,3%, que en 

el Capítol 2 hi ha un augment de cinc-cents seixanta-vuit mil euros, i que en els capítols 3 i 9 

han tingut entre els dos un augment de quasi un 50%, i creu que tot plegat ha fet augmentar la 

despesa corrent. En relació a l’informe d’Intervenció assenyala que aquest mateix informe 

també diu que hi ha un dèficit no financer que supera els set milions quatre-cents mil euros, i 

creu que això s’ha d’arreglar ràpidament fent un pla d’actuació i contenint la despesa corrent. 

Reitera el seu oferiment de cara al pressupost del 2012 ja que el seu grup, assegura, té vocació 

i responsabilitat de govern. 

El Sr. Montagut diu que el Sr. Font s’encaparra en l’augment del Capítol 2 però no té en 

compte que la mateixa quantitat que s’incrementa en aquest capítol entra pel Capítol 3 

d’ingressos, i que no fa la comparativa corresponent. Per acabar, en relació al dèficit no 

financer, manifesta que aquesta dada és simptomàtica justament del fet que es fa inversió. 

Assegura que els números són els que són, i que cadascú por fer la interpretació que vol, però 

que estan en la línia que els ingressos corrents i recurrents siguin superiors a la despesa 

corrent i recurrent, que estan treballant en aquesta línia i que per això tenen un pla econòmic i 

financer, i que el pla de modernització respon justament a la necessitat d’adequar-se als temps 

actuals i mirar de fer les coses el millor possible. En relació a la informació sol·licitada i 

col·laboració oferta diu que no hi haurà cap problema en passar-li la informació i treballar 

conjuntament, i que una vegada tinguin l’esborrany del pressupost es reunirà amb tots els 

grups de l’oposició per si volen sumar-s’hi o si hi ha alguna cosa a modificar que puguin 

proposar. La voluntat, diu, és de diàleg, de consens i de treballar tots plegats en favor del 

poble. 

L’alcalde precisa que el que importa és l’estalvi net, l’endeutament que un té i el romanent de 

tresoreria, i que si això no s’entén no poden seguir endavant amb el debat. No obstant, diu, 

convocarà a tots els grups a una reunió per tal que puguin aportar les seves propostes, ja que 

com sempre ha dit, i malgrat tenir majoria absoluta, volen ser generosos i actuar amb 

responsabilitat i diàleg. 

 

 

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

 Vots a favor: set. 

 Vots en contra: cinc. Voten en contra el senyor Font i Ballesteros, senyora Font i Ferré, 

senyora Margalef, senyor Gaseni i senyor Llaó. 

 Abstencions: cap. 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
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Atès que s’ha tramitat expedient de modificació del pressupost de l’administració general de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 2/2011; 

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’administració 

general de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 2/2011, que és el que s’especifica: 

 

Partida Hab/ Supl, Disminucions 

011.31000 Interessos operacions de crèdit 60.000,00 0,00 

011.91300 Amortització préstecs a llarg Termini 145.000,00 0,00 

130.15000 Productivitat 0,00 35.000,00 

130.62400 Renting vehicles policials 0,00 46.000,00 

130.62500 Mobiliari 0,00 10.000,00 

151.61900 Enllumenat Públic urbanització Calafat 117.731,17 0,00 

151.62700 Projectes executius i auditories vàries 0,00 10.000,00 

151.74000 Transferència EPE, inversions carrers Calafat 0,00 117.731,17 

155.13000 Retribucions bàsiques 0,00 20.000,00 

155.13100 Personal laboral temporal 0,00 50.000,00 

155.16000 Seguretat social 0,00 7.000,00 

155.61001 Coberta casal avis 0,00 7.000,00 

155.61004 Nou abocador calafat 0,00 15.000,00 

155.61009 Ins. Distribución gas natural al nucli urbà 0,00 100.000,00 

155.61900 Obres vàries casc urbà 0,00 15.000,00 

155.74003 Transferència  EPE, obres vàries 26.000,00 0,00 

161.22799 Retribució concessionari aigua 458.000,00 0,00 

162.22702 Servei eliminació de residus 0,00 101.001,30 

162.62900 Inversió en reposició de contenidors 277.001,30 0,00 

230.16000 Seguretat social 5.800,00 0,00 

312.13002 Altres remuneracions 12.000,00 0,00 

312.16000 Seguretat social 10.200,00 0,00 

321.16000 Seguretat social 15.000,00 0,00 

321.22002 Libres escolars 47.000,00 0,00 

324.13000 Retribucions bàsiques 20.000,00 0,00 

331.41001 Transferencia Patronat de Cultura 2.000,00 0,00 

338.22610 Activitats culturals diverses 30.000,00 0,00 

415.74000 Transferència EPE, projectes varis 50.382,46 0,00 

491.41000 Transferència Patronat de Mitjans informatius 90.000,00 0,00 

491.71000 Transferencia capital mitjans de comunicació 0,00 3.788,66 

912.16000 Seguretat social 0,00 10.000,00 

920.13000 Retribucions bàsiques 0,00 33.000,00 
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920.15000 Productivitat 0,00 10.000,00 

920.16000 Seguretat social 0,00 23.000,00 

920.22100 Energia elèctrica 55.000,00 0,00 

920.22103 Combustible i carburants 20.000,00 0,00 

920.22200 Serveis de telecomunicacions 40.000,00 0,00 

920.22700 Servei de neteja de dependencies municipals 20.000,00 0,00 

920.31900 Altres despeses financeres 4.500,00 0,00 

920.62601 Renging equips ofimatics 0,00 12.000,00 

920.62602 Inversions en noves tecnologies i serveis 0,00 30.000,00 

920.62603 Inversió en telecomunicacions 0,00 30.000,00 

920.74000 Transferencia de capital, la Cala Serveis 0,00 3.000,00 

Total 1.505.614,93 688.521,13 

 

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

 

Denominació Habilit/Suplement  

76500 Subvencio CCBE, millora camins 2011 16.048,30  

30000 Facturació aigua 458.000,00  

75082 Direcció general de pesca, subvención tuna tur 50.382,46  

87000 Romanent de tresosoreria per despeses generals 292.663,04  

TOTALS 817.093,80  

 

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

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

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

transcorregut aquell termini. 

 

 

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

L’ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU PATRONAT DE MITJANS 

INFORMATIUS DEL 2011 NÚM. 2/2011. 

 

 

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

com uns ajustaments per a canviar la gestió dels patronats, tal com debatran en el punt tretzè 

de l’ordre del dia, i que el seu vot en aquest punt i en la resta d’aquestes modificacions que 

segueixen l’ordre del dia, amb la finalitat que aquest canvi de gestió tingui èxit, serà 

d’abstenció. 

El Sr. Font manifesta que el seu vot serà d’abstenció. Sap que hi ha hagut un procés tècnic per 

a què això fos possible, tal com es va explicar a la Comissió Informativa, però el preocupa que 

dos Patronats finalitzessin l’any 2010 amb saldo negatiu. Manifesta la seva intenció de 

traslladar el gruix del debat al punt tretzè, relatiu al canvi de forma de gestió dels actuals 

patronats. 

 

 

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

 Vots a favor: set. 

 Vots en contra: cap. 
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 Abstencions: cinc. S’abstenen el senyor Font i Ballesteros, senyora Font i Ferré, senyora 

Margalef, senyor Gaseni i senyor 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 Mitjans Informatius, núm. 2/2011; 

Atès que l’expedient ha seguit tots i cadascun dels tràmits exigits per la normativa vigent; 

Vist el que es disposa als articles 193 del text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals i els 

articles 40 a 51 i 105 del RD 500/1990, de 20/4/1990, pel qual es desenvolupa la LHL en 

matèria de pressupostos. 

Vist l’informe d’Intervenció; 

El Ple acorda: 

 

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

autònom administratiu Patronat de Mitjans Informatius, núm. 2/2011, que és el que 

s’especifica: 

 

De l’estat de despeses, és: 

 
 Partida Habilit/suplem Disminucions 
    

491 22798 Treballs realitzats per altres empreses 0,00 12.441,98 

491  22796 Despeses d’assessorament 0,00      12.000,00 

491 22706 Campanyes publicitat mitjans 0,00 2.500,00 

 TOTALS 0,00     26.941,98 

 

 Total acumulat modificacions estat de despeses.........................................-26.941,98 € 

 

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

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

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

transcorregut aquell termini. 

 

 

4- APROVACIÓ DE LA REVOCACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL 

PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU PATRONAT DE 

MITJANS INFORMATIUS DEL 2011 NÚM. 2/2011. 

 

 

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: set. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cinc. S’abstenen el senyor Font i Ballesteros, senyora Font i Ferré, senyora 

Margalef, senyor Gaseni i senyor Llaó. 
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Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Atès que s’ha aprovat inicialment l’expedient de modificació del pressupost de l’organisme 

autònom administratiu Patronat de Mitjans Informatius, núm. 2/2011; 

Atès que l’article 193.1 del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals permet revocar 

aquesta reducció quan es produeixin actes que indiquin la recuperació parcial o total de 

l’equilibri perdut, com és l’aportació de 90.000,00€ per part de l’Ajuntament; 

Vist el que es disposa als articles 193 del text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, 

Vist l’informe d’Intervenció; 

El Ple acorda: 

 

ÚNIC.- Aprovar la revocació de l’expedient de modificació del pressupost de l’organisme 

autònom administratiu Patronat de Mitjans Informatius, núm. 2/2011, subjecte a l’aprovació 

definitiva de l’esmentat expedient de modificació. 

 

 

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

L’ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU PATRONAT DE CULTURA DEL 2011 

NÚM. 1/2011. 

 

 

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: set. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cinc. S’abstenen el senyor Font i Ballesteros, senyora Font i Ferré, senyora 

Margalef, senyor Gaseni i senyor 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. 1/2011; 

Atès que l’expedient ha seguit tots i cadascun dels tràmits exigits per la normativa vigent; 

Vist el que es disposa als articles 193 del text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals i els 

articles 40 a 51 i 105 del RD 500/1990, de 20/4/1990, pel qual es desenvolupa la LHL en 

matèria de pressupostos. 

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. 1/2011, que és el que s’especifica: 

 

De l’estat de despeses, és: 
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 Partida Habilit/suplem Disminucions 
    

331 22002 Exposicions temporals 0,00 2.129,51 

331  48002 Associació de dones endavant 0,00 600,00 

331 48005 Esplai Sant Jordi 0,00 800,00 

 TOTALS 0,00      3.529,51 

 

 Total acumulat modificacions estat de despeses.........................................-3.529,51 € 

 

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

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

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

transcorregut aquell termini. 

 

 

6- APROVACIÓ DE LA REVOCACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL 

PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU PATRONAT DE 

CULTURA DEL 2011 NÚM. 1/2011. 

 

 

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: set. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cinc. S’abstenen el senyor Font i Ballesteros, senyora Font i Ferré, senyora 

Margalef, senyor Gaseni i senyor Llaó. 

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

 

 

Atès que s’ha aprovat inicialment l’expedient de modificació del pressupost de l’organisme 

autònom administratiu Patronat De Cultura, núm. 1/2011; 

Atès que l’article 193.1 del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals permet revocar 

aquesta reducció quan es produeixin actes que indiquin la recuperació parcial o total de 

l’equilibri perdut, com és l’aportació de 2.000,00€ per part de l’Ajuntament; 

Vist el que es disposa als articles 193 del text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, 

Vist l’informe d’Intervenció; 

El Ple acorda: 

 

ÚNIC.- Aprovar la revocació de l’expedient de modificació del pressupost de l’organisme 

autònom administratiu Patronat de Cultura, núm. 1/2011, subjecte a l’aprovació definitiva de 

l’esmentat expedient de modificació. 

 

 

7- APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PRÉSTEC ICO EN BASE AL RDL 8/2011 A 

L’ENTITAT FINANCERA BANCO SANTANDER. 
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Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, el Sr. Gaseni constata que es tracta de 

dos préstecs per import de dos-cents cinquanta mil euros per poder fer el pagament de factures 

pendents fins el 30/04/2011, acollits a la línia promoguda per l’Institut de Crèdit Oficial 

(ICO). Manifesta haver vist que es tracta de factures pendents des del setembre de 2010 fins al 

juny de 2011, per tant, diu, si CiU no hagués guanyat les eleccions del passat mes de maig 

haguessin deixat pendents de pagament factures per import de dos-cents cinquanta mil euros. 

Assenyala que el seu vot serà afirmatiu perquè els proveïdors de l’ajuntament no tenen la 

culpa de la poc encertada gestió econòmica de l’equip de govern, amb què l’ICO passarà a ser 

un més dels creditors de l’ajuntament. 

L’alcalde intervé per deixar constància que aquestes operacions es fan perquè tant l’Estat, com 

la Diputació, com la Generalitat els hi deuen diners, i és evident que els proveïdors han de 

cobrar. Assegura però que tot està pressupostat i controlat, i que, tal i com han fet la majoria 

d’ajuntaments, s’aprofita aquesta línia de crèdits per pagar als proveïdors, ja que les 

administracions superiors els hi deuen diners. 

El Sr. Font manifesta que part de la crisi profunda i dura que es pateix és deguda a la manca 

de liquiditat de tothom, de totes les administracions i per suposat també de tots els proveïdors 

i empresaris, ja que avui en dia aconseguir un crèdit per finançar un propi negoci és 

pràcticament impossible. Opina per tant creu que aquesta línia de crèdits és encertada, amb la 

finalitat que les administracions públiques puguin tenir un marge per pagar als petits i mitjans 

empresaris. Argumenta que molta gent que hi ha a l’atur ho està no perquè no hi hagi treball, 

sinó perquè molts empresaris fan la feina però després no cobren. Per tot l’exposat, considera 

adequat acollir-se a aquest Decret llei i anuncia que el seu vot serà afirmatiu. 

L’alcalde agraeix el vot favorable de tots els assistents. 

 

 

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

 Vots a favor: dotze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

Vist el Reial Decret Llei 8/2011, de 1 de juliol, de mesures de suport als deutors hipotecaris, 

de control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms concretes 

per les entitats locals, de foment de l’activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de 

simplificació administrativa. 

Atès que, entre les mesures contingudes en aquest RDL 8/2011, es troba l’aprovació d’una 

línia de crèdit per a la cancel·lació de deutes de les entitats locals amb empreses i autònoms, 

instrumentalitzada mitjançant l’Institut de Crèdit Oficial (ICO). 

Atès que una de les condicions per poder acollir-se a aquesta línia de finançament és tenir 

obligacions reconegudes, vençudes, líquides i exigibles pendents de pagament que es 

corresponen a subministraments, obres o serveis lliurats amb anterioritat a 30 d’abril de 2011. 

Vist que d’acord amb l’article 7.1 del RDL 8/2011, l’ Ajuntament de l’Ametlla de Mar, va 

aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2010, segons Decret d’alcaldia núm. 

145/2011, de data 18 de març de 2011, donant compte al Ple en sessió de 29 de juliol de 2011, 

i compleix per tant, l’altre requisit per acollir-se a aquesta línia de finançament. 
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L’import màxim d’aquesta línia de finançament està constituït pel principal de les obligacions 

reconegudes vençudes, líquides i exigibles pendents de pagament més els interessos estimats 

que l’operació de crèdit pot generar, que en cap cas podrà superar el 25% de l’import anual 

dels lliuraments a compte de la participació de l’entitat local en els tributs de l’Estat per a 

l’any 2011, una vegada descomptats els reintegraments corresponents a les liquidacions 

definitives d’aquella participació de l’exercici 2008 i anteriors. 

El llindar màxim de l’operació tenint en compte el condicionament anterior és de 

251.488,33€, mentre que l’Ajuntament sol·licita 251.309,91€ que es formalitzarà entre dos 

entitats financeres. 

Les condicions financeres de l’operació de crèdit són les següents: 

1) Finalitat: Pagament d’obligacions reconegudes, vençudes, líquides i exigibles 

pendents de pagament que es corresponen a subministraments, obres o serveis 

lliurats amb anterioritat a 30 d’abril de 2011. 

2) Entitat prestamista: Instituto de Crédito Oficial mitjançant l’Entitat adherida Banco 

Santander. 

3) Import: 125.702,89 €. 

4) Termini: 3 anys sense carència. Les liquidacions seran anuals, lineals i constants. 

5) Tipus d’interès: Tipus fix màxim del 6,5% TAE. 

6) Comissions: No n’hi ha. 

7) Garantia: El 25% de l’import anual dels lliuraments a compte de la participació de 

l’entitat local en els tributs de l’Estat per a l’any 2011, una vegada descomptats els 

reintegraments corresponents a les liquidacions definitives d’aquella participació 

de l’exercici 2008. 

Tal com determina l’article 5.2 del RD Ley 8/11 de 1 de juliol i per establir un criteri de 

pagament, la Tresoreria municipal ha elaborat una relació de factures, que s’acompanya a 

l’expedient, tret de la comptabilitat municipal en el que consten totes les factures pendents de 

pagament de menor a major antiguitat respectant els deutes d’ autònoms o petites i mitjanes 

empreses i eliminant els deutes amb grans empreses o factures emeses per altres entitats 

públiques. La relació ascendeix a 251.309,91€ que es formalitzarà mitjançant dos entitats 

financeres. 

En conseqüència, vistos els informes preceptius de la Intervenció general i de la Tresoreria, el 

Ple acorda: 

 

PRIMER.- Sol·licitar a l’Instituto de Crédito Oficial la inclusió en la línea financera prevista 

al RDL 8/2011, la concertació d’una operació de crèdit per al pagament de les obligacions 

reconegudes, vençudes, líquides i exigibles pendents de pagament que es corresponen a 

subministraments, obres o serveis lliurats amb anterioritat a 30 d’abril de 2011, d’acord amb 

les condicions previstes a la part expositiva i per un import de 125.702,89 €, d’acord amb la 

relació de factures que consta a l’expedient. 

 

SEGON.- Designar com a entitat adherida per a la formalització del préstec a l’entitat 

financera Banco Santander. 

 

TERCER.- Facultar a l’Alcaldia perquè procedeixi a la formalització de l’operació aprovada. 

 

 

8- APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PRÉSTEC ICO EN BASE AL RDL 8/2011 A 
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L’ENTITAT FINANCERA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA. 

 

 

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

 

 

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

 Vots a favor: dotze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

Vist el Reial Decret Llei 8/2011, de 1 de juliol, de mesures de suport als deutors hipotecaris, 

de control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms concretes 

per les entitats locals, de foment de l’activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de 

simplificació administrativa. 

Atès que, entre les mesures contingudes en aquest RDL 8/2011, es troba l’aprovació d’una 

línia de crèdit per a la cancel·lació de deutes de les entitats locals amb empreses i autònoms, 

instrumentalitzada mitjançant l’Institut de Crèdit Oficial (ICO). 

Atès que una de les condicions per poder acollir-se a aquesta línia de finançament és tenir 

obligacions reconegudes, vençudes, líquides i exigibles pendents de pagament que es 

corresponen a subministraments, obres o serveis lliurats amb anterioritat a 30 d’abril de 2011. 

Vist que d’acord amb l’article 7.1 del RDL 8/2011, l’ Ajuntament de l’Ametlla de Mar, va 

aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2010, segons Decret d’alcaldia núm. 

145/2011, de data 18 de març de 2011, donant compte al Ple en sessió de 29 de juliol de 2011, 

i compleix per tant, l’altre requisit per acollir-se a aquesta línia de finançament. 

L’import màxim d’aquesta línia de finançament està constituït pel principal de les obligacions 

reconegudes vençudes, líquides i exigibles pendents de pagament més els interessos estimats 

que l’operació de crèdit pot generar, que en cap cas podrà superar el 25% de l’import anual 

dels lliuraments a compte de la participació de l’entitat local en els tributs de l’Estat per a 

l’any 2011, una vegada descomptats els reintegraments corresponents a les liquidacions 

definitives d’aquella participació de l’exercici 2008 i anteriors. 

El llindar màxim de l’operació tenint en compte el condicionament anterior és de 251.488,33 

€, mentre que l’Ajuntament sol·licita 251.309,91 € que es formalitzarà entre dos entitats 

financeres. 

Les condicions financeres de l’operació de crèdit són les següents: 

1) Finalitat: Pagament d’obligacions reconegudes, vençudes, líquides i exigibles 

pendents de pagament que es corresponen a subministraments, obres o serveis 

lliurats amb anterioritat a 30 d’abril de 2011. 

2) Entitat prestamista: Instituto de Crédito Oficial mitjançant l’Entitat adherida Caixa 

d’Estalvis i Pensions de Barcelona. 

3) Import: 125.607,02 €. 

4) Termini: 3 anys sense carència. Les liquidacions seran anuals, lineals i constants. 

5) Tipus d’interès: Tipus fix màxim del 6,5% TAE. 

6) Comissions: No n’hi ha. 
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7) Garantia: El 25% de l’import anual dels lliuraments a compte de la participació de 

l’entitat local en els tributs de l’Estat per a l’any 2011, una vegada descomptats els 

reintegraments corresponents a les liquidacions definitives d’aquella participació 

de l’exercici 2008. 

Tal com determina l’article 5.2 del RD Ley 8/11 de 1 de juliol i per establir un criteri de 

pagament, la Tresoreria municipal ha elaborat una relació de factures, que s’acompanya a 

l’expedient, tret de la comptabilitat municipal en el que consten totes les factures pendents de 

pagament de menor a major antiguitat respectant els deutes d autònoms o petites i mitjanes 

empreses i eliminant els deutes amb grans empreses o factures emeses per altres entitats 

públiques. La relació ascendeix a 251.309,91 € que es formalitzarà mitjançant dos entitats 

financeres. 

En conseqüència, vistos els informes preceptius de la Intervenció general i de la Tresoreria, el 

Ple acorda: 

 

PRIMER.- Sol·licitar a l’Instituto de Crédito Oficial la inclusió en la línea financera prevista 

al RDL 8/2011, la concertació d’una operació de crèdit per al pagament de les obligacions 

reconegudes, vençudes, líquides i exigibles pendents de pagament que es corresponen a 

subministraments, obres o serveis lliurats amb anterioritat a 30 d’abril de 2011, d’acord amb 

les condicions previstes a la part expositiva i per un import de 125.607,02 €, d’acord amb la 

relació de factures que consta a l’expedient. 

 

SEGON.- Designar com a entitat adherida per a la formalització del préstec a l’entitat 

financera Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. 

 

TERCER.- Facultar a l’Alcaldia perquè procedeixi a la formalització de l’operació aprovada. 

 

 

9- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR “PPU A 

TRES CALES SEGONA FASE”. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, el Sr. Gaseni manifesta que s’arriba a la 

fi de l’aprovació definitiva del sector, un projecte per una macro urbanització al terme de 

l’Ametlla de Mar que hipotecarà el poble. Creu que primer s’haurien de consolidar les 

urbanitzacions existents, que encara no estan en perfectes condicions ja que, per posar un 

exemple, diu, no tenen depuradora. Pensa que ara que el govern de la Generalitat de Catalunya 

és del mateix partit que l’equip de govern és l’hora que es facin les inversions necessàries per 

aconseguir-la el més ràpid possible. Afirma que al seu entendre és un pla urbanístic inviable, 

ja que la iniciativa privada no s’atreveix a tirar-lo endavant. I que en canvi si que ho fa 

l’Ajuntament, a qui només li interessa per l’entrada de diners que això representa pel conveni, 

que per cert, manifesta, ja han entrat i s’han gastat. Es pregunta com quedarà la zona de la 

costa de Calaforn i Sant Jordi, amb nou habitatges per hectàrea, així com fins a quinze 

habitatges a la zona de la muntanya amb una superfície de cent cinquanta hectàrees. Creu que 

amb aquests convenis urbanístics s’han viciat els pressupostos municipals, i que per això han 

de trobar una solució, ja que aquests convenis s’han acabat. D’aquí, conclou, l’augment de 

l’Impost sobre béns Immobles de i tot el que han pogut. Quedaran, conclou, moltes hectàrees 

urbanitzades amb molts quilòmetres d’asfalt i voreres, sense edificar. Espera que no passarà 
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com a Port Olivet. 

El Sr. Font pregunta pel nombre d’habitatges preexistents ja construïts a la segona fase, ja que 

suposa que pot ser un centenar. 

Contesta l’alcalde que li sembla que se n’han construït uns quants més, i que segurament 

poden arribar als cent trenta. 

El Sr. Font i explica que es tracta d’un procés que va començar l’any 1984, i que amb 

posterioritat es va elaborar el pla general de l’any 1992. Al nou Pla d’ordenació urbanística 

municipal del 2010 va presentar al·legacions que van ser estimades en aproximadament un 

80%. Manifesta sentir-se fortament implicat en el tema, per un sentit de responsabilitat, ja que 

va ser durant sis anys alcalde i uns quants més de regidor, i sabia de l’existència d’habitatges 

en aquesta segona fase que estaven en situació precària des del punt de vista legal. Creu que 

amb l’aprovació d’aquest pla es legalitza aquesta situació. Afirma que no entrarà a debatre 

sobre la densitat dels habitatges, però que en atenció al consens que hi va haver en l’aprovació 

del Pla d’ordenació urbanística municipal, i per responsabilitat, el seu vot serà favorable. 

Assevera que a ell el que més l’ha preocupat des de sempre és la urbanització Tres Cales en el 

seu conjunt; ja que és una urbanització que es remunta als anys seixanta, amb moltes 

carències, essent potser la més gran de tota Espanya. Recorda que l’ajuntament s’ha presentat 

a la convocatòria de subvencions per a la millora d’urbanitzacions amb dèficits històrics en 

fins a dues ocasions però que no ha estat mai seleccionada. Celebra la sensibilitat per voler 

esmenar els dèficits existents,i afirma el comprometre’s des del grup parlamentari del PP, si 

aquesta convocatòria continua vigent, a fer tot el possible, juntament amb CiU, per a ésser 

inclosa. En relació al tema de la depuradora afirma que l’Agència Catalana de l’Aigua està 

passant per una situació complicada i difícil, amb un forat de dos mil cinc-cents milions 

d’euros, però que s’ha de demanar la construcció d’una macro depuradora que pugui donar 

servei a les dues fases de la urbanització, Per tot l’exposat anuncia que el seu vot serà 

d’abstenció, no pel pla parcial en ell mateix, sinó per tota la urbanització en el seu conjunt, i 

compromet el grup parlamentari de PP que el poble de l’Ametlla de Mar pugui gaudir de 

l’esmentada convocatòria de la llei de regularització i millora de les urbanitzacions i que 

l’Agència Catalana de l’Aigua pugui fer la inversió necessària per a què la depuradora pugui 

ser una realitat. 

El Sr. Montagut, en relació a la depuradora, explica que ja en els anys 2005, 2006 i 2008 hi 

havien previstes unes inversions per a uns col·lectors del nucli i un nou sistema de sanejament 

per a les urbanitzacions del sector nord, però que tothom sap qui governava a Catalunya en 

aquella època. Els compromisos hi eren, però en aquell moment, malgrat tenir en el govern 

municipal al grup d’ERC, no va haver la possibilitat de fer-ho. Opina que el grup d’ERC té 

una certa memòria de peix, no se’n recorda que quan estaven al govern municipal es van 

signar els convenis que ara critiquen; cada vegada que té ocasió, continua, el Sr. Gaseni 

recorda amb qui governa actualment CiU al Consell Comarcal del Baix Ebre, però mai fa 

referència que en el mandat anterior governava amb ERC. Explica que el POUM preveu que 

les noves urbanitzacions tenen l’obligació de col·laborar tant en el tema del sanejament com 

en el de l’abastament, i en concret, sobre la nova depuradora a construir, la segona fase de 

Tres Cales en un 43,4 % pel volum seu. En quant a la primera fase de Tres Cales, que 

puntualitza, és l’únic àmbit de la urbanització que pot qualificar-se de “urbanització 

històrica”, explica que fa anys va mantenir una reunió amb el director de l’Agència Catalana 

de l’Aigua, que en el aquells temps no era pas convergent sinó del tripartit, en què es 

plantejava que fins i tot les urbanitzacions històriques participessin de la construcció de la 

nova depuradora tot i que ja portaven una sèrie d’anys pagant el cànon de l’aigua. Explica que 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 182 

 

van estar discutir sobre aquest tema, i que van acabar per excloure del càlcul dels costos 

aquestes urbanitzacions històriques, Calafat i Tres Cales primera fase, perquè eren sòl urbà i 

no hi havia precepte legal que emparés l’exigència de l’obligació de contribuir al pagament 

del reforçament de sistemes externs, com és la nova depuradora. Afirma desconèixer si la  

urbanització és o no és inviable econòmicament, però recorda que tots els informes emesos al 

llarg d’aquests anys d’aprovació han estat favorables per part de la Generalitat, i a més a més 

s’ha posat com a modèlic. 

El Sr. Gaseni afirma que li ha fet gràcia el comentari relatiu a la memòria de peix del grup 

d’ERC, i li contesta que el de CiU enrecula com els crancs, perquè mira cap endarrere. Els 

convida pel bé del poble a mirar pel present i pel futur. Afirma que és una realitat que avui 

CiU mana quasi bé amb majoria absoluta a la Generalitat de Catalunya, per tant, diu, segur 

que coneixen la gent adequada i tenen telèfon directe. Per aquest motiu proposta que facin la 

demanda. Demana també als regidors del PP que facin el que hagin de fer, ja que a l’Estat 

manaran amb majoria absoluta. Demana que mirin tots cap endavant, i no cap endarrere com 

en l’època en què es van signar els convenis, que se’n assabentava abans el regidor Sr. Llaó, 

diu, que no pas ell. Afirma que va aguantar en el govern municipal per responsabilitat, ja que 

havia d’acabar el mandat. Reitera el pacte de govern entre CiU i el PP tant al Consell 

Comarcal del Baix Ebre com a la Diputació, però no passa res, conclou. S’ha de tirar 

endavant, i allà on tenen influències, que les utilitzin. 

L’alcalde intervé per puntualitzar que no és bo entrar en comentaris d’aquests tipus, i que no 

han estat encertats ni els del Sr. Montagut ni els del Sr. Gaseni. Recorda que en el passat 

mandat va presidir el Consell Comarcal del Baix Ebre i va pactar amb ERC, i que ara pel bé 

del poble pactarà amb qui faci falta, i que si vol el Sr. Gaseni té l’opció de col·laborar les 

vegades que vulgui, tal com ho manifesta el Sr. Font. Recorda al Sr. Gaseni que quan es van 

signar els convenis a què ha fet referència ell hi era present. Sembla que ara, continua, li 

sàpiga greu que el Sr. Font vulgui dialogar amb l’equip de govern. Assevera que és evident 

que quan hi ha un mateix color polític al govern a la Generalitat hi ha més empatia, i per això, 

com que reconeix que la llei d’urbanitzacions va ser una bona iniciativa, va parlar fa unes 

setmanes amb el Conseller Recoder. Creu que el que ha de fer el Sr. Gaseni, si vol, és 

col·laborar, ja que tots estan per sumar. Demana disculpes pel que li hagi pogut molestar 

l’expressió del portaveu. 

El Sr. Font afirma que ningú ha de tenir cap mena de dubte que quan manarà a Madrid el 

Partit Popular, en els temes que tingui competència al municipi, com pot ser la seguretat 

nuclear, costes, etc, el seu grup farà el possible per a que el poble en surti beneficiat, com no 

dubta que ho va fer el Sr. Gaseni en el seu moment, ja que tots estan obligats a fer-ho. Reitera 

que la urbanització Tres Cales té un dèficit històric, i que l’important és arreglar 

definitivament les mancances existents a causa dels errors que van cometre’s fa anys. Creu 

que si poden acollir-se al pla que el govern del tripartit va tenir la valentia política de tirar 

endavant el seu grup farà tot el possible per tal què en els propers exercicis sigui una realitat. 

 

 

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

 Vots a favor: set. 

 Vots en contra: dos. Voten en contra el senyor Gaseni i el senyor Llaó. 

 Abstencions: tres. S’abstenen els senyor Font i Ballesteros, senyora Font i Ferré i 

senyora Margalef. 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
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En data 12/5/2011, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Pla Parcial Urbanístic 

del sector “PPU A Tres Cales segona fase” dels que defineix el Pla d’ordenació urbanística 

municipal publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5751, de 9/11/2010. 

El Pla, anomenat “Modificació i adaptació del Pla Parcial Tres Cales segona fase al POUM de 

l’Ametlla de Mar” per l’existència d’un Pla Parcial anterior aprovat a l’empara de l’anterior 

Pla General d’Ordenació Urbana de 1992, constitueix, a despit del seu nom, un Pla Parcial 

Urbanístic nou, exigit pel vigent Pla d’ordenació urbanística municipal de 2010. 

Consta a l’expedient, respecte de l’exposició pública: 

c) Que l’edicte d’exposició pública del Pla inicialment aprovat va ser publicat al Butlletí 

Oficial de la Província de Tarragona número 118, de 23/5/2011, al diari El Punt de data 

18/5/2011, i a la pàgina web municipal. 

d) Que s’han presentat un total de dues al·legacions, de data 10/6/2011, RE 1886 de 

15/6/2011, i 23/6/2011, RE 2019 de 28/6/2011. 

Consta a l’expedient, igualment, que el projecte va ser sotmès a informe de les entitats i 

organismes que s’identificaven com a afectats a l’informe de l’arquitecte municipal de data 

11/5/2011. 

El projecte ha estat sotmès també a l’informe preceptiu de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre a què es refereix l’article 87 del Decret Legislatiu 1/2010, 

de 3/8/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. La Comissió Territorial 

d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en data 25/7/2011, va adoptar l’acord d’emetre informe 

favorable sobre el Pla presentat, condicionat a la introducció de determinades prescripcions. 

S’ha incorporat a l’expedient informe de data 14/10/2011 elaborat per l’arquitecte redactor Sr. 

Ramon Roger i Casamada, que analitza les al·legacions presentades i proposa el que en cada 

cas s’escau en conseqüència. 

En data 17/10/2011, RE 3061, l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió ha presentat la 

versió del Pla Parcial Urbanístic del sector per a ser aprovada definitivament. A l’apartat “A. 

Memòria” es detallen les modificacions introduïdes en el projecte respecte de l’inicialment 

aprovat com a conseqüència del resultat del tràmit d’emissió d’informes d’entitats i 

organismes i de l’emissió de l’informe preceptiu de la Comissió Territorial d’Urbanisme. En 

aquesta versió de l’instrument a aprovar definitivament s’han introduït també les 

modificacions derivades de l’esmentada proposta de l’arquitecte redactor referida a les 

al·legacions. 

Per tot això; 

Vist, respecte del contingut material de l’instrument, el que es disposa als articles 65 i 66 del 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 

i 79 a 89 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18/7/2006; 

Vist també, respecte de la publicació, executivitat i eficàcia, el que es disposa als articles 88, 

106 i 107 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme, i correlatius del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, 

de 18/7/2006; 

Vist 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, respecte de la competència; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Estimar, estimar parcialment i o desestimar les al·legacions presentades, en el 
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sentit que, per a cadascuna d’elles, consten a l’informe elaborat per l’arquitecte redactor, i el 

resultat de què, en cas d’estimació o estimació parcial, ha estat ja incorporat a l’instrument. 

 

SEGON.- Aprovar definitivament el Pla Parcial Urbanístic del sector “PPU A Tres Cales 

segona fase”, anomenat “Modificació i adaptació del Pla Parcial Tres Cales segona fase al 

POUM de l’Ametlla de Mar”. 

 

TERCER.- Disposar el lliurament a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 

l’Ebre d’un exemplar del Pla aprovat i d’una còpia íntegra de l’expedient administratiu 

tramitat, en compliment del que es disposa a l’article 88 del Decret Legislatiu 1/2010, de 

3/8/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

 

QUART.- Ordenar la publicació al Butlletí Oficial de la Província d’edicte comprensiu del 

present acord d’aprovació definitiva i de la normativa urbanística del Pla aprovat, amb menció 

expressa dels extrems a què es refereix l’article 107.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 

3/8/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

 

CINQUÈ.- Condicionar suspensivament el que es disposa al punt quart al compliment del que 

es disposa al punt tercer. 

 

SISÈ.- Disposar que es notifiqui individualment aquest acord als compareixents que van 

presentar al·legacions a l’aprovació inicial. 

 

 

10- APROVACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC DE PLANEJAMENT RELATIU AL PLA 

ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PORT DE SANT JORDI D’ALFAMA, DEL TERME 

MUNICIPAL DE L’AMETLLA DE MAR. 

 

 

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

que es regularitzi l’edificació existent, i per això anuncia el seu vot afirmatiu, tot i que demana 

tenir informació en tot moment del conveni i del seu procediment. 

El Sr. Font manifesta que no coneix les raons de fons però que dóna un marge de confiança 

tant als tècnics com al conveni, i que per això el seu vot serà d’abstenció en positiu. 

 

 

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

 Vots a favor: nou. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: tres. S’abstenen el senyor Font i Ballesteros, senyora Font i Ferré i senyora 

Margalef. 

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

 

 

En data 1/9/2011 es va signar el “Conveni urbanístic de planejament relatiu al Pla Especial 

Urbanístic del Port de Sant Jordi d’Alfama, del terme municipal de l’Ametlla de Mar”, 

l’objectiu de què, segons el seu propi clausulat estableix, és, primer, el de promoure una 
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modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal que tingui per objecte la 

modificació de l’àmbit del PEU del Port de Sant Jordi d’Alfama, amb l’objectiu que 

s’estableix, i segon, redactar i tramitar l’esmentat PEU d’iniciativa pública. 

La clàusula tercera del conveni estableix que la seva eficàcia resta supeditada a la seva 

aprovació pel Ple de l’Ajuntament, i la clàusula segona, que l’acord de la seva aprovació es 

publicarà, dins del mes següent a la seva aprovació, al Butlletí Oficial de la Província de 

Tarragona; que se sotmetrà a informació pública, i que, un cop signat, podrà ser consultat 

públicament mitjançant consulta presencial i telemàtica a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i 

a l’entitat La Cala Gestió i se’n trametrà una còpia al Departament de Territori i Sostenibilitat 

a fi que sigui divulgat telemàticament. La mateixa clàusula segona preveu que, en compliment 

del què estableix l’article 104 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, el conveni s’incorporarà a la documentació de la modificació 

puntual del POUM relativa al PEU Port Sant Jordi d’Alfama, quan es procedeixi a la seva 

tramitació. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa al clausulat reproduït, i a l’article 104 del Text refós de la Llei 

d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el “Conveni urbanístic de planejament relatiu al Pla Especial Urbanístic 

del Port de Sant Jordi d’Alfama, del terme municipal de l’Ametlla de Mar”, signat en data 

1/9/2011 entre l’Alcaldia de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, la Gerència de l’Entitat 

Pública Empresarial La Cala Gestió, i la representació legal de la mercantil Marina Sant Jordi 

SL. 

 

SEGON.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i sotmetre’l a informació 

pública per termini d’un mes, sens perjudici de la seva posterior incorporació a / als 

expedient/s de tramitació d’instruments urbanístics que correspongui. 

 

 

11- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE LES DESPESES DE 

FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA PER AL CURS 2010-2011. 

 

 

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

sigui que no s’origina cap objecció ni oposició l’Alcaldia, a l’empara de l’article 108 del Text 

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

de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment el següent acord: 

 

 

Per Resolució de la Conselleria d’Ensenyament de data 20/7/2011, per la qual s’atorguen 

subvencions a determinades corporacions locals titulars d’escoles de música i de dansa, s’ha 

atorgat a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar una subvenció de 25.200,00 € per coadjuvar en el 

finançament de les despeses de funcionament de l’Escola Municipal de Música per al curs 

2010-2011. 

Per Resolució de la Conselleria d’Ensenyament de data 10/10/2011, per la qual s’atorguen 

subvencions a determinades corporacions locals titulars d’escoles de música i de dansa, s’ha 
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atorgat a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, pel mateix concepte, un import addicional de 

13.440,00 €. 

Per tot això;  

Vist el que es disposa a les esmentades Resolucions; 

El Ple acorda: 

 

ÚNIC.- Acceptar la subvenció de 25.200,00 € atorgada per Resolució de la Conselleria 

d’Ensenyament de data 20/7/2011, així com l’import addicional de 13.440,00 € atorgat per 

Resolució de la Conselleria d’Ensenyament de data 10/10/2011. 

 

 

12- ENCÀRREC DE GESTIÓ NÚMERO 8 A L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LA 

CALA GESTIÓ, EN RELACIÓ A LA XARXA SEPARADA DE PLUVIALS A LES 

ESCALES DEL CARRER ÀNGEL, I A LA PAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS CARRERS A 

LA URBANITZACIÓ DE LES TRES CALES. 

 

 

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

que tenint el finançament del PUOS per a la consolidació d’aquestes dues obres, i sent 

coneixedor de les mancances existents en aquests llocs, no poden fer altra cosa que votar 

afirmativament. 

El Sr. Font manifesta que el seu vot també serà favorable. Explica que es tracta d’una obra 

important de la xarxa de pluvials del carrer Àngel però recorda que també hi ha altres obres 

importants pendents, com la canalització de les aigües pluvials del pinar de la Rambleta o la 

xarxa d’evacuació d’aigües pluvials del carrer Major. Pregunta en quin període s’inclouran. Es 

mostra d’acord amb l’obra de pavimentació de diversos carrers de la urbanització Tres Cales 

que van sofrir danys, però recorda que aquests es van produir no només a causa dels aiguats 

sinó també per la poca qualitat de l’asfalt. Per això demana que tots els carrers afectats tinguin 

la consistència suficient, amb aglomerat i no amb reg asfàltic. Finalitza considerant que els 

mateixos veïns haurien de tenir cura de no llençar l’aigua de les piscines al carrer. 

L’alcalde vol deixar constància que estan pendents de la resolució definitiva de les dues obres 

pendents esmentades pel Sr. Font, i que per descomptat vetllaran per a què tot vagi en la línia 

que s’ha apuntat. Conclou recordant que en el seu dia ja van demanar la canalització de les 

aigües pluvials de la zona de la Rambleta, però que l’obra va ser denegada pel govern anterior; 

no obstant, afirma, seguiran insistint. 

 

 

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

 Vots a favor: dotze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

Vist l’informe del Gerent de La Cala Gestió de data 17 de novembre de 2011; 

El Ple acorda: 
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PRIMER.- Encarregar expressament a l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió la 

realització de l’actuació per a l’execució dels següents projectes: 

 

 Execució de la Xarxa separada de pluvials a les Escales del carrer Àngel per a la millora 

del clavegueram de la Estació de Bombeig de la plaça del Canó de l’Ametlla de Mar. 

 Condicionament i reparació de la pavimentació de diversos carrers a la urbanització de 

Les Tres Cales a l’Ametlla de 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. 

 

 

13- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CANVI DE LA FORMA DE 

GESTIÓ DELS SERVEIS DE CULTURA, TURISME I MITJANS DE COMUNICACIÓ 

MUNICIPALS, I APROVACIÓ INICIAL DEL CANVI EN LA FORMA DE GESTIÓ 

D’AQUESTS SERVEIS I DE L’EXTINCIÓ DELS ORGANISMES AUTÒNOMS 

ADMINISTRATIUS PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, PATRONAT MUNICIPAL 

DE TURISME, I PATRONAT MUNICIPAL DE MITJANS DE COMUNICACIÓ. 

 

 

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

serà favorable, creu que els Patronats han fet el seu servei però que per mirar cap endavant i 

buscar una més eficaç gestió és necessari aquest canvi; demana però que una vegada passin 

aquestes àrees a formar part de la Cala Serveis, els regidors tinguin la mateixa accessibilitat a 

la informació com tenen ara als patronats o a la resta d’àrees de l’ajuntament. 

El Sr. Font diu que tot canvi es fa per bé, i que aquest canvi de gestió és el que ell sempre ha 

defensat per buscar una millor eficàcia. Avança que presentarà per escrit la proposta de canvi 

de representant del seu grup en aquest nou organisme, a la vegada que demana que hi hagi 

col·laboració i transparència com ve sent habitual. 

 

 

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: 

 

 

La gestió de les activitats culturals, turístiques i de mitjans de comunicació són, 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 de  les activitats de cultura, turístiques  i de mitjans de comunicació de l’Ametlla 

de Mar ve executant-se històricament a través del Patronat Municipal de Cultura, Patronat 
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Municipal de Turisme i Patronat Municipal de Mitjans de Comunicació. 

Vist l’acord adoptat en el plenari de data 29/9/2011 en el qual s’iniciava expedient per al 

canvi de gestió dels serveis municipals de Cultura, Turisme i Mitjans de comunicació i la 

constitució del corresponent grup d’estudi encarregat d’elaborar la memòria justificativa. 

Un cop redactat el corresponent document, 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la memòria justificativa del canvi de la forma de gestió dels serveis de 

cultura, turisme i mitjans de comunicació de la l’Ametlla de Mar. 

 

SEGON.- Aprovar inicialment el canvi en la forma de gestió dels serveis de cultura, turisme i 

mitjans de comunicació municipals, passant aquests de ser gestionats pels respectius 

organismes autònoms a gestionar-se, a partir del proper 1 de desembre de 2012, per la societat 

mercantil municipal LA CALA SERVEIS SL, participada íntegrament per l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar. 

 

TERCER.- Aprovar inicialment l’extinció, amb efectes 1 de gener de 2012, dels organismes 

autònoms Patronat Municipal de Cultura, Patronat Municipal de Turisme i Patronat Municipal 

de Mitjans de Comunicació, 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 dels Patronats Municipal corresponents, que seran assumits 

íntegrament per la societat mercantil LA CALA SERVEIS SL, participada íntegrament per 

l’Ajuntament, que ha de gestionar els serveis, incorporant-se aquest personal a la plantilla de 

la societat amb data d’efectes 1 de gener de 2012. 

 

QUART.- 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. 

 

CINQUÈ.- Facultar l’Alcalde per a realitzar tots aquells actes i tràmits que resultin necessaris 

per a l’execució dels acords anteriors. 

 

SISÈ.- Notificar els anteriors acords als representats dels treballadors dels diferents Patronats 

Municipal afectats. 

 

 

14.- 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. INFORME RELATIU 

A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI URBÀ DE TAXI A 

L’AMETLLA DE MAR PER L’ANY 2012. 

 

 

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

proposta d’acord d’informe relatiu a la proposta de modificació de les tarifes del servei urbà 

de taxi a l’Ametlla de Mar per l’any 2012. 
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El Sr. Montagut 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, 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: 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 

a l’ordre del dia. 

 

 

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

 

 

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

 Vots a favor: dotze.  

 Vots en contra: cap.  

 Abstencions: cap. 

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

 

 

En data 23/11/2011, RE 3546 ha tingut entrada en aquest ajuntament escrit del Sindicat del 

Taxi a Catalunya, pel qual sol·licita per a l’any 2012 un increment tarifari d’un 2,9%, 

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 

2012. 

 

SEGON.- Disposar que es trameti l’expedient a la Comissió de Preus de Catalunya. 

 

 

15.- 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. APROVACIÓ DEL 

COMPROMÍS AMB ELS TITULARS DE DRETS AFECTATS PEL DESENVOLUPAMENT 

DEL SECTOR 22B1. 
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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 d’aprovació del compromís amb els titulars de drets afectats pel 

desenvolupament del Sector 22B1. 

El Sr. Montagut 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, 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: 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 

a l’ordre del dia. 

 

 

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

la inviabilitat econòmica actual d’aquest sector en qualsevol de les dues fases, li preocupa que 

no surti bé i per això pensa que el sector 22b1, amb l’economia actual, hauria d’esperar a 

temps millors, i en no avançar, aquest document no hagués fet falta. De totes maneres, diu, el 

compromís acordat amb els propietaris li sembla bé, no pot dir que sigui negatiu i no pot votar 

en contra, l’únic que demana és que es tingui en compte que no suposi una despesa que hagi 

de ser assumida per l’ajuntament; reitera però el seu vot positiu. 

El Sr. Font manifesta que és coneixedor d’aquest document, que no dubta de la bona voluntat, 

però que ningú del seu grup ha estat convidat a cap de les reunions amb els veïns del sector, ni 

per part de l’ajuntament ni tampoc per part dels veïns. Demana disposar d’un marge de 

maniobra, comprovar i ser sabedor de les inquietuds dels veïns sobre aquest document per 

poder pronunciar-se, i que ara com ara el seu vot serà d’abstenció. 

El Sr. Lallana manifesta que no pretenen tirar endavant el desenvolupament íntegre del sector, 

sinó que es tracta únicament de la tramitació: la reparcel·lació i la inscripció al Registre de les 

finques resultants per transformar un sòl rústic en urbanitzable tal i com preveu el POUM, i 

que no es construirà res fins que la majoria dels propietaris ho decideixin, que suposa serà 

quan els seus interessos econòmics siguin favorables, però que ara no hauran d’assumir cap 

despesa. En relació a les despeses d’aquestes tramitacions afirma que és evident que hi han 

uns costos que seran assumits a l’avançada per l’ajuntament, ja que els veïns ara no en tenen 

necessitat i és l’Ajuntament qui té interès prioritari en una pastilla molt concreta on es pretén 

ubicar una comissaria de mossos d’esquadra i un sòl comercial que promogui l’economia 

local. Per tots és sabut, afirma, que fa uns anys, quan era regidor d’Esports el Sr. Gaseni, un 

particular va fer una cessió anticipada d’uns terrenys per a la construcció del camp de futbol, 

la piscina coberta i un centre esportiu, amb el compromís legal de reparcel·lació amb aquest 

propietari. Reitera i vol aclarir que ara no es tirarà endavant cap mena de construcció, però 

que evidentment, si s’ha de construir la referida caserna i s’ha d’executar parcialment la 

urbanització en aquest estricte àmbit, aquestes despeses seran suportades provisionalment per 
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l’ajuntament, pendent que el dia de demà, quan s’executarà sistemàticament el sector, es 

distribueixin entre tots els afectats obligats. 

El Sr. Gaseni manifesta que no era la seva voluntat confondre a ningú, sinó explicar el seu 

posicionament. En relació a l’al·lusió del Sr. Lallana relativa a la cessió de terrenys quan ell 

era regidor d’Esports, diu que a finals de l’any 2010 es va signar un altre conveni que deia que 

si en un termini concret de temps no es desenvolupava la urbanització d’aquella zona 

l’ajuntament hauria de pagar cent deu euros per metre quadrat. Afirma creure que s’ha 

d’explicar tot, ja que, diu, que són uns convenis que ell no ha conegut fins fa pocs dies. 

Arribar a un acord i tirar el sector endavant és el que tots busquen, i no se’n han d’avergonyir 

per intentant afavorir el màxim possible de veïns i propietaris, però, tot i que sempre han estat 

d’acord i sempre han mirat cap endavant, durant el temps transcorregut des que van formar 

part del govern han passat moltes coses. S’ha aprovat el pla general, diversos plans derivats, i 

s’estan tirant endavant moltes urbanitzacions. Per això creu que s’hauria de parar i esperar un 

temps. Opina que l’ajuntament pot tirar endavant la instal·lació d’una comissaria dels mossos 

d’esquadra, que creu és una iniciativa molt bona pel poble iniciada ja pel govern d’esquerres i 

ratificada per l’actual govern, així com també una zona comercial, però l’equip de govern ha 

d’entendre també la discrepància d’ERC relativa al moment, que fa que tant al Sr. Vila com a 

la seva família se’ls hauria de fer entendre que poden esperar una mica més, que el que van fer 

inicialment en aquella zona va ser molt important, que el que han fet després amb els terrenys 

del Bon Repòs també ho ha estat, d’important, tots ho reconeixen, però que al seu entendre 

han de continuar fent passos per ajudar al poble i no posar en perill famílies que ara podrien 

tenir problemes. Per finalitzar diu que s’està d’acord amb el punt de l’ordre del dia i que el seu 

vot serà favorable, ja que entén que aquest document pactat prèviament amb els propietaris és 

una bona solució, però demana que els costos, que haurien d’assumir els propietaris d’aquell 

sector, no els acabin pagant la resta de veïns no propietaris. 

El Sr. Font diu que han d’estar agraïts al Sr. Vila per la cessió anticipada dels terrenys per a la 

realització del complex esportiu, però es reserva el dret a dir que no pel tema del Bon Repòs, 

perquè en surten guanyant. Reitera que el seu vot serà d’abstenció. 

El Sr. Gaseni matisa que ell ha manifestat l’agraïment pel que ha fet la família Vila, però que 

pensa que ara necessiten un esforç més d’ells. Recorda que la cessió ha estat a l’avançada, 

certament, però de cap manera gratuïta, perquè no ho és, de gratuïta. Afirma que ell tampoc no 

està d’acord en com l’Ajuntament ha tractat el tema del Bon Repòs. Demana que la família 

Vila entengui que no poden estrènyer en aquell sector, com tampoc no ho han fet la resta de 

veïns que també han fet la seva cessió anticipada. 

El Sr. Lallana explica que efectivament hi ha famílies que podrien tenir problemes si una 

vegada aprovat el projecte d’urbanització el proper any se’ls hi digués que han de pagar la 

seva quota per urbanitzar, però que l’ajuntament ja se’n ha ocupat que això no passi, i per 

aquest motiu es porta a aprovació el present punt de l’ordre del dia. Vol deixar clar que ningú 

tindrà problemes perquè queda en mans dels propietaris la decisió temporal d’execució, tot i 

que l’ajuntament haurà d’afrontar les despeses inicials de redacció de projectes,. Troba per 

tant desafortunat el comentari relatiu a que les famílies d’aquest sector poden tenir problemes, 

i agraeix el comentari relatiu a la bondat i bona voluntat d’aquest compromís, ja que no hi 

altra cosa que això, sense que s’hagi de veure res més. En relació a la ubicació de la 

comissaria de mossos afirma el Sr. Lallana que fins aquest any mai hi ha hagut, és més encara 

no n’hi ha, una partida consignada als pressupostos de la Generalitat per construir-la, i que 

fins fa pocs mesos no van començar a tractar el tema, tot i que li consta per les converses 

mantingues tant amb el conseller Felip Puig com amb el president Artur Mas que hi ha la 
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màxima voluntat que una de les primeres que ara es construiran serà la de l’Ametlla de Mar. 

Manifesta per acabar que si creuen però que s’ha de donar gràcies al tripartit no hi veu cap 

problema, el més important és que la facin al poble. 

 

 

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

 Vots a favor: vuit. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: quatre. S’abstenen el senyor Martí i Esteller, senyor Font i Ballesteros, 

senyora Font i Ferré i senyora Margalef. 

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

 

 

En data 21/11/2011, la Junta de Govern Local, com a òrgan competent per delegació de 

l’Alcaldia, va adoptar un acord relatiu a l’assumpció d’un compromís amb els titulars de drets 

afectats pel desenvolupament del Sector 22b1, que és el que tot seguit es transcriu: 

 
4.- APROVACIÓ SI S’ESCAU DEL COMPROMÍS AMB ELS PROPIETARIS AFECTATS PEL 

DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR 22B1. 

 

Tot seguit l’alcalde exposa el contingut de la proposta de compromís amb els titulars de drets afectats 

pel desenvolupament del Sector 22b1 del terme municipal, compromís que considera raonable a la 

vista de l’actual situació del mercat immobiliari, motiu pel qual demana que l’Ajuntament l’assumeixi 

voluntàriament, a sol·licitud d’una àmplia majoria dels afectats. 

Per tot això; 

Atès que el Pla parcial urbanístic del sector 22b1 va ser aprovat inicialment en data 14/7/2011 i es 

troba hores d’ara pendent d’aprovació definitiva, i que el conjunt de compromisos que hom pretén 

adoptar afecta exclusivament la gestió urbanística del sector; 

Atès que l’administració urbanística actuant és l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió; 

Atès que, per aplicació de la competència residual prevista a l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 

2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, correspon a l’Alcaldia qualsevol atribució de 

competència no expressament atribuïda a altres òrgans municipals, i que li corresponen en particular, 

d’acord amb l’apartat j) del mateix precepte, les competències derivades de la gestió urbanística; 

Vist que per Decret de l’Alcaldia 164/2001, de 2/7/2001, publicat al Butlletí Oficial de la Província 

160/2001, de 12/7/2001, es van delegar en la Comissió de Govern Municipal, entre d’altres, aquestes 

competències; 

La Junta de Govern Local acorda: 

 

ÚNIC.- L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, en relació al desenvolupament del sector 22b1 que ha de 

dur a terme el seu ens instrumental l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió, manifesta assumir 

unilateralment i de manera voluntària amb els titulars de drets afectats el següent conjunt de 

compromisos: 

 

PRIMER.- El desenvolupament del sector es realitzarà en dues fases, la primera fase 

correspon a la zona comercial i d’equipaments confrontant amb la carretera TV-3025; i la 

segona fase a la resta de l’àmbit amb els terminis que correspongui d’acord amb el Pla 

Parcial. 

La obres d’urbanització de la primera fase es podran iniciar de manera immediata un cop 

aprovats els documents urbanístics i de contractació necessaris. 

L’ajuntament no iniciarà cap obra d’urbanització corresponent a aquesta segona fase mentre 

no compti amb la conformitat expressa dels propietaris que representin l’amplia majoria dels 

propietaris d’acord en l’empara legal i sempre i quan resulti objectivament apreciable un 

canvi favorable de conjuntura i que la situació del mercat de l'habitatge permeti una 
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comercialització adient dels solars resultants de la reparcel·lació. 

El moment de posada en marxa de les obres i, per tant, de l’inici dels pagaments serà el que 

s’ha determinar anteriorment de mutu acord entre l’ajuntament i l’àmplia majoria dels 

propietaris. 

 

SEGON.- L’ajuntament no practicarà cap liquidació per quotes d’urbanització en relació a les 

obres d’urbanització de la primera fase mentre no es comencin les obres d’urbanització de la 

segona fase i es repartiran proporcionalment en els següents mesos d’execució i en base a les 

certificacions.  

Tampoc no liquidarà als propietaris inclosos en l’àmbit del Pla parcial, cap quota per les 

despeses de gestió suportades en la tramitació del Pla parcial i resta d’expedients urbanístics, 

mentre no es comencin les obres d’urbanització de la segona fase. 

 

TERCER.- L’Ajuntament facilitarà la constitució d’una associació administrativa de 

cooperació per part dels propietaris, amb l’objecte de col·laborar amb l’administració actuant 

en l’execució del polígon d’actuació, formulant suggeriments en relació a l’execució del 

polígon i vetllant pel correcte desenvolupament de les obres, sobretot en facilitar i els tractes i 

les negociacions respecte dels condicionants que puguin posar les diferents administracions, 

entitat, companyies, etc, que intervinguin a les esmentades obres (Adif, carreteres, autopistes, 

ACA, CAT, Endesa, etc...). A tal efecte un cop constituïda l’associació s’establiran els 

mecanismes per fer efectiva aquesta col·laboració. 

L’ajuntament comunicarà a l’associació qualsevol actuació que afecti al desenvolupament del 

sector 22b1. 

 

QUART.- L’Ajuntament accepta que els propietaris podran satisfer les despeses d’urbanització 

que li corresponguin en el seu moment a través de la dació en pagament de sostre adjudicat en 

el sector. Per tant, existirà la possibilitat de realitzar el pagament o part d’ell a través de 

l’entrega de sostre del mateix àmbit. 

 

Atesa la transcendència que el sector té en el desenvolupament immediat del nucli històric de 

La Cala, pel salt qualitatiu que suposa superar la barrera històrica conformada per la línia 

ferroviària i l’autopista, es considera convenient i necessari recavar el pronunciament del Ple. 

Per tot això; 

El Ple acorda: 

 

ÚNIC.- L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, en relació al desenvolupament del sector 22b1 

que ha de dur a terme el seu ens instrumental l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió, 

manifesta assumir unilateralment i de manera voluntària amb els titulars de drets afectats el 

següent conjunt de compromisos: 

 

PRIMER.- El desenvolupament del sector es realitzarà en dues fases, la primera fase 

correspon a la zona comercial i d’equipaments confrontant amb la carretera TV-3025; i 

la segona fase a la resta de l’àmbit amb els terminis que correspongui d’acord amb el 

Pla Parcial. 

La obres d’urbanització de la primera fase es podran iniciar de manera immediata un 

cop aprovats els documents urbanístics i de contractació necessaris. 

L’ajuntament no iniciarà cap obra d’urbanització corresponent a aquesta segona fase 

mentre no compti amb la conformitat expressa dels propietaris que representin 

l’amplia majoria dels propietaris d’acord en l’empara legal i sempre i quan resulti 

objectivament apreciable un canvi favorable de conjuntura i que la situació del mercat 

de l'habitatge permeti una comercialització adient dels solars resultants de la 

reparcel·lació. 
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El moment de posada en marxa de les obres i, per tant, de l’inici dels pagaments serà el 

que s’ha determinar anteriorment de mutu acord entre l’ajuntament i l’àmplia majoria 

dels propietaris. 

 

SEGON.- L’ajuntament no practicarà cap liquidació per quotes d’urbanització en 

relació a les obres d’urbanització de la primera fase mentre no es comencin les obres 

d’urbanització de la segona fase i es repartiran proporcionalment en els següents mesos 

d’execució i en base a les certificacions.  

Tampoc no liquidarà als propietaris inclosos en l’àmbit del Pla parcial, cap quota per 

les despeses de gestió suportades en la tramitació del Pla parcial i resta d’expedients 

urbanístics, mentre no es comencin les obres d’urbanització de la segona fase. 

 

TERCER.- L’Ajuntament facilitarà la constitució d’una associació administrativa de 

cooperació per part dels propietaris, amb l’objecte de col·laborar amb l’administració 

actuant en l’execució del polígon d’actuació, formulant suggeriments en relació a 

l’execució del polígon i vetllant pel correcte desenvolupament de les obres, sobretot en 

facilitar i els tractes i les negociacions respecte dels condicionants que puguin posar les 

diferents administracions, entitat, companyies, etc, que intervinguin a les esmentades 

obres (Adif, carreteres, autopistes, ACA, CAT, Endesa, etc...). A tal efecte un cop 

constituïda l’associació s’establiran els mecanismes per fer efectiva aquesta 

col·laboració. 

L’ajuntament comunicarà a l’associació qualsevol actuació que afecti al 

desenvolupament del sector 22b1. 

 

QUART.- L’Ajuntament accepta que els propietaris podran satisfer les despeses 

d’urbanització que li corresponguin en el seu moment a través de la dació en pagament 

de sostre adjudicat en el sector. Per tant, existirà la possibilitat de realitzar el pagament 

o part d’ell a través de l’entrega de sostre del mateix àmbit. 

 

 

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

DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

 

 

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 

l’Alcaldia números 440/2011, de 26/09/2011 al 519/2011, de 18/11/2011 i de les actes de les 

Juntes de Govern corresponents a les sessions 23/2011, de 08/09/2011, 24/2011, de 

15/09/2011, 25/2011, de 22/09/2011, 26/2011, de 29/09/2011, 27/2011, de 06/10/2011, 

28/2011, 21/10/2011, 29/2011, de 26/10/2011 i 30/2011, de 03/11/2011, 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. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 
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L’alcalde informa que demà mateix té concertada una entrevista al Palau de la Generalitat, en 

què molt probablement es confirmarà que l’any 2012 hi haurà una partida pressupostària per 

la tant anomenada comissaria de mossos d’esquadra. Opina que tothom ha sumat, i que quan 

va ser president del Consell Comarcal va convèncer personalment a tots els alcalde perquè 

donessin suport a aquest projecte, que tant si ho fa aquest govern com un altre, ben vingut 

sigui. 

El Sr. Gaseni pregunta sobre els rumors que hi ha una gran distribuïdora comercial interessada 

en establir-se a la població, si l’equip de govern en té constància. Pregunta també saber si les 

obres del Bon Repòs tindran continuïtat, ja que des de principis de mandat estan aturades. 

El Sr. Font prega que les sessions plenàries puguin realitzar-se a partir de les 18:00 hores, 

perquè ningú pot prescindir dels serveis dels treballadors, i menys ara en temps de crisi. 

Reitera el prec efectuat en l’anterior sessió, en relació a tenir accés als informes acadèmics 

dels mestres del conservatori. Pregunta seguidament sobre el conveni amb la família Pérez 

Vila, aprovat pel Ple el 28/12/2010, sobre la indemnització que ha de fer l’ajuntament pel 

rendiment de l’hotel, en que literalment es diu “que es compromet i obliga a cessar l’activitat 

de l’hotel i que l’ajuntament ha de pagar-li cinc-cents noranta mil euros sense IVA,”. Pregunta 

concretament si ja s’ha fet el primer pagament, que havia de ser al moment de la signatura, 

així com el segon, previst al conveni per al 28 de febrer de 2011, per import de cent quaranta 

mil euros. 

L’alcalde, en relació al prec sobre l’horari dels plens, diu que intentaran fer-los per la tarda. 

Sobre el prec dels informes acadèmics explica que demà ja tenen programada una reunió amb 

la regidora d’Ensenyament. En relació a la pregunta del Bon Repòs contesta que s’està 

negociant amb la família Pérez Vila, perquè hi han compromisos per ambdues parts, no només 

per a l’Ajuntament, i afegeix que les obres es reemprendran amb càrrec a una partida del nou 

pressupost. 

En relació a la pregunta del centre comercial contesta l’alcalde que la prioritat de l’ajuntament 

és la creació de llocs de treball i la dinamització econòmica, i que ho posaran en pràctica; que 

evidentment hi ha reunions, amb tot tipus d’empreses, i que quan hi haurà alguna cosa en 

concret ho faran públic. 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 15:00 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 28 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 168 a 195 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 01/02/2012 

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 5 últims fulls inicialment 

habilitats, per causa de no caber íntegrament l’acta de la sessió que correspondria transcriure. 

El llibre l’integren 196 fulls, inclòs el present, i compren les següents actes: 

 

 Any 2010: acta de la sessió 10/2010, de 24/12/2010: 1 acta. 

 Any 2011: des de l’acta de la sessió 1/2011, de 19/1/2011, fins a la de la sessió 10/2011, 

de 24/11/2011: 10 actes. 

 

L’Ametlla de Mar, 01/02/2012 

El secretari 

 

 

 

 

 

Jacobo Martínez Deó 

 


