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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: ...................... 440201 E / 440400 E 

Data en què s’inicia la transcripció dels acords: 01/02/2012, amb efectes des del 21/12/2011. 

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, 01/02/2012 

El secretari 

 

 

 

 

 

Jacobo Martínez Deó 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 11/2011, DE 21/12/2011. 

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 

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 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 17:00 hores del dia 21/12/2011, 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 DEFINITIVA DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR 22B1. 

 

 

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

del que es disposa a l’article 82.3 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic 

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze. 
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 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

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

moment ell sempre ha mostrat el seu desacord amb el disseny d’aquest pla parcial, ja que 

pensava que hauria estat bo que l’ajuntament hagués promogut un concurs de idees i així, diu, 

ho va manifestar. Després de les eleccions, afirma, l’equip de govern va dir que estaven oberts 

a parlar sobre aquests temes urbanístics, que impliquen tothom no només per un cert temps 

sinó durant molts anys, i que si realment hi havia aquesta voluntat de diàleg i se’ls escoltava el 

seu grup estava disposat a no presentar al·legacions. Afirma que hi va haver una primera 

reunió en què els grups van proposar determinades millores a l’ordenació del sector, i que van 

dir que ho estudiarien, però constata que les actuacions de l’equip de govern no han anat en 

aquesta direcció i han tirat pel dret, presentant el pla parcial sense cap tipus de modificació de 

les sol·licitades. Per això, tot i no haver presentat al·legacions pel motiu exposat, anuncia que 

el seu vot serà negatiu. Pensa que el Pla és francament millorable, començant, diu, per la 

previsió de l’espai escolar, que troba desencertada davant de l’autopista pel perill i les 

molèsties que això comporta. Recorda que a la reunió van contestar que estava prevista la 

construcció d’un mur, que ja suposa reconèixer que el lloc no és l’idoni, i que aquest va ser un 

dels temes respecte de què tots els grups van mostrar les seves reserves  i que fins el dia 

d’avui no ha tingut cap tipus de resposta o explicació. Troba que és també millorable el model 

urbanístic o la distribució de carrers i espais públics, malgrat que hi ha tota classe d’empresa i 

gabinets externs, afirma, que treballen per l’ajuntament. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu vot serà negatiu perquè mentre que fa més de sis anys que 

van iniciar els primers passos per bastir l’ampliació del poble, ara, diu, ho han hagut de fer de 

pressa, malament i fins i tot no dient del tot la veritat. Explica que després de l’últim Ple, a on 

es va presentar a votació per urgència una proposta d’acord relativa al sector, van dir que hi 

havien una sèrie de compromisos amb els propietaris en què tots hi estaven d’acord, però que 

ara ha tingut coneixement que això no és cert. Acord que només buscava tranquil·litzar els 

propietaris però de nul·la efectivitat en el procediment urbanístic d’aprovació del pla parcial 

del sector 22b1, ja que no hi és ni a l’expedient. ERC, diu, pensa el mateix que quan van 

aprovar inicialment el pla parcial. Avui no poden fer creure a ningú que l’Ametlla de Mar 

necessiti tants habitatges nous. Recorda que només en plans parcials aprovats darrerament 

l’ajuntament disposa ja d’uns quatre mil habitatges a punt de solfa; Tres Cales segona fase, 

2.290; Sant Jordi golf sector O, 150; sector K1, 1.234; Roques Daurades 280; Ribes Altes, etc, 

etc, tot això sense comptar, diu, amb l’habitatge ja existent al casc urbà, ni amb el de les 

urbanitzacions consolidades, ni amb els dels disseminats. I el pla general, diu, preveu encara 

uns 2.000 habitatges més. Amb què el pla general, continua, que havia de durar de vint a vint-

i-cinc anys per desenvolupar-se, l’estan exhaurint, tot i que quan el van fer les previsions eren 

d’optimisme, i no com ara. Al cap de cinc anys de treballar el POUM, ja el tenen pràcticament 

exhaurit, afirma. La majoria de sectors urbanístics s’estan desenvolupant per treure’n el suc 

sense donar importància de com els mantindran econòmicament o si seran urbanísticament 

viables o no. Creu que els temps han canviat, i que el sector 22B1, que tenia tot el sentit abans 

de projectar els més de 4.000 habitatges en les diferents actuacions que promou la Cala 

Gestió, ara ja no el té, perquè no creu que ni en deu anys l’Ametlla de Mar pugui necessitar els 

1.600 habitatges d’aquest sector. Seguidament relaciona el Pla amb la proposta als veïns, i 
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amb l’alienació de la parcel·la de la zona comercial i l’obertura de pliques, d’aquesta 

alienació, amb només un ofertant, per concloure que els tres milions d’euros aniran bé per 

poder quadrar el pressupost del 2012, i que sembla que l’urbanisme constitueixi només un 

mitjà per trobar recursos econòmics a costa de qui sigui, per poder quadrar el pressupost 

general de l’any constrenyint els veïns amb els costos d’urbanització, o desenvolupant 

urbanitzacions que són inviables però que aporten diners, o pujant els impostos com ho han 

fet amb l’IBI. 

El Sr. Font explica que el passat mes d’agost el regidor d’Urbanisme els hi va explicar el 

disseny del sector, i que ell va fer uns suggeriments relatius a dos aspectes, els equipaments 

educatius de la zona sud, que sol·licità que es poguessin desplaçar a la zona nord, per sobre 

dels equipaments esportius, i la tipologia d’habitatges unifamiliars entre mitgeres, que preveu 

blocs de cinc plantes que comporta que els petits propietaris hagin de compaginar proindivís 

amb un mateix bloc plurifamiliar. En relació a les al·legacions presentades, afirma que no 

discutirà tècnicament cap de les tres primeres, però que respecte de la quarta, i com sigui que 

ja és en tràmit l’adjudicació de la parcel·la a l’empresa Mercadona, considera les càrregues 

excessives, perquè no únicament es beneficia el sector, sinó tot el poble en general. Conclou 

que la proposta que efectua el Partit Popular consisteix en que amb els beneficis que en traurà 

l’ajuntament es puguin disminuir les càrregues del total de propietaris. Si aquestes 

consideracions efectuades es tenen en compte, diu, el seu vot pot ser d’abstenció. 

El Sr. Montagut recorda que el Pla d’ordenació urbanística municipal aprovat, que va tenir 

seixanta al·legacions en el seu moment, determinava un augment de densitat en aquest sector 

que al final va ser de 50 habitatges per hectàrea en lloc de 35, i que això es feu en 

consideració al fet que només a partir de 40 ó 45 habitatges per hectàrea, podrien els 

propietaris assumir les càrregues existents sense cap tipus de problema i sortint-ne beneficiats. 

Parteix de la base, per tant, que el retorn de sostre edificable per l’aportació es veu 

augmentada. En relació a la qüestió de si és ara o no el moment de tirar endavant el sector, 

explica que els processos de transformació urbanística són complexos i de tramitació 

complexa i perllongada, i que malauradament, quan comencen, no sempre és possible albirar 

la seva finalització. Explica que una part de les càrregues ja s’han fet efectives amb ocasió de 

les obres de l’entrada del poble, i que la sensibilitat que demana el Sr. Font ja hi va ser-hi. En 

relació a si s’ha enganyat als veïns o que no se’ls ha dit tota la veritat, com s’ha insinuat, 

explica que una gran majoria d’aquests veïns van demanar una sèrie de qüestions que 

l’ajuntament va assumir com a pròpies com a mostra de sensibilitat i bona voluntat, que es va 

executar a l’avançada fa uns anys part de l’ocupació sobre els terrenys d’un particular per fer 

l’equipament esportiu i la piscina, i que ara, amb l’oportunitat de tenir un centre comercial 

molt demandat per una gran part de la població, així com una caserna de mossos, s’ha 

procurat orquestrar les necessitats i les demandes de la manera menys perjudicial per als 

veïns; això vol dir, remarca, que han fet totes les actuacions pertinents per consolidar els drets 

sense que fins a la data s’hagi passat cap quota als veïns per la part ja executada. El que es 

pretenia amb el document tractat a l’últim Ple era, a més, donar-los-hi certa tranquil·litat que 

demanaven, i que es resumeix en el compromís que la resta de les obres pendents només 

tiraran endavant en el moment que una majoria important de veïns ho consideri oportú. En 

relació a altres al·lusions del Sr. Gaseni relatives al que, segons afirma, ara està descobrint, 

comenta que continuï descobrint el que vulgui, però que el Sr. Gaseni formava part del govern 

quan es va ocupar anticipadament l’espai del sector 22b1 a on es va construir el camp de 

futbol. En relació a la millora de l’ordenació del sector diu que efectivament s’han encabit 

1.600 habitatges, i que si no agrada el model el que s’ha de fer és proposar un d’alternatiu 
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determinat, i no limitar-se a suggerir que s’hagin de buscar dos empreses que en proposin un 

de diferent. En referència al tema dels equipaments educatius constata que efectivament hi han 

uns espais lliures al sector nord, i que el Departament d’Ensenyament encara s’ha de 

pronunciar, que l’equip de govern no està tancat en banda i que respecte d’això no és qüestió 

de fer valdre una majoria. Si en el seu moment s’estudia i es conclou que és millor que vagi a 

la zona de dalt, no hi veu cap problema. 

El Sr. Espuny respon al Sr. Montagut que és el govern qui governa i qui té i gestiona els 

recursos, que ell no té perquè proposar cap model alternatiu concret i sí en canvi té el dret de 

dir si el convenç o no el model urbanístic proposat pel govern. Pensa que altres models 

urbanístics són possibles en aquest sector 22b1, i que una de les coses que va demanar és que 

es compaginessin els habitatges unifamiliars adossats amb els plurifamiliars a la vista dels 

problemes patits en altres poblacions en què es van crear sectors només amb habitatges en 

grans blocs plurifamiliars. Afirma que passar la densitat de 35 habitatges per hectàrea a 55, 

per poder assumir els costos d’urbanització, tal com van dir, pot resultar enganyós, ja que 

essent cert que a major densitat majors costos, també ho és que a menor densitat, menors 

costos, cosa que els tècnics podrien explicar. Al seu parer, mantenir la densitat hauria estat 

possible i també molt més viable, i que s’ha perdut l’oportunitat d'obtenir l’opinió d’un parell 

de gabinets independents, i d’aquesta manera tindrien damunt la taula un model urbanístic 

alternatiu a discutir amb criteris exclusivament tècnics. Creu que el que demana no és 

esbojarrat, sinó un intent de millorar el sector i el disseny de poble, ja que, recorda, el pla 

parcial que es discuteix té el seu origen en l’elaborat per l’empresa Naturgest. Conclou 

reiterant que, no havent-se discutit models alternatius, el seu vot serà negatiu. 

El Sr. Gaseni, en relació a l’al·lusió del Sr Montagut a la participació d’ERC al govern, 

recorda que els fets relacionats van esdevenir-se si fa no fa l’any 2003, i que ara som al 2011. 

L’únic que demana és que s’entengui que no és el mateix tirar endavant aquest sector 22b1 

abans o després d’haver tirat endavant tota una sèrie d’altres plans urbanístics. Els temps són 

els que són, afirma, i els interessa col·locar una zona comercial, però no comparteix la manera 

com s’està fent, perquè s’ha de tenir en compte la demanda de molta gent d’aquesta zona, però 

també, per altra banda no tant positiva, l’existència del petit comerç del poble. Veu positiva la 

construcció de la caserna dels mossos, però considera que s’hauria de valorar si per guanyar 

aquests terrenys és adient planificar, tot i que en diferents períodes de temps, 1.600 habitatges 

més, sense valorar si són o no necessaris, que s’afegiran als de les noves urbanitzacions. Al 

seu grup li preocupa molt aquesta gran quantitat d’habitatges. En relació al sector afirma que 

tampoc està d’acord amb la situació de la zona escolar just al costat de l’autopista. Pensa 

també que la disposició de l’habitatge és excessivament uniforme, amb una distribució 

d’edificis semblant a qualsevol altra ciutat dormitori sense cap atractiu. Li preocupa també 

l’informe de l’ACA, ara favorable condicionat i que al novembre era negatiu, de què dedueix 

que ha degut d’haver-hi una bona negociació, tot i que amb la previsió d’habitatge existent la 

depuració de les aigües pugui arribar a ser un problema. Per acabar creu que haurien de fer el 

possible per contestar les al·legacions abans de desestimar-les amb les aprovacions dels plans, 

donant les explicacions pertinents. 

El Sr. Font manifesta que no es tracta només d’una qüestió estètica, sinó també econòmica i 

social. L’estètica diu, ja l’han dit; la social seria el problema de la compensació a l’hora de 

reparcel·lar i adjudicar sostre, ja que és complicat posar d’acord diversos propietaris a l’hora 

de construir. Per això opina que els habitatges unifamiliars entre mitgeres serien una bona 

solució. L’econòmica, és que l’ajuntament, que ha de defensar els interessos de tot el poble, 

treu uns interessos econòmics importantíssims de la zona comercial deixant, en aquesta 
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primera fase, gent sense les seves propietats mentre que altra gent encara podrà gaudir del seu 

tros. Creu que part dels guanys que obtindrà l’ajuntament, i de què se’n beneficiarà tota la 

població, haurien de disminuir part de les càrregues d’aquests propietaris. Si hi ha voluntat 

política d’acceptar això, conclou, el seu vot serà d’abstenció, en cas contrari votarà en contra. 

El Sr. Montagut manifesta que tots els informes són favorables, que l’ACA ja contempla que 

en un futur s’incorporin aquests 1.600 habitatges, i que el sector aporta una quantitat de diners 

determinada per executar les millores oportunes de sanejament. Entén la preocupació per 

l’adjudicació de sostre en plurifamiliars, però això, afirma, ve donat per la densitat. La majoria 

de propietaris, diu, no han qüestionat en cap cas el model presentat. A la proposta del Sr. Font 

de baixar la densitat es pregunta si el Sr. Font troba que aquests propietaris estaran disposats a 

reduir el sostre que se’ls ha d’adjudicar, ja que, finalment, és una qüestió econòmica 

d’equilibri entre càrregues i beneficis. Reitera que hi han 1.600 habitatges per encabir en 33 

hectàrees, densitat molt important que comporta uns potencials beneficis a la gent que tenen 

una propietat en aquest sector, però que ara el que es pretén és consolidar els drets dels 

propietaris, i que el sector es tirarà endavant quan ells considerin que és el moment. Explica 

també que en el plànol presentat hi han coses que ja estan fetes, com per exemple el camp de 

futbol, però que hi ha alguna altra instal·lació que encara no ho està. A la zona d’equipaments 

podran encabir tot el que en el seu dia considerin convenient, i serà el propi ajuntament qui 

proposarà el lloc de la nova instal·lació de caràcter educatiu en funció de la realitat del 

moment. Creu que això no hauria de ser ara tema de discussió. En relació a les al·legacions, 

diu que les responen quan toca, i de manera formal i efectiva. 

L’alcalde manifesta que el PSC, de forma congruent, sempre va en contra. Fa referència a que 

va ser l’anterior govern del tripartit qui va aprovar definitivament el Pla d’ordenació 

urbanística municipal i el va catalogar de model de referència, havent estat supervisat tot el 

procés pel Sr. Ramon Roger. En relació a la cronologia de les al·legacions diu que les 30 

al·legacions presentades van ser signades el dia 16 de setembre; explica que van iniciar-se tots 

uns processos de reunions a través dels representants dels propietaris del sector que conclou 

amb una reunió als baixos de l’ajuntament el dia 16 de novembre, en què resultà que tots, 

menys una persona per un motiu econòmic, a part del sentimental que no té preu, va 

posicionar-se en contra quan ja s’havia pactat tot. Recorda també que el document de 

compromís aprovat l’últim Ple va ser aprovat per CiU i ERC, i amb l’abstenció del PP, ja que 

el PSC no es va presentar. Insisteix que ara s’aprova el pla parcial, que l’únic que fa és donar 

cobertura a una reparcel·lació que consolidar uns drets, i que cadascú ha de ser responsable 

del que va anar votant. L’únic que ha estat coherent en aquest sentit, diu, ha estat el PSC, 

perquè sempre ha tingut una trajectòria de vot en contra. Assevera que en aquest sector 

l’ajuntament ja ha invertit més d’un milió i escaig d’euros. Entén que no es poden fer les 

coses a gust de tothom, que és evident que hi ha una prova de bona voluntat, però reitera que 

hi ha un document aprovat i que les al·legacions són bastant anteriors; sap que hi han uns cinc 

o sis propietaris que estan en contra, però l’ajuntament, afirma, gestiona tot el poble, i no pot 

plantejar aturar per aquest motiu el desenvolupament d’un sector tant important, amb les 

activitats econòmiques, de lleure o d’esport que hi ha implicades. Puntualitza que quan serà el 

dia que s’haurà d’executar la zona educativa ja faran tot el que calgui per no posar-la on està 

ara grafiada en el plànol, tot i que no veu bé que s’agafi un detall com aquest com a bandera. 

S’ha de veure en perspectiva, diu. És la consolidació d’un procés en què l’anterior govern va 

decidir passar de 35 a 55 habitatges, i que això només es pot veure com un benefici de cara al 

propietari. I encara més important, conclou, l’existència del compromís que no han passat ni 

passaran un sol euro de quota si no quan els veïns convinguin l’execució sistemàtica de tot el 
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sector, i al seu entendre això és el que compta. 

 

 

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

 Vots a favor: sis. 

 Vots en contra sis. Voten en contra els senyors Font i Ballesteros, la senyora Font i 

Ferré, la senyora Margalef, el senyor Gaseni, el senyor Llaó i el senyor Espuny. 

 Abstencions: cap. 

 

 

Vist el resultat d’empat de la votació s’efectua tot seguit una de nova, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: sis. 

 Vots en contra: sis. Formulen vot negatiu el senyor Font i Ballesteros, la senyora Font i 

Ferré, la Sra. Margalef, el senyor Gaseni, el senyor Llaó i el senyor Espuny. 

 Abstencions: cap. 

Vist el què, i a l’empara del que es disposa a l’article 100.2 del Reglament d'organització 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, es 

declara vàlidament adoptat, pel vot de qualitat de la Presidència, el següent acord: 

 

 

En data 14/7/2011, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Pla Parcial Urbanístic 

del sector 22b1 dels que defineix el  

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 181, de 6/8/2011, al diari El Punt de data 

2/8/2011, i a la pàgina web municipal. 

b) Que s’han presentat una única al·legació, de data 16/9/2011, RE 2782 de 20/9/2011, 

subscrita per un total de 34 propietaris afectats segons manifesten. 

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 

12/7/2011. 

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 19/10/2011, 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 l’equip redactor, que analitza les al·legacions 

presentades i proposa la seva desestimació. 

En data 15/12/2011, RE 3750, l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió ha presentat la 

versió del Pla Parcial Urbanístic del sector per a ser aprovada definitivament. 

En la mateixa data 15/12/2011 s’han incorporat a l’expedient sengles informes emesos per 

l’arquitecte municipal Sr. Joan Prous i Cañellas i per l’enginyer municipal Sr. Jaume Bertrán i 

Galceran, en què, després d’analitzar el que en cada cas s’escau en atenció a les seves 

respectives competències, en relació al tràmit d’emissió d’informes d’entitats i organismes i 

de l’emissió de l’informe preceptiu de la Comissió Territorial d’Urbanisme, informen 

favorablement l’aprovació definitiva del Pla de referència. 

Per tot això; 
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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 específicament, respecte de la publicitat dels plans i programes que han seguit una 

avaluació ambiental, el que es disposa al punt e) de la Disposició addicional cinquena i a 

l’article 28 de la Llei 6/2009, del 28/4/2009, d’avaluació ambiental de plans i programes; 

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.- Desestimar l’al·legació presentada. 

 

SEGON.- Aprovar definitivament el Pla Parcial Urbanístic del sector 22b1. 

 

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 refereixen 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, i l’article 28 de la Llei 

6/2009, del 28/4/2009, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

 

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. 

 

 

2- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PEU CÀMPING 

5, ANOMENAT “AMPLIACIÓ DEL CÀMPING L’AMETLLA VILLAGE PLATJA”. 

 

 

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

ressol la seva retirada de l’ordre del dia, a l’espera de properament comprovar tot el procés de 

documentació i la negociació amb els veïns. 

 

 

3- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ORDENANÇA FISCAL 

NÚM. 17, REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
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APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL. 

 

 

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

del que es disposa a l’article 82.3 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic 

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Espuny pregunta si s’ha redactat 

una valoració econòmica al respecte, com s’ha vingut fent sempre. 

El secretari sol·licita l’ús de la paraula per explicar que no es modifiquen les tarifes del punt 

H), que són idèntiques, exactament les mateixes que es van aprovar en la darrera modificació i 

actualització d’ordenances fiscals, i que el que es fa es rectificar determinades expressions i 

redaccions que han donat lloc a confusió i a la necessitat d’aplicar interpretacions analògiques 

que, com és sabut, són proscrites en l’àmbit tributari. 

El Sr. Espuny posa de manifest que en el text de la proposta posa que l’ocupació amb 

marquesines suposarà un increment en la quota de 0,50 €/m2. Manifesta també que en el 

següent paràgraf posa que el tancament dels carrers, parcs, jardins i places suposarà un 

increment de la quota aplicable, i entén per tant que es modifiquen les quotes. 

L’alcalde aclareix que la quota és la mateixa que es va aprovar, que no hi ha increment, però 

que l’aplicació del que es va aprovar amb la última modificació ha comportat problemes 

d’aplicació que els serveis de Recaptació han posat de manifest, tot promovent la present 

modificació. 

El Sr. Espuny diu que essent així el seu vot serà d’abstenció. 

El Sr. Gaseni manifesta que si no hi ha increment el seu vot serà d’abstenció, però que en el 

cas que hi hagi augment el seu vot serà negatiu; afegeix que si haguessin fet Comissió 

Informativa això s’hagués pogut aclarir abans. 

El Sr. Font manifesta que si el secretari afirma que només és tracta d’un tema tècnic, que no 

experimenta cap modificació respecte de l’aprovat fa uns mesos, que se’l creurà. 

El Sr. Lallana ratifica que simplement s’ha canviat l’estructura de la tarifa perquè no quedava 

clara la situació dels negocis que tenen una ocupació de la via pública amb terrassa i al 

damunt, a més, tenen una marquesina, i que no fer la present modificació podria haver 

comportat fins i tot que haguessin hagut de pagar més del que era la intenció inicial de la 

proposta aprovada amb anterioritat. Ara s’ha deixat molt clar aquest concepte, i que, evitant 

aquesta confusió fins i tot entén que hi haurà una reducció, perquè no s’aplicaran els dos 

conceptes i això suposarà fins i tot una rebaixa. 

 

 

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

 Vots a favor: sis.  

 Vots en contra: cap.  
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 Abstencions: sis. S’abstenen el senyor Font i Ballesteros, la senyora Font i Ferré, la 

senyora Margalef, el senyor Gaseni, el senyor Llaó i el senyor Espuny. 

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

 

 

L’aplicació de l’actual redactat de l’article 4 de l’Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de la 

taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, ha palesat 

l’existència de determinades disfuncions en relació a l’ocupació de la via pública per part de 

les marquesines. Disfuncions que han de ser objecte d’interpretació i que, atès el caràcter 

fortament restrictiu de l’aplicació de la interpretació jurídica en l’àmbit tributari, fan 

aconsellable la seva modificació expressa, en benefici de la claredat i la seguretat jurídica dels 

contribuents. 

Per tot això; 

Vista la proposta de modificació; 

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 la modificació puntual del 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 es modifica de la següent manera: 

a) De l’apartat “A) Taxa sobre elements voladissos sobre la via pública o que sobresurtin 

de la línia de façana”, se suprimeix el concepte “Marquesines, per any”. 

b) L’apartat “H) Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres 

elements amb finalitat lucrativa”, queda redactat de la següent manera. 

H) Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres elements 

amb finalitat lucrativa. 

Període Bars, quioscos, pubs Restaurants 
   

Gener, febrer, març, 

abril, maig, octubre, 

novembre, desembre 

0,75 €/m
2
 2,00 €/m

2
 

Juny, juliol, agost, 

setembre 
1,85 €/m

2
 3,70 €/m

2
 

Setmana Santa 1,50 €/m
2
 3,00 €/m

2
 

La tarifa és mensual. 

En el període comprés d’octubre a maig s’exceptua el relatiu a Setmana Santa. 

L’ocupació amb marquesines suposarà un increment en la quota de 0,50 €/m
2
. 

La tarifa de 0,50 €/m
2 

constituirà quota única quan no hi hagi ocupació amb 

taules i cadires. 

El tancament dels carrers, parcs, jardins i places, suposarà un increment en la 

quota aplicable de 1,75 €/m2 pel que fa als bars i de 2,00 €/m2 per als 

restaurants. 

 

SEGON.- Sotmetre l’anterior acord a exposició pública per un període de trenta dies, període 
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durant el qual qualsevol interessat podrà presentar les reclamacions i els suggeriments que 

consideri adients. Cas que no es presentessin, s’entendrà definitivament adoptat. 

 

 

L’alcalde abans de finalitzar la sessió, i en nom de tota la corporació, desitja a tots els oients una 

molt bona entrada d’any amb prosperitat i salut. 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 18:15 hores del dia més amunt 

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

ho desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 10 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 2 a 11 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 01/02/2012 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 01/2012, DE 16/01/2012. 

EXTRAORDINÀRIA I URGENT. 

 

 

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 Gaseni 

 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 14:00 hores del dia 16/01/2012, es reuneixen a la sala de sessions de 

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

l’Alcaldia, amb la finalitat de celebrar sessió extraordinària i urgent del ple de l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar. 

Es constata l’existència del quòrum necessari perquè el ple sigui vàlidament constituït, segons el 

que exigeix l'article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim 

local. 

El Sr. alcalde procedeix a obrir la sessió i, com a pas previ al tractament de qualsevol altre 

assumpte, a exposar als senyors regidors els motius que justifiquen la urgència de la 

convocatòria, que fonamenta en la necessitat de debatre i aprovar el 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: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

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

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

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

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

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

El ple acorda ratificar aquesta mateixa convocatòria. 

 

 

1- MOCIÓ DE REBUIG AL PROJECTE ZÈFIR AL DAVANT DE LA COSTA DE 

L’AMETLLA DE MAR. 

 

 

Un cop llegida la moció presentada per part de l’alcalde, cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació ordinària i a mà alçada la proposta d’acord, amb el següent 

resultat: 

 Vots a favor: tretze 

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cap 

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

 

 

Al març de 2010 l’IREC feu públic el projecte Zèfir el qual es va definir com a un projecte 

que permetria la recerca en el desenvolupament de la tecnologia necessària per la instal·lació 

d’aerogeneradors lluny de la costa, on els fons són a gran profunditat, per tal de reduir el seu 

impacte visual i aprofitar els vents marins més forts i regulars d’alta mar. 

En aquesta presentació pública es va concretar que aquest parc experimental d’assajos 

s’instal·laria en la zona d’aigües interiors, en la línia recta definida entre els vèrtexs del Delta 

de l’Ebre i el cap de Salou, però en tot aquest temps l’IREC mai ha concretat que hi hagi 

d’anar just al davant de la costa de l’Ametlla de Mar. 

Amb la publicació, el passat 23 de desembre, de la sol·licitud de concessió d’ocupació del 

domini públic maritimoterrestre i d’autorització d’obres en zona de servitud de protecció al 

nostre terme municipal per instal·lar el centre d’experimentació i proves de tecnologia de 

generació eòlica, es concreta ja la ubicació de 4 generadors eòlics ancorats a una profunditat 

aproximada de 40 metres i a una distància de la costa de 3km, separats en dos ubicacions 

distants entre sí uns 2 km. 

Cadascun d’aquests 4 generadors tindrà una potència de 5MW i una alçada que pot arribar als 

180 metres. 
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Per tot això, el Ple acorda: 

 

1. Rebutjar la ubicació de la plataforma d’assajos d’Eòlica Marina coneguda com a projecte 

Zèfir al davant de la costa de l’Ametlla de Mar, per entendre que pot arribar a perjudicar 

econòmicament l’activitat turística com a conseqüència de l’impacte visual i paisatgístic que 

representa la instal·lació de generadors tant alts tant a prop de la costa. A més, entenem que la 

ubicació d’aquests generadors va totalment en contra del nostre model de creixement 

sostenible basat en el respecte de l’entorn natural. 

 

2. Demanar a la Generalitat que renunciï públicament a ubicar el projecte Zèfir al davant de la 

nostra costa. 

 

3. Presentar al·legacions, tant contra la concessió de domini públic maritimoterrestre com del 

projecte en sí, a consensuar entre tots els grups sotasignats. 

 

4. Enviar aquesta moció a l’IREC (Institut de Recerca en Energia de Catalunya), als 

departaments d’Empresa i Ocupació, d’Economia i Finances i d'Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Tarragona 

i al Consell Comarcal del Baix Ebre. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 14:07 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 3 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 12 a 14 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 01/02/2012 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 02/2012, DE 31/01/2012. 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 Gaseni 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:00 hores del dia 31/01/2012, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l’objectiu de celebrar sessió 

ordinària en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

1- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS 10/2011, DE 24/11/2011, 

11/2011, DE 21/12/2011, I 1/2012, DE 16/1/2012. 

 

 

Es procedeix a llegir les actes de les sessions anteriors, 10/2011, de 24/11/2011, 11/2011, de 

21/12/2011 i 1/2012, de 16/01/2012. 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 
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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 10/2011, de 24/11/2011, 11/2011, de 

21/12/2011 i 1/2012, de 16/01/2012. 

 

 

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

DE GESTIÓ DELS SERVEIS DE CULTURA, TURISME, I MITJANS DE COMUNICACIÓ 

MUNICIPALS, L’EXTINCIÓ DELS ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS 

PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME, I 

PATRONAT MUNICIPAL DE MITJANS DE COMUNICACIÓ. APROVACIÓ DEL 

CONTRACTE PROGRAMA PEL PERÍODE 2012-2015, I DEL REGLAMENT DE RÈGIM 

INTERN I MANUAL DE PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS DE LA CALA SERVEIS 

MUNICIPALS, SL. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, el senyor Espuny manifesta voler saber 

qui gestionarà i serà el responsable dels serveis, i quan els hi costarà, i que a partir de la 

resposta explicarà el seu posicionament. Diu això, explica, perquè a dia d’avui encara no ha 

pogut saber exactament el que ha cobrat l’empresa Efial a l’ajuntament pels serveis prestats 

durant els darrers tres anys. 

El senyor Gaseni manifesta que al seu entendre aquest punt s’hauria d’haver separat. En 

relació al canvi de gestió diu que el seu grup està a favor sempre i quan es tinguin en compte 

una sèrie de condicionants, com ara la transparència amb les entitats del poble i la 

col·laboració expressa amb la Regidoria, així com la participació del tots els grups polítics 

encara que estiguin a l’oposició. De moment, diu, alguna cosa cruix, perquè prou és 

l’aprovació del contracte programa del període 2012-2015 per haver convocat a les entitats i 

grups polítics, tal com es feia quan s’havia d’aprovar el pressupost per l’any en curs. Creu 

important demanar que la Cala Serveis no es despersonalitzi, ja que tot i que en la gestió 

econòmica pugui assemblar-se a la Cala Gestió, en el tracte i la facilitat d’informació no 

hauria de perdre la proximitat amb les entitats que tenien els patronats. Diu que amb el 

contracte programa és com si els hi demanessin el seu consentiment amb tot el que faran al 

llarg de tota la legislatura en matèria de turisme, cultura, mitjans informatius i esports, i que 

per poder fer això no n’hi ha prou amb només deixar-los fotocopiar el document que consta en 

la informació pública del Ple. En quant a les activitats i accions que es contemplen, pensa que 

l’àrea de Cultura podria fer molta més feina de la que es descriu, com per exemple recuperar 

la Colla gegantera. No es veu cap projecte amb força, i es pregunta si és que no hi ha projecte 

cultural per al poble. En relació a les activitats de turisme diu que al programa no ha vist cap 

ressenya a un dels grans projectes del mandat, com és la Universitat de la gastronomia del 

mar. Pensa que hi manca un projecte potent, ja que el turisme és una de les àrees que ha 

d’ajudar a sortir del pou. Afirma que és actualitat el posicionament contrari de tot 

l’Ajuntament, la Confraria i moltes associacions i entitats locals al projecte experimental del 

parc eòlic marí, que al seu entendre els abocaria cap a la indústria energètica quan ja fa temps 

van triar que el turisme fos la base de l’economia del poble, l’àrea que aporti més valor afegit. 

En relació a l’àrea d’esports critica la poca documentació que s’ha facilitat. Entén que la 

societat que gestiona la piscina municipal pot ser la Cala Serveis, i manifesta que de ser així 
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se’n alegraria, ja que sense voler han fet cap a la gestió directa. Només hi troba una pega, diu, 

i és que la gestió directa tenia més possibilitats d’èxit amb una piscina de mides més reduïdes, 

tant físiques com econòmiques. Si l’esport és salut i qualitat de vida, tal i com pregonava 

l’equip de govern, no poden reduir el pressupost. Aquestes, diu, són algunes de les 

consideracions que troba a bé efectuar en aquest punt, i que l’aboquen a votar en contra. 

El senyor Font manifesta que sent coherent amb la votació a l’aprovació inicial dóna un marge 

de confiança i el seu vot serà afirmatiu. Explica que quan van es va presentar el tema fou per 

optimitzar els recursos dels diferents patronats, que van finalitzar amb resultats negatius, i que 

ara veuran si el rendiment d’aquests recursos a través de la nova gestió serà l’adequat. Reitera 

que el seu grup donarà un vot de confiança. Es manifesta també partidari de recuperar de la 

colla gegantera. 

El senyor Montagut ratifica que el fet d’integrar dins de la societat La Cala Serveis els 

diferents serveis dels patronats respon a la finalitat d’optimitzar recursos i recuperar part de 

l’IVA, i el sobta que després de l’aprovació inicial, a on no es van fer les consideracions que 

ara s’estan fent, algú digui que la qüestió es limita a que no n’hi ha prou amb deixar 

fotocopiar, quan han tingut accés a tota la informació durant el termini d’exposició pública i 

no s’ha presentat cap reclamació ni al·legació. El govern municipal està obert a facilitar tota 

classe d’informació, diu, i li sobta que això s’entengui com una limitació de les activitats dels 

patronats, quan fins i tot en un punt del pressupost diu que en cas que hi hagin majors 

ingressos s’haurà de decidir a què s’apliquen. De cap manera el contracte programa pretén ser 

limitatiu, diu. Just el contrari, està obert a altres opcions. Pot estar d’acord, assevera, que el 

turisme és un actiu molt important pel poble, però tenen els recursos que tenen, saben quina és 

la realitat actual i no perden de vista les necessitats. Fer crítica sense fer cap tipus d’aportació 

és instal·lar-se en una dinàmica perillosa, en que tot és necessari i tot s’ha de fer. Però els 

recursos són limitats i d’alguna manera han d’escollir com els distribueixen. El tipus de gestió 

que oferirà La Cala Serveis Municipals, assevera, no diferirà gaire del que s’ha vingut fent 

fins ara des dels patronats, i el cost d’aquesta distribució de recursos el veuran després, quan 

tractaran els seus pressupostos. 

El senyor Espuny pregunta al senyor Montagut si no sap el que cobrarà l’empresa Efial per 

aquesta gestió, ja que li agradaria saber-ho ara, però que si no se li contesta no pot donar el 

seu vot a aquest canvi de gestió. Si per una banda volen estalviar i per l’altra resulta que hi 

han despeses de gestió per part d’aquesta empresa, malament. Afegeix que durant aquests 

darrers anys ha pogut comprovar que amb l’administració habitual, controlada correctament, 

tenen un grau de transparència que no tenen ni amb la Cala Serveis ni amb la Cala Gestió. 

Reitera que a dia d’avui encara no ha pogut saber el que costa a l’ajuntament aquesta gestió de 

l’empresa Efial, tot i que ja va preguntar-ho en l’última comissió. a on també demanà saber de 

forma desglossada els deutes a llarg que deia la Cala Gestió que a 31/12/2011 eren de setze 

milions d’euros entre deutes bancaris i proveïdors. Explica que per tota explicació a dia d’avui 

ha rebut un mail amb quatre fulles a on no posa res. Si ara passen els patronats a la Cala 

Serveis i ha de ser igual, el seu vot serà negatiu, ja que significarà tancar portes i llum i això 

afecta el seu dret com a regidor de ser sabedor de la situació, de ser sabedor de quin és el 

deute real de la Cala Gestió. Per això reitera que si no se li dona resposta a la seva pregunta el 

seu vot serà negatiu. Afirma que una solució per acabar amb aquest problema de manca de 

transparència i d’accessibilitat dels regidors a la informació seria que el gerent d’aquestes 

entitats municipals no fos una persona d’Efial, sinó una persona nomenada pel plenari i 

independent d’Efial, ja que no hi ha ningú que controli a qui els gestiona. 

El senyor Gaseni manifesta que ja se li ha dit massa vegades que se li passarà tota la 
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informació, i constata que finalment quan se li dóna sempre és poca i a última hora, i que per 

això ja ha perdut l’esperança. Tot i que el contracte programa sigui obert, afirma, se’ls 

proposa un document amb unes accions que es volen dur a terme durant tot el mandat, i això 

és com si se’ls demanés votar tot el que faran en esports, turisme, mitjans de comunicació i 

cultura. Li sobta també, diu, que hi hagin caps d’àrea per a esports, turisme i mitjans 

informatius, i que no n’hi hagi per a cultura ningú que assumeixi la responsabilitat. Manifesta 

que tot i que en un principi hi estava d’acord perquè econòmicament podia ser beneficiós, ara 

té dubtes en relació a la gestió, i per això el seu vot serà negatiu. 

El senyor Font reitera la coherència del seu grup respecte de l’aprovació inicial, dóna un 

marge de temps i el seu vot de confiança, i manifesta que a partir d’ara anirà fent les propostes 

oportunes al lloc que les hagi de fer, i si alguna cosa no funciona també ho dirà públicament. 

L’alcalde agraeix al senyor Font tant el vot afirmatiu com el to emprat. 

En relació a les intervencions dels senyors Espuny i Gaseni l’alcalde manifesta que alguna 

cosa falla. Afirma que sembren el dubte, i anuncia que a partir del dilluns els convocarà per 

escrit a una reunió juntament amb el gerent, perquè té la sensació que com sigui que el Ple es 

retransmet fan afirmacions que no fan als consells d’administració, quan assisteixen. Afirma 

que mai en la història democràtica del poble hi havia hagut tanta transparència, participació i 

oferiment, ja sigui per part de qualsevol funcionari o del mateix portaveu, però que com ha dit 

el senyor Font, amb el temps ja es veurà si és eficient i eficaç aquest canvi de gestió. Reitera 

que a partir de la setmana vinent els convocarà per escrit per parlar de les inquietuds 

mostrades. 

 

 

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 senyor Gaseni, el senyor Llaó i el senyor Espuny. 

 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, del Patronat 

Municipal de Turisme, i del Patronat Municipal de Mitjans de Comunicació. 

En data 24/11/2011, el Ple de la corporació acordà: 

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 
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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. 

Consta a l’expedient que l’acord esmentat va ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la 

Província número 282  de 09/12/2011, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 

6025, de 15/12/2011. Consta, així mateix, que el mateix anunci ha estat exposat al tauler 

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

mena. 

Per tot això; 

Vista la proposta de contracte programa entre LA CALA SERVEIS MUNICIPALS, S.L i 

l’Ajuntament, relatiu a la gestió dels serveis municipals pel període 2012-2015; 

Vista la proposta de Reglament de règim intern i manual de procediments administratius de La 

Cala Serveis Municipals SL, relatiu a la gestió dels serveis municipals pel període 2012-2015; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Elevar a definitius els acords adoptats en data 24/11/2011, reproduïts a la part 

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

los. 

 

SEGON.- Aprovar el contracte programa entre LA CALA SERVEIS MUNICIPALS, S.L i 

l’Ajuntament, relatiu a la gestió dels serveis municipals pel període 2012-2015. 

 

TERCER.- Aprovar el reglament de règim intern i manual de procediments administratius de 

LA CALA SERVEIS MUNICIPALS SL, relatiu a la gestió dels serveis municipals pel 

període 2012-2015. 

 

QUART.- Comunicar l’extinció dels organismes autònoms administratius Patronat Municipal 

de Cultura, Patronat Municipal de Turisme, i Patronat Municipal de Mitjans de Comunicació, 

al Registre d’ens locals del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, als 

efectes de cancel·lar la seva inscripció. 

 

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

Província. 

 

SISÈ.- Facultar l’Alcaldia per a realitzar tots aquells actes i tràmits que resultin necessaris per 
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a l’execució dels acords anteriors. 

 

 

3- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL PER A L’ANY 2011. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat el senyor Espuny manifesta que el seu 

vot serà contrari, perquè tant en la situació actual del poble com general no és bo que la 

plantilla de la policia es vegi reduïda. Creu que és una manca de voluntat política el no buscar 

recursos existents en el pressupost per a mantenir aquests dos llocs de treball. Poden estar 

d’acord, diu, que en ple estiu no s’hagin de contractar més policies interins, perquè els 

ingressos del pressupost no ho permeten, però el nombre mínim de policies necessari per a 

què la policia funcioni hi ha de ser, i ara, restant aquestes dues persones hi hauran torns que 

quedaran mancats i amb pocs elements si no es paguen hores extres. Amb un bon control es 

podria aconseguir l’estalvi necessari per pagar a aquesta gent. Afirma que si s’han de veure 

obligats a reduir la plantilla de la policia és degut a uns comportaments i unes responsabilitats 

que no s’han exercit correctament, i les persones que han pres aquesta decisió i que els han 

portat a la situació actual resulta que no tindran cap conseqüència que els afecti a ells 

directament, ja que desplacen les conseqüències de les seves males decisions a altres persones. 

Assegura què s’ha arribat a aquesta situació perquè durant els darrers quatre anys s’han pres 

males decisions per part del responsable d’Hisenda, en aquest cas el senyor Martí, màxim 

responsable també de l’ajuntament. Reitera que hi han partides en el pressupost per que 

permetrien mantenir aquests dos llocs de treball, i posa com exemple la partida per a treballs 

externs de jardineria, reduïda, però que no correspon a sous de personal, i que per tant, si les 

tasques les executés el personal de la brigada, podrien reduir els vint mil euros que s’hi 

consignen. Li sobta, diu, que mirant les actes de la Junta de Govern i els decrets d’alcaldia, ha 

vist que a la persona que ocupava el lloc de treball de la caseta de Les Tres Cales se li digui 

que passarà a ser ocupada per l’Associació i que en canvi contractin a la Sra. Coupland per 

desenvolupar les tasques d’auxiliar administratiu al centre social de la mateixa urbanització. 

Pregunta si realment cal una administrativa a temps complert en aquest centre. Creu que 

aquests diners podrien estar millor invertits en incrementar el pressupost de la policia i 

mantenir els dos llocs de treball. Afirma que el lloc que ocuparà aquesta senyora, que anava a 

la llista de CiU, és per fer tasques informatives, i recorda que es tracta d’un centre social, i no 

d’una delegació ni de l’equip de govern ni de CiU. Creu que no té perquè haver-hi al centre 

cap persona pagada per l’ajuntament; i demana que si no és així se li rectifiqui. Retallant una 

mica d’aquesta mena de despeses, conclou, podrien mantenir aquests dos llocs de la policia, i 

el poble guanyaria en seguretat. 

El senyor Gaseni manifesta que el seu vot serà negatiu, ja que no està d’acord ni amb la 

política d’acomiadaments ni amb la de contractacions. Pensa que és de mal gust fer fora dos 

policies i dos educadores de la llar d’infants i que ara entri gent de confiança. Creu que el 

govern hauria de donar confiança a la gent del poble en que se sortirà d’aquesta situació, i que 

s’hauria d’apartar dels llocs de treball de l’ajuntament aquells que han fet confiança al 

projecte de CiU. Aquests càrrecs són els primers que haurien de sortir de l’ajuntament, perquè 

la situació és greu. Assevera que el tema de la seguretat és prioritari, i que aquestes dues 

persones , tot i que no hagin passat les proves i no puguin portar arma de foc, són molt útils 

per a la gestió que venen desenvolupant. 

El senyor Font manifesta que a la comissió informativa expressa el mateix que al Ple, que no 
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el preocupa si hi han micròfons o no a les reunions, ja que són coherents. Creu que l’equip de 

govern està prenent una decisió equivocada, i recorda que va fer una proposta formal al 

regidor d’Hisenda per tal que la situació d’aquestes dues persones, que des de l’any 2005 

pertanyen al cos de la policia local i que han demostrat la seva productivitat i vàlua, es pogués 

arreglar aplicant un descompte al personal laboral i funcionarial de l’ajuntament, en dos trams, 

dels que cobren de vint a quaranta mil euros una reducció del 2% i els que cobren més de 

quaranta mil euros una reducció del 3%, parlant sempre del salari brut anual que inclou la 

seguretat social. Recorda també que el senyor Montagut va dir que estudiaria seriosament 

aquesta proposta. Explica que també es va comentar que, si hi havia voluntat política, es podia 

buscar una segona via en relació amb la sorpressiva pujada de l’IBI imposada des de Madrid, 

pujada amb la que manifesta no ser-hi d’acord, però que serà així perquè els municipis abans 

de finalitzar l’any ja van establir la seva estratègia recaptatòria fixant el tipus de gravamen. 

Això diu, comportarà uns ingressos addicionals d’uns dos-cents cinquanta mil euros, amb què 

l’augment de l’IBI ja no serà d’un 37,9 % sinó d’un 40,7%, que no s’esperaven i que tampoc 

estan contemplats en el pressupost i que s’haurien d’utilitzar en tres prioritats bàsiques, que 

identifica en la sanitat, l’educació i la seguretat ciutadana. Sabent que aquestes dues persones 

són eficients i que a més fa set anys que treballen, va demanar fer un esforç per evitar 

l’acomiadament d’aquests dos policies locals. A més, assenyala, es podria actuar també en el 

tema dels tres vehicles de renting, últim model i amb un cost de seixanta mil euros, quan és el 

cas que realment només se’n utilitza un de sol alhora. Manifesta preferir més el servei de dos 

policies que el d’un cotxe. Explica que davant d’aquestes propostes se li va dir que la proposta 

no afectava la seguretat perquè estava prevista la construcció de la comissaria dels mossos, i 

davant d’això, pensa que és bo tenir aquesta confirmació però que pot passar un temps, i que 

per les circumstàncies actuals, aquesta construcció es retardi. Per això, conclou reiterant que la 

seva voluntat política és mantenir aquests dos lloc de treball. 

El senyor Montagut manifesta que s’han fet diverses consideracions, han parlat de la 

jardineria, de la substitució d’algun treballador d’urbanitzacions, de decisions equivocades, de 

la política d’acomiadaments i contractació, i vol recordar a algun dels membres del plenari 

que també ells van portar gent en llista, i els van posar a treballar a l’ajuntament. Creu que la 

política d’acomiadaments i contractació és potestat de l’equip de govern, i cadascú ho fa de la 

manera que considera més adequada i convenient. Explica que es va consignar la partida de 

jardineria perquè, com saben, van fer un estudi per si hi havia la possibilitat d’externalització 

de part de les tasques que desenvolupa la brigada. Afirma que el govern intenta donar 

confiança a través dels pressupostos, de la racionalització de la despesa i de l’adequació del 

personal, i que en el moment que van confeccionar la plantilla de la policia local no hi havia la 

previsió actual de desplegament de mossos. Amb la cobertura prevista entén que no es posa en 

perill en cap cas la seguretat. Afirma que tenen la promesa, i que existeix la partida 

pressupostària per a la futura comissaria de mossos, que vindrà a augmentar la cobertura, que 

ja actualment és prou adequada i dimensionada, amb una ratio de policia per habitant superior 

al de totes les terres de l’Ebre. El que està clar, afirma, és que tenen una situació global que els 

fa plantejar opcions que en un altre moment no van contemplar, i aquí està el sentit de la 

responsabilitat, en saber adequar-se als temps que es viuen, a l’igual que passa a nivell 

particular. Corrobora les propostes del senyor Font, tot i que una d’elles era inviable. No 

obstant, continua, estudiaran si hi ha alguna manera de prescindir i/o rescindir el contracte 

d’algun vehicle, tot i que ara mateix li consta que dos d’ells són estrictament necessaris i el 

tercer haurien de valorar si en poden prescindir o no. 

El senyor Espuny, en relació a la ratio de policies, manifesta que tampoc no hi ha cap poble 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 22 

 

de l’entorn que tingui la superfície, els quilòmetres de carrers i les urbanitzacions del terme de 

l’Ametlla de Mar. Pel que fa a l’apel·lat sentit de la responsabilitat manifesta que ja fa anys 

que el demana cada cop que s’aproven els pressupostos, perquè pensa que es gasta més del 

que s’ingressa i cada any s’estan endeutant més. Recorda que la crisi no ha aparegut de cop i 

volta, i que ja des de l’any 2008 s’està dient que les coses no tornarien a ser com abans. 

L’ajuntament veu minvar els ingressos ja des del 2007, especialment pel que fa a llicències 

d’obres, i en canvi, diu, l’equip de govern ha seguit amb la seva política de despesa 

descontrolada, que els ha portat a l’endeutament, i ara els plats trencats els volen fer pagar a 

aquests treballadors. Recorda que l’any passat es van adquirir tres vehicles per a la policia 

local, i que a més a més tenen el de Protecció Civil. Fa menció també a la grua municipal, i 

pregunta quins serveis ha fet i quantes hores ha circulat. Reitera que és la tònica seguida 

aquests darrers anys el que els ha portat a la situació actual, i demana l’assumpció de 

responsabilitats per part de l’equip de govern. Conclou tot anunciant el seu vot negatiu. 

El senyor Gaseni afirma que fa poc va consultar les dades de l’atur al poble, entre cinc-centes 

i sis-centes persones. Opina que hi han moments en que és necessari fer una reestructuració i 

mirar si la plantilla és o no massa nombrosa, però que el pitjor moment per fer-ho és l’actual. 

Pensa que a les persones afectades se les està abocant al no res, ja que no hi han oportunitats, i 

expressa que l’ajuntament, que és l’administració més propera, ha de fer una funció de suport. 

En relació als comentaris sobre els treballadors que han format part de llistes electorals afirma 

que efectivament això no prejutja la validesa de la persona afectada que hagi col·laborat amb 

el projecte, però que en el cas concret de CiU li fa por, perquè, recorda, a la llista de CiU hi 

anaven seixanta-nou persones. Pensa que són coses molt serioses i que ara no és el moment 

d’entrar uns i sortir els altres; les persones que han de treballar han de ser vàlides i les que ara 

fan fora ho son, motiu pel qual pensa que és una equivocació. 

El senyor Font demana al senyor Montagut que digui inequívocament que el criteri seguit per 

l’equip de govern per plantejar aquesta proposta d’acord ha estat estrictament el de la 

restricció i l’ajustament pressupostari, perquè ell ha donat un argument alternatiu prou sòlid 

per no haver d’adoptar-la, com el de l’augment de l’IBI. Manifesta també que el discurs que 

avui han fet en relació a la seguretat ciutadana no és el mateix que van fer fa dos anys. És cert 

que hi ha bona col·laboració amb els mossos d’esquadra, diu, però la seguretat ciutadana no 

sobra mai, més encara en moments com els actuals en què la delinqüència augmenta perquè hi 

ha molta gent sense treball que actua com actua per un pur instint de supervivència. Afirma 

que, per la peculiaritat del territori de l’Ametlla, si d’ell depengués la decisió posaria un 

policia local fix tant a la urbanització de Les Tres Cales com a la de Calafat, però no faria fora 

a cap d’aquest dos policies locals que han demostrat la seva eficàcia. Conclou tot reiterant 

que, tot i les diferències amb el seu grup en relació als pressupostos, estaria disposat a 

abstenir-se a canvi que es retirés aquesta proposta d’acord i aquestes dues persones 

continuessin treballant. 

El senyor Lallana manifesta que li preocupen alguns comentaris que podrien fer arribar a la 

ciutadania la impressió que estan en una situació dramàtica. Explica que fa un mes van tenir 

l’última reunió de seguretat ciutadana amb els responsables territorials dels mossos, el cap de 

la Policia, l’alcalde, i el delegat del Govern i van constatar quina és la sensació de seguretat al 

municipi tot i que tothom sap que han hagut un parell de casos puntuals que res tenen a veure 

amb la situació del dia a dia del municipi. La realitat, diu, és que els delictes denunciats han 

baixat respecte de l’any passat. Demana que no es traslladi una sensació que no és. Assevera 

que tant ell com l’alcalde estan molt contents de la feina feta tant per la policia local com pels 

mossos d’esquadra. Han estat molts anys demanant la presència dels mossos ja que l’Ametlla 
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és un municipi de costa, però que per la raó que sigui fins ara no ha estat possible. Informa 

que ara les coses han canviat, i que hi ha hagut dies en què han tingut fins a trenta mossos 

voltant pel municipi. S’han fet controls d’alcoholèmia, registre a les entrades de les 

urbanitzacions, i altres actuacions, i hi ha una estreta col·laboració amb la policia local que 

arriba fins i tot a tenir patrullant parelles conjuntes. Mai hi havia hagut una relació tant estreta, 

i creu que el fet d’implantar una comissaria de mossos al municipi no farà més que 

incrementar aquests vincles. Manifesta que properament farà arribar a tots els regidor les 

dades oficials, perquè puguin veure amb exactitud quina és la realitat de la seguretat ciutadana 

del municipi. Fa menció que el municipi de Deltebre, que és sensiblement superior tant en el 

nombre d’habitants com en extensió al de l’Ametlla, té una plantilla de policies similar, així 

com el seu pressupost. Afirma que a ningú li agrada prescindir de ningú, ja que no són bones 

èpoques, però que han de ser responsables i saber governar. Corrobora que aquestes dues 

persones són dos grans professionals i que han fet molt bé la seva tasca, però que la situació és 

la que és, i que això no minvarà la qualitat en seguretat ciutadana. 

El senyor Font manifesta que en cap moment ha posat en dubte els resultats de l’any 2011, 

simplement constata que a partir del 2012 hi hauran dos policies menys, tot i que li consta que 

tenen un bon cos de policia, amb una bona coordinació amb els mossos d’esquadra. Lamenta 

que la voluntat sigui purament política, perquè com ha dit, si fos econòmica podrien esmenar-

la. 

L’alcalde afirma que la inclusió de la comissaria de l’Ametlla als pressupostos de la 

Generalitat serà una realitat, i agraeix públicament al govern que en uns temps tant crítics com 

els actuals hagi tingut la voluntat i la sensibilitat de incorporar aquest servei i apostar per la 

seguretat al municipi de l’Ametlla de Mar. 

 

 

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, la senyora Font i Ferré, 

la senyora Margalef, el senyor Gaseni, el senyor Llaó i el senyor Espuny. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

Vist que la Corporació municipal en Ple, en la seva sessió de data 24/12/2010, va aprovar 

inicialment i conjuntament amb el Pressupost general, la Plantilla Orgànica de l’Ajuntament 

de l’Ametlla de Mar i que, sense que es presentessin reclamacions, va quedar aquell acord 

d’aprovació elevat a definitiu. 

Vist que en aquesta Plantilla Orgànica consten, entre altres, com a personal funcionari de 

carrera de l’escala Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe Policia Local, 

17 Places de la categoria Agent de Policia Local, Grup de classificació professional C, 

Subgrup C2; 

Vist que en relació a les 17 Places d’Agent de Policia Local, dues d’aquestes es troben a 

l’actualitat cobertes interinament en virtut de nomenaments efectuats per Decret d’Alcaldia 

164/2005, de data 25 de Maig de 2005, pels Srs. Núria Garcia Vizcarro i Joan Manuel Tello 

Fernández, d’acord amb l’article 124 del Decret Legislatiu 1/1997 pel qual es va aprovar la 

refosa en un Text únic dels preceptes de determinats texts legals vigents a Catalunya en 

matèria de funció pública, que preveu que es pot nomenar personal interí i concretament 
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l’apartat a) de l’esmentat precepte respecte al nomenament de personal interí amb la finalitat 

de cobrir transitòriament una destinació que ha de ser ocupada definitivament per personal 

funcionari de carrera; 

Considerant que en relació a la situació expressada, s’estima la procedència de l’amortització 

de les dues Places d’Agent de Policia Local en l’actualitat cobertes interinament de la forma 

expressada en virtut de nomenaments efectuats per Decret d’Alcaldia 164/2005, de data 25 de 

Maig de 2005, pels Srs. Núria Garcia Vizcarro i Joan Manuel Tello Fernández, en 

consideració al fet que en el temps transcorregut des de el seu nomenament interí sense haver 

assolit la condició de funcionari de carrera, la seva continuïtat comporta en l’actualitat un greu 

problema de desequilibri en matèria d’assignació de serveis a la Plantilla municipal de la 

Policia Local ja que els funcionaris interins no poden fer el seu servei amb armes de foc i 

veuen limitades les seves funcions, entre d’altres, en l’ordenació i la senyalització del trànsit, 

de conformitat amb l’article 34.2 a) de Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova 

el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals; 

Considerant-se en l’actualitat innecessària la continuïtat dels serveis del personal interí 

assignat a la Policia Local i respecte al quals es mantenien dues places al pressupost municipal 

i Plantilla Orgànica, concretament les dues Places d’Agent de Policia Local  cobertes 

interinament per Decret d’Alcaldia 164/2005, i considerant que procedeix la seva amortització 

amb el conseqüent cessament i pèrdua de condició de funcionaris interins dels Srs. Núria 

Garcia Vizcarro i Joan Manuel Tello Fernández, per finalització de la causa que va donar lloc 

al seu nomenament, causa de cessament prevista a l’article 10.3 de Llei 7/2007, de 12 de abril, 

de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, causa de pèrdua de condició per innecessarietat dels 

seus serveis contemplada a l’article 124.4 del Decret Legislatiu 1/1997 pel qual es va aprovar 

la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats texts legals vigents a Catalunya en 

matèria de funció pública i causa de cessament prevista a l’article 33 c) Decret 233/2002, de 

25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies 

locals; 

Vist l’article 27 del Decret 214/90 de 30 de juliol que diu: 1.- La plantilla es pot modificar 

amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva vigència, per respondre a 

l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió o millora dels existents que no 

admetin demora per a l’exercici següent, com també si respon a criteris d’organització 

administrativa interna; 

Vist l’article 28.2 del Decret 214/90 segons el qual la modificació de la plantilla del personal 

no requereix la publicació de tota la plantilla sinó únicament la de l’abast concret de la 

modificació esmentada; 

Atès el que estableix l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985 Reguladora del règim Local, així com 

l’article 7 c) del Decret 214/1990; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Acordar, amb modificació de la Plantilla Orgànica de l’Ajuntament de l’Ametlla 

de Mar per l’any 2011, l’amortització de dues Places de la categoria Agent de Policia Local, 

personal funcionari de carrera de l’escala Administració Especial, Subescala Serveis 

Especials, Classe Policia Local, Grup de classificació professional C, Subgrup C2. cobertes 

interinament per nomenaments efectuats per Decret d’Alcaldia 164/2005, de data 25 de Maig 

de 2005, pels Srs. Núria Garcia Vizcarro i Joan Manuel Tello Fernández. 

 

SEGON.- Declarar, amb efectes de la data de l’aprovació definitiva de la modificació de 
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plantilla acordada, el cessament dels funcionaris interins Srs. Núria Garcia Vizcarro i Joan 

Manuel Tello Fernández. 

 

TERCER.- Notificar aquest acord a les parts interessades amb expressió dels recursos 

corresponents. 

 

QUART.- Exposar al públic l’expedient de modificació de plantilla pel termini de quinze dies, 

per publicació al BOP de Tarragona i DOGC, durant els quals els interessats podran 

examinar-lo i presentar reclamacions, entenent-se aprovat definitivament si no n’hi haguessin. 

 

CINQUÈ.- Trametre una còpia certificada de la modificació de la plantilla a l’Administració 

de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 

 

 

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

L’AMETLLA DE MAR, I DE LA PLANTILLA ORGÀNICA, PER A L’EXERCICI 2012. 

 

 

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

vot a la Comissió Informativa va ser d’abstenció perquè volia reconèixer al nou responsable 

d’Hisenda l’esforç en pressupostar el que són els ingressos reals de l’ajuntament, i no xifres 

fictícies. Fa menció que si al final s’acaba concertant l’operació de crèdit prevista, a finals 

d’any deuran nou milions tres-cents trenta mil euros, quan durant els anys passats han estat 

dient que l’ajuntament estava en una situació immillorable, amb capacitat per pagar els deutes 

que genera, i millor que cap altre municipi. Tot això, diu, té un cost, i per aquest motiu s’han 

de pujar els impostos, com ara vuit-cents cinquanta mil euros de l’IBI, més el 10% d’ara, amb 

què se superarà el milió d’euros, que se’n anirà tot a pagar interessos i amortitzacions dels 

crèdits existents. Per això, la reducció de les llicències d’obres l’han de repercutir en la 

rescissió de contractes de treballadors de l’ajuntament. Creu que haurien de ser més curosos 

perquè, assevera, han estat ells qui els últims quatre anys han generat aquest deute. Afegeix, 

que si aquest deute fos l’únic que té l’ajuntament perquè ha fet inversions encara es 

justificaria, però ara tot està reflectit a la comptabilitat de la Cala Gestió, i en el seu balanç de 

situació es diu que el deute a llarg termini amb les entitats de crèdit és d’un milió cinc-cents 

vuitanta-tres mil euros i els altres deutes a proveïdors, de catorze milions tres-cents quaranta-

cinc mil euros. O sigui, afirma, que no només tenen nou milions de deute, sinó que en són 

bastants més. En l’Assemblea de la Cala Gestió, explica, ja va demanar que li detallessin, 

igual que es fa en el pressupost de l’Ajuntament, el que s’ha de pagar de cada partida, però el 

que li han presentat esta tot agrupat, tant els actius immobilitzats com els corrents, clients, 

vendes, etc. Demana que se li detalli i se li expliqui d’on surten les quantitats, ja que a dia 

d’avui encara no ha rebut res, en un format tipus pressupost municipal però de la Cala Gestió, 

per saber els imports dels crèdits a llarg termini així com les entitats creditores. Demana saber 

concretament els creditors i els conceptes dels onze milions sis-cents noranta-tres mil euros, 

que sumats als que deu l’ajuntament n’hi ha per esgarrifar-se, diu, i encara més si ni es te clar, 

perquè si tant ell com la resta de membres de l’oposició ho sabessin potser ara no parlaria així. 

Afirma també que no pot saber de cap de les maneres el que cobra l’empresa Efial per la seva 

gestió, ja que tot i que a les bases ja va veure que eren seixanta mil euros, ara s’han incorporat 

els patronats, i és per això que demana saber el total. 
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L’alcalde recorda al senyor Espuny que el proper dilluns el convocarà, a l’igual que a la resta 

de grups, per aclarir les xifres concretes, ja que les que dóna el senyor Espuny, afirma, no 

s’ajusten a la realitat. 

El senyor Espuny manifesta que els números que ell ha esmentat són els que es reflexen als 

documents que l’equip de govern ha facilitat, i que per tant se’ls creu i fa les seves 

deduccions, que són les que ha exposat anteriorment. Reitera que amb el pressupost presentat, 

si s’hagués fet una política correcta durant els últims quatre anys, els diners provinents de la 

pujada d’impostos podrien anar a altres partides que no fossin per pagar interessos i amortitzar 

les grans obres de les que l’equip de govern fa bandera. Creu que s’haurien d’assumir 

responsabilitats per la mala política duta a terme, canviar la manera de fer i prendre decisions. 

Afirma que quan es va aprovar la pujada d’impostos ja sabia que no era per a mantenir els 

serveis del poble, sinó per pagar els interessos del deute generat durant els últims quatre anys, 

i que ja en aquell moment va demanar que assumissin responsabilitats per això, però l’equip 

de govern va fer cas omís i ara les conseqüències són per a la gent del poble, que no només 

pateix la pressió fiscal sinó que a més veuen retallats els serveis que rebran de l’ajuntament. 

Reitera que el pressupost presentat és conseqüència de la mala gestió de l’equip de govern 

durant els últims anys, però que és incomprensible que la persona que pren les decisions no 

rebi cap conseqüència. Creu que el responsable d’aquesta situació hauria d’assumir 

responsabilitats, i que com que el grup de CiU té majoria de regidors, hauria de deixar que 

entrin noves persones que recondueixin la situació. Afirma que si durant quatre anys es va dir 

que la situació era magnífica i ara resulta que no, això vol dir que alguna cosa se’ls ha amagat 

i que no s’ha dit tota la veritat, per aquest motiu es pregunta qui els assegura que les solucions 

que ara donen són les bones, si fa quatre anys que s’estan prenent decisions errònies. Per tot 

això, demana la dimissió de l’alcalde com la persona responsable, i que deixi a la resta de 

forces de l’ajuntament que redrecin la situació, ja que està segur que entre tots ho podrien 

aconseguir. 

El senyor Gaseni manifesta que estan davant d’uns pressupostos que no tenen res a veure amb 

el que va proposar CiU fa poc temps per tal que els votessin. Afirma que, a més dels deu 

milions i escaig d’euros d’aquest pressupost municipal, no han de perdre de vista el pressupost 

de la Cala Gestió, que és d’uns vint milions d’euros i que al seu entendre és on recau tot el pes 

de l’ajuntament. Han proposat un pressupost ajustat perquè no hi han tants ingressos, i 

constata que és la primera vegada que han buscat l’oposició per tal de fer aportacions i donar 

idees a l’equip de govern, i que també és la primera vegada que reconeixen que les coses no 

van bé. Aquest afany de buscar l’oposició l’atribueix al fet d’intentar compartir la 

responsabilitat de la situació, quan això ho haurien d’haver fet abans, quan les coses anaven 

millor. És clarament una intenció política de compartir el fracàs, continua, de dir que aquestes 

decisions no les han pres sols, sinó amb la complicitat dels regidors de l’oposició, i a això el 

grup d’ERC, diu, no hi juga. Afirma que el pressupost reflexa una realitat, que és que tot està 

a la baixa, com ara les aportacions de la Generalitat. Aprofita per manifestar la seva 

satisfacció per la inversió que realitzaran en la construcció de la comissaria dels mossos, tot i 

que al seu entendre el govern actual no superarà mai les inversions que va realitzar el govern 

d’esquerres. El que veu en aquest pressupost és una pèrdua de la qualitat de vida al poble. En 

els ingressos, explica, el primer que van fer va ser pujar l’IBI, a més de la pujada de l’IBI 

decretada pel PP, que vindrà a sumar un 10% al 37% de CiU, creu que això és forçar la 

màquina en una situació complicada, ja que no estan en el millor moment econòmic. L’equip 

de govern diu que gràcies a aquest fet tindran més diners en les arques municipals per poder 

distribuir-lo, continua. El que veu ell és que treuen els llibres, que al seu entendre i mirant les 
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xifres dels pressupost s’haurien de continuar subvencionant ja que representa una ajuda per les 

famílies. Esmenta també l’augment en la partida de despesa elèctrica, que s’hauria d’intentar 

disminuir només que fos en un 10%. I esmenta també el tema de personal. Opina que no 

poden fer fora gent en aquest moment tant difícil, i per això proposa que millor seria 

prescindir dels llocs de treball dels càrrecs de confiança. Pensa que l’equip de govern té una 

manca de prioritats, i que en lloc de treure la subvenció dels llibres de text hauria de reduir els 

càrrecs de confiança, ja que al seu entendre hi han prous llocs de treball a l’ajuntament que 

poden assumir les tasques que està realitzant aquest personal, que pot ser molt vàlid, però que 

en aquest moment d’especial cruesa s’han de prendre decisions dràstiques, decisions que 

l’equip de govern aplica en altres llocs de treball com són ara la policia i la llar d’infants. El 

que notaran més les famílies del poble, continua, serà l’augment de l’IBI. Haurien de ser més 

sensibles i buscar la manera que a les famílies que tenen més dificultats se’ls pugui ajudar a 

pagar els rebuts. Li preocupa, diu, el nombre d’aturats, i que no tinguin més informació sobre 

els possibles plans d’ocupació que poden arribar de la Generalitat. Demana que li se li 

comuniqui quan tinguin la informació, ja que tot i que està al pressupost no en té informació 

concreta. Conclou tot reiterant que és un pressupost que no té res a veure amb el programa 

electoral que CiU va fer servir per tenir avui la confiança majoritària del poble. 

El senyor Font agraeix al senyor Montagut la transparència que ha tingut a l’haver-li facilitat 

totes les dades perquè l’oposició pugui fer la seva tasca, ja que pensa que una bona oposició fa 

un bon govern, i que un bon govern fa una bona oposició sempre que hi hagi transparència. 

Pensa que és un pressupost realista i ajustat als temps, que està treballat, però que posa en 

evidència una certa fragilitat als dels exercicis anteriors. Recorda que ell ja va manifestar que 

quan hi ha bonança econòmica és quan s’han d’optimitzar millor els recursos, i fa menció als 

ingressos dels sis milions de l’aigua i els nou milions dels convenis urbanístics, que no tots 

van anar a inversions. Assegura però que no és la seva intenció mirar al passat, sinó cap al 

futur, i opina que l’equip de govern hauria de seguir en aquesta línia de cercar la col·laboració 

de tothom, perquè el que interessa és que futurs equips de govern trobin una bona situació. 

Recorda que quan van presentar el pla de modernització i racionalització va proposar deixar-

lo damunt la taula. Creia que podia aportar, sempre i quan deixessin d’augmentar l’IBI, altres 

alternatives, però l’equip de govern va desestimar-ho. Fa menció a altres propostes com la 

d’eliminació del renting de la grua municipal, de l’envelat, o dels llibres escolars, ja que al seu 

entendre que tothom per igual gaudeixi de les mateixes subvencions no és justícia social, sinó 

l’aplicació d’un criteri electoralista. S’ha d’ajudar a les persones que realment ho necessiten. 

Recorda que també va fer menció al cost deficitari de l’autobús de les urbanitzacions, que ha 

vist que l’han reduït, així com les despeses de representació i la revisió del cost de 

l’enllumenat públic, que sap que el regidor ho està estudiant. Afirma que també va dir que en 

temps de crisi la capacitat inversora de l’ajuntament havia de baixar entre un 70% i un 80%, 

que vol dir invertir en el que realment fa falta. Resten, diu, escometre reformes estructurals 

com a prioritat, que és l’externalització d’alguns serveis. Quan va governar ja ho va fer amb 

l’aigua i l’enllumenat. Manca també un catàleg de llocs de treball, a través del SAM i de 

forma totalment gratuïta, i la realització d’una auditoria externa per optimitzar els recursos 

humans de tot el personal que avui treballa a l’ajuntament. Discrepa en l’acomiadament del 

personal de la policia local, creu que si l’equip de govern hagués fet l’esforç polític de no 

acomiadar als dos agents de la policia, el seu vot hagués estat d’abstenció. Pensa que en 

situacions difícils el que s’ha de fer és concentrar esforços, perquè per damunt dels criteris 

polítics està l’interès del poble. El pressupost presentat, l’esforç de contenció de despesa, 

l’està salvant el contribuent, afirma, perquè ell en el que més es fixa és en l’estalvi net, i 
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aquest ha passat de noranta mil euros l’any 2011 a mil cinc-cents vuitanta-dos, és a dir una 

baixada del 98,24%. Tampoc comparteix la quantitat del crèdit de cinc-cents quaranta mil 

euros previst, ja que ell el faria com a molt per la quantitat de dos-cents mil euros, ja que 

suposarà un augment en el capítol de despeses financeres de nou-cents mil euros 

aproximadament, quan l’any passat va ser de quatre-cents deu mil euros, un augment del 

112%, i això vol dir que cada ciutadà, només per amortitzar aquest concepte, paga cent dinou 

amb quaranta-sis euros a l’any. Assenyala que al dia s’estan pagant dos mil quatre-cents 

trenta-sis amb setze euros per aquest concepte. Creu que tot i que el deute està dins de la 

legalitat són molts de diners, i dubta que aquesta quantitat la puguin aconseguir, per això, 

reitera, és partidari de rebaixar la quantitat. És una llàstima, opina, que amb la col·laboració 

que fins ara ha donat en propostes concretes, perquè té vocació de servei, ara per acomiadar 

dues persones que han donat mostrat la seva productivitat no hagin volgut acceptar l’abstenció 

del grup del PP. Anuncia el seu vot negatiu. 

El senyor Montagut agraeix el to i la col·laboració del PP. És cert, diu, que han tingut 

converses i han coincidit en molts dels temes plantejats, ja va dir que tindran en compte el 

tema dels llibres escolars, i que estan oberts a poder ampliar i/o obrir algunes partides. Hi ha 

hagut amb el grup Popular una relació profitosa perquè han tingut la informació, l’han 

treballat, s’han preocupat i en algunes coses han pogut arribar a un acord i s’han incorporat, i 

en d’altres no han coincidit. No comparteix però les consideracions entorn la decisió 

d’eliminar les dues places de funcionaris a les que s’ha fet referència, ja que no només hi ha la 

part econòmica, sinó que també està la part de redimensionament de la plantilla. Agraeix que 

es digui que han fet un exercici estricte i acurat en la previsió dels ingressos i l’adaptació de 

les despeses, però creu que no es pot demanar més i de tot, no pujar cap impost i continuar 

amb el mateix. Assenyala que s’ha fet referència als aturats quan la xifra, al poble és del 9%, 

tothom coneix les dades. Pensa que no pot ser que tot ho hagin fet malament, hi ha hagut 

inversió al poble i hi ha hagut gent que ha estat treballant amb els plans d’ocupació. Entén 

però la preocupació en relació a aquests plans. Informa també que el tipus de comptabilitat 

d’una societat mercantil o d’una entitat pública empresarial poc té a veure amb el d’una 

administració pública, però entén que vulguin un nivell de detall més elevat, i per això, diu, no 

hi ha d’haver cap tipus de problema perquè el tinguin, perquè no hi ha res que amagar. Respon 

al senyor Gaseni que li va donar l’explicació el millor que va saber, i en relació a la 

pressuposada intenció política de compartir el fracàs entén que és l’únic membre de l’oposició 

que interpreta que l’oferiment d’informació per tal de poder fer aportacions, que podien ser 

acceptades o no, és buscar la complicitat en el fracàs, i que digui que amb això no juguen. 

Afirma que ell no està jugant, que s’ha fet un exercici de transparència i participació que ha 

retardat el pressupost, i que si s’hagués fet valdre la majoria absoluta aquest s’hagués aprovat 

durant el mes de desembre, com toca, i no hauria passat res. S’ha donat més temps, diu, per 

examinar-lo i per si hi volien fer alguna aportació, però d’ERC, constata, no ha rebut ni una 

sola idea ni cap aportació, només crítiques, i pensa que potser n’haguessin pogut incorporar 

alguna aportació i ara podrien adjudicar-se el mèrit de les propostes en què haguessin pogut 

coincidir. Opina que el pressupost que han presentat és un pressupost dins de les possibilitats 

existents malgrat la situació catastròfica que han volgut donar a entendre. Els tancament 

anuals han estat positius. Han de preveure el futur i adequar les finances, i les propostes han 

de ser dinàmiques, i no tancades i estrictes, ja que hauran d’anar evolucionant. 

En una segona intervenció el senyor Espuny manifesta que la situació actual és conseqüència 

que al seu entendre durant els darrers quatre anys han estat jugant amb el pressupost i amb la 

gent. En relació a l’afirmació relativa a que els tancaments anuals han estat positius diu que 
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això va ser possible perquè l’any 2006 van comptabilitzar un ingrés de Marina Sant Jordi de 

nou-cents mil euros, del contrari hagués estat negatiu. Recorda però que aquest ingrés a dia 

d’avui encara no s’ha realitzat, però que aquell any va servir per a què els pressupostos fossin 

positius i continuar gastant. Aquesta tònica, diu, és la que s’ha fet servir durant els darrers 

anys, sempre ha aparegut algun taló que s’ha tardat en cobrar un any i mig, però que ha 

permès dir que l’any havia estat excepcionalment bo. Això, afirma, permetia tenir un estalvi 

net, anar als bancs i obtenir crèdits, però ara que han desaparegut els convenis han aterrat, i 

han vist les quantitats reals. Ara saben, diu, que sense els convenis el pressupost de 

l’ajuntament és d’onze milions. Si treuen la partida de l’aigua i la pujada d’impostos tindrien 

la quantitat de set milions d’euros, reals, que entren a l’ajuntament, i l’endeutament és de nou 

milions tres-cents mil euros. D’aquestes dades es desprèn que l’endeutament real no és del 

70%, sinó que passaria del 100%. Durant els últims anys, continua, han estat jugant amb el 

pressupost, han posat i han tret uns números per justificar-se i continuar endeutant-se, i que si 

això hagués estat per pagar les inversions tindria una justificació, però que no ho ha estat. Tots 

saben que hi han els deutes dels imports de les obres de la piscina i de l’aparcament. En crear 

la Cala Gestió s’ha provocat una dispersió de xifres. Abans podien analitzar la situació quan 

s’aprovaven els pressupostos, actualment, conclou, l’oposició no sabem exactament on estem. 

Demana l’assumpció de responsabilitats per part del responsable durant aquests darrers anys 

de la cartera d’Hisenda, ja que la gent es pregunta per quin motiu els polítics tenen dret a fer 

de tot i ningú els demana responsabilitats. Creu que s’han d’assumir les responsabilitats dels 

propis actes i actuar en conseqüència. 

L’alcalde recorda al senyor Espuny que ell va ser alcalde, que coneix la dinàmica interna de 

l’ajuntament i que per tant hauria de ser més moderat. Que hi ha una liquidació i uns comptes 

generals, i que hi ha una Sindicatura, i es pregunta com s’atreveix a dir certes coses com si fos 

un expert. Opina que està fent un flac favor als tècnics que signen els documents, i li aconsella 

que sigui més moderat en fer segons quin tipus d’afirmacions. 

El senyor Gaseni manifesta que de la intervenció de l’alcalde en desprèn una actitud 

paternalista pròpia d’un pati de col·legi, i que tot i que no s’ha dirigit a ell personalment s’ha 

donat per al·ludit. Respecte al punt de l’ordre del dia, després d’analitzar el pressupost creu 

que hi ha una sèrie de dades que s’haurien de corregir, com són els cent mil euros en sous dels 

càrrecs de confiança, que pensa s’haurien de reduir, la renúncia a un dels rèntings de la flota 

de vehicles de la policia local, la renúncia al de la grua, que consta dotze mil euros anuals i 

que pel que sembla només fa tres serveis de mitjana mensuals, i altres. Pensa que haurien de 

trobar la manera de reduir aquests costos. Manifesta que li ha sobtat també veure una partida 

de dotze mil euros per despeses de gestoria, que suposa que és per fer les nòmines, i que 

alhora hi hagin tres mil euros pressupostats per a la compra d’un programa informàtic per a la 

confecció i gestió de nòmines. Opina que s’hauria d’anul·lar la despesa de gestoria. Creu que 

s’hauria d’intentar reduir també la despesa elèctrica en un 10%, i que han d’intentar recuperar 

la subvenció dels llibres de text, si més no per a les famílies que veritablement ho necessitin, i 

establir bonificacions als impostos, ja que hi ha famílies que ho estan passant malament. 

Advoca també per recuperar la cistella per a la gent gran. En relació als aturats manifesta que 

la formació ha de ser una prioritat. Afirma que els grups de l’oposició han de fer oposició, i 

que quan ha dit que ERC no juga vol dir que esquerra no ha jugat ni jugarà, que sempre s’ho 

ha pres molt seriosament, des del primer mandat que va tenir representació i va formar govern 

amb CiU. La situació de l’actual pressupost, i la de la Cala Gestió, és massa greu com per 

jugar al peix al cove en relació a si poden o no compartir responsabilitats, aportar o no, o fins i 

tot canviar el sentit del vot. Conclou demanant a l’equip de govern que governi, i que ho faci 
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bé. 

El senyor Font recorda que va proposar un quart tram en els rebuts de l’aigua per evitar el salt 

brutal que hi ha ara entre el segon i el tercer, i que és una oferta que tenen damunt la taula. 

Manifesta que el seu vot serà negatiu, i que és una llàstima, perquè són responsables, que hagi 

de votar no, tot i que tenen la porta oberta. No li agrada la presentació de la despesa de la Cala 

Gestió, que troba poc detallada i que li és difícil entendre-la. Anuncia que mirarà de fer una 

proposta al gerent per a una millor clarificació dels conceptes d’ingressos i despeses, a 

l’objecte de tenir més criteri per poder dir el que pensa. 

El senyor Montagut, en relació a la demanda de més informació del pressupost de la Cala 

Gestió, manifesta que ja ha fet palès que tenen el seu compromís per tal que se’ls faciliti tota 

la informació que necessitin, detallada, perquè la puguin interpretar, ja que no hi ha res a 

amagar, i troba que és una llàstima que la no correcta interpretació els porti a votar en negatiu 

quan podrien fer-ho en positiu. En relació a la intervenció del senyor Gaseni diu que ha perdut 

l’oportunitat, durant tot el temps que ha tingut, de fer les aportacions que considerés 

necessàries, tot i que ha pres nota de les seves propostes encara que és difícil d’entendre d’on 

treu els cent mil euros en càrrecs de confiança, quan només hi han dos i un d’ells va agafar-se 

de la plantilla de l’ajuntament que és precisament el que fins ara estaven demanant. Només en 

resta un, per tant, i recorda a ERC que quan governava també en va tenir un, de càrrec de 

confiança. Manifesta que farà les anàlisis pertinents en el tema dels rèntings per mirar si 

poden prescindir d’un vehicle, i en el tema de la gestoria explica que efectivament es preveu 

la compra d’un programa informàtic per si durant l’any fan la consideració que les nòmines 

puguin portar-se des de l’ajuntament. Reitera que estan fent les gestions pertinents per 

aconseguir una millor gestió o buscar les alternatives per reduir el cost de l’enllumenat. En 

quan a la formació diu que també és una prioritat, i en relació a la reducció d’impostos per a la 

gent gran manifesta que està reglat, que en un moment donat tothom que pugui pot acollir-se a 

la reducció de la taxa d’escombraries, i miraran si poden fer-ho en alguna altra taxa. Conclou 

afirmant que són uns pressupostos realistes pel que temps que toca, demana la seva aprovació 

inicial, així com la de la plantilla orgànica, i que el mateix restarà exposat al públic juntament 

amb l’expedient per un període de quinze dies, que és el que determina la normativa vigent. 

 

 

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, la senyora Font i Ferré, 

la senyora Margalef, el senyor Gaseni, el senyor Llaó i el senyor Espuny. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

Vist el projecte de pressupost general per a l’exercici 2012, així com la plantilla orgànica per 

al mateix exercici; 

Atès que el projecte de pressupost general, integrat pels pressupostos de l’administració 

general de l’ajuntament, la cala gestió i la cala serveis 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; 
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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 2012, així com la  

plantilla orgànica. 

 

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 DOCUMENTS D’ESMENES 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, RELATIUS AL PAU ROQUES DAURADES 1, I AL PMU CALAFAT 

2. 

 

 

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

Comissió Informativa el van informar al respecte, i que el seu vot serà d’abstenció. 

Tant el senyor Gaseni com el senyor Font anuncien també la seva abstenció. 

 

 

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, la senyora Font i Ferré, la 

senyora Margalef, el senyor Gaseni, el senyor Llaó i el senyor Espuny. 

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. 

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5976, de 3/10/2011, es va publicar 

l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre relatiu a una correcció 

d’errada material en el Pla d’ordenació urbanística municipal. 

S’han detectat una sèrie de noves errades materials o de fet en el document que, en benefici de 

la claredat i de la seguretat jurídica, és necessari esmenar. Per això, i com sigui que afecten 
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dos sectors clarament diferenciats dels que el Pla d’ordenació urbanística municipal preveu, 

s’han elaborat els corresponents documents que, per a cadascun d’aquests sectors, recullen 

sistemàticament les errades materials detectades i proposen la correcció adequada en 

conseqüència. Aquests documents són: 

a) Proposta d’esmena a errades materials detectades al POUM de l’Ametlla de Mar 

referents al PMU Calafat 2. 

b) Proposta d’esmena a errades materials detectades al POUM de l’Ametlla de Mar 

referents al PAU Roques Daurades 1. 

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 “Proposta d’esmena a errades materials detectades al POUM 

de l’Ametlla de Mar referents al PMU Calafat 2”. 

 

SEGON.- Aprovar el document “Proposta d’esmena a errades materials detectades al POUM 

de l’Ametlla de Mar referents al PAU Roques Daurades 1”. 

 

TERCER.- 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. 

 

 

6- 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. ADHESIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 

INDEPENDÈNCIA. 

 

 

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

proposta d’adhesió de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar a l’Associació de Municipis per la 

Independència. L’alcalde justifica la necessitat d’incloure aquest punt a l’Ordre del dia per 

tractar-se d’un expedient que no s’ha pogut enllestir abans de la convocatòria. 

Plantejada la qüestió en aquests termes, i a l’empara de l’article 82.3 del Reglament 

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

de 28/11/1986, i 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, es procedeix a la votació de la proposta 

d’inclusió, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

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

a l’ordre del dia. 
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Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat el senyor Espuny manifesta que està 

d’acord en tot l’exposat excepte en que aquest grup de municipis es digui Associació de 

Municipis per la Independència, creu que si el nom fos per l’Autodeterminació no tindria cap 

mena de problema en votar a favor, no obstant diu, donat que el vot favorable a l’adopció de 

la proposta està assegurat, el seu vot serà d’abstenció, perquè l’ideari socialista, diu, no està 

per la independència de Catalunya, sinó pel federalisme. Reitera que si manqués el seu vot per 

aprovar la moció el donaria, però donat que no és el cas s’abstindrà, tot i que no li agrada el 

nom. Opina que hagués estat més adient el nom d’Associació de Municipis per 

l’Autodeterminació. Està d’acord amb el text perquè tots els pobles tenen dret a decidir, i el 

poble català, per suposat, també. 

El senyor Llaó manifesta que el nom li sembla correcte i seguidament dóna lectura a un 

manifest en defensa d’aquesta moció que literalment transcrit, diu: 

“Des d’ERC, primer ens agradaria fer arribar el nostre agraïment a l’assemblea 

nacional de Catalunya per presentar aquesta moció al nostre ajuntament. També 

agraïm la participació de la societat civil en la vida política perquè és un element clau 

en la nostra democràcia, avui amb la moció presentada es demana la implicació del 

nostre ajuntament, la institució més propera a la ciutadania, pel reconeixement del dret 

a l’autodeterminació, pel dret a tenir un estat propi. 

La lluita per la independència de Catalunya, com dèiem, ha estat sempre –o gairebé 

sempre– un terreny exclusiu de la societat civil. Moltes persones han dedicat la seva 

vida i les seves il·lusions a treballar per aquest objectiu. Mentrestant, les institucions 

s’ho han anat mirant amb més o menys interès. 

En els darrers anys, les contínues agressions cap a la nostra sobirania, la nostra 

economia o la nostra llengua per part de tots els governs espanyols sigui quin sigui el 

seu color han portat un fort increment del sentiment independentista entre la població. 

Iniciatives com la consulta sobre la Independència al nostre poble i gran part del 

territori català, la gran manifestació del 10 de juliol de l’any passat a Barcelona amb 

mes d’un milió de persones al carrer o la creació de l’Assemblea Nacional Catalana 

així ho han posat de manifest. En aquest sentit, la resposta institucional dels 

ajuntaments a aquesta demanda popular amb la creació de l’Associació de Municipis 

per la Independència representa un pas endavant. 

Durant molts anys, ens han anat donant molles i nosaltres, afamats després d’una 

llarguíssima dictadura feixista, les hem anat recollint: ara una mica d’autonomia, ara 

una millora del sistema de finançament, una mica de català en la intimitat. I ara, com 

deia el recordat Ovidi, amb aquestes molles ja no en tenim prou i volem el pa sencer; 

s’ha acabat el temps dels debats estèrils sobre l’encaix en un estat que no ens 

representa i en què no volem ser, o de la necessitat d’explicar-nos perquè ens 

entenguin; s’ha acabat el temps d’estatuts vergonyosos i indignes que no fan altra cosa 

que donar cobertura legal a una submissió que ja dura tres segles; s’ha acabat el temps 

d’haver de sortir al carrer per defensar la nostra llengua dels atacs que, en nom d’un 

mal anomenat bilingüisme, rebem un dia sí i un altre també. No volem ser més que 

ningú, ni demanem res que no ens correspongui com a poble: volem construir un país 

lliure entre les nacions lliures del món. 

Volem, en definitiva, deixar de parlar de lluita per la independència i començar a 

debatre, d’una vegada, com volem construir el nostre país i com pretenem tirar-lo 
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endavant. 

La Independència no és un objectiu per si mateix, és el mitjà que ens permetrà treballar 

per construir una societat més just i pròspera per al nostre país, des del nostre país. 

Per totes aquestes raons i en record de tots aquells que han lluitat per la independència 

del nostre país, el nostre vot serà favorable.” 

El senyor Font manifesta que és la tercera vegada que ratifica en un Ple que està a favor del 

dret a l’autodeterminació, que el seu partit té llibertat de vot i que cada poble ha de decidir el 

que cregui convenient. Respecta, diu, tota iniciativa popular, però afirma que ni en el 

contingut ni en el fons, en la independència no hi creu, pensa que hi han altres vies, i que a 

través de l’entesa també es poden a aconseguir coses. Sense treure el concepte polític del que 

és l’associació, diu, el seu president, el senyor Josep Maria Vila d’Abadal, la utilitza per a 

altres finalitats partidistes dins del seu partit d’Unió Democràtica de Catalunya. I aquesta, 

afegeix, és una percepció, però que pot dir-la en veu alta. L’aprovació de la proposta, 

continua, significa decidir que l’Ametlla serà un poble associat a la independència quan 

realment els vots a favor que van obtenir en el referèndum de la Cala Decideix del 12/10/2010 

va ser del 17,91 %, o sigui 1.180 persones. A més, prenen un compromís de consignar una 

quantitat en el pressupost que encara no saben quina serà, quan fa uns moments que discutien 

com estalviar. Ara, diu, donaran una certa quantitat que en ésser per un tema polític els hi 

sembla bé, però en canvi per un tema humà i laboral no els hi ha semblat tant bé. Per tot 

l’exposat, anuncia, el seu vot serà d’abstenció. 

L’alcalde explica que el vot de CiU serà favorable perquè creuen en el fet i en l’objectiu final 

de que els pobles tenen dret a l’autodeterminació. 

 

 

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

 Vots a favor: nou. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: quatre. S’abstenen el senyor Font i Ballesteros, la senyora Font i Ferré, la 

senyora Margalef i el senyor Espuny. 

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

 

 

L’Assemblea local de l’Assemblea Nacional Catalana de l’Ametlla de Mar, demana sigui 

debatuda i posada a votació pel Plenari de l’ Ajuntament de l’ Ametlla de Mar, la següent 

moció: 

La sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, va 

comportar una modificació de continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, 

fet que va generar un rebuig generalitzat que es va evidenciar en la manifestació sobiranista 

del 10 de juliol de 2010. 

Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets 

humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al 

Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 

1977, que en el seu Article 1  proclama:  

“Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen 

lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, 

social i cultural. 
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Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs 

riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que 

sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici 

recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels 

seus mitjans de subsistència. 

Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar 

territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a 

l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta 

de les Nacions Unides.” 

Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions 

associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus 

interessos comuns i genèrics. 

Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens 

locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat Decret 

110/1996. 

Per tot això el Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar acorda: 

 

Primer.- Adherir-se a l’associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en 

data 14 de desembre del 2011. 

 

Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació. 

 

Tercer.- Adoptar el compromís de consignar en els pressupostos dels exercicis futurs l’import 

de la quota ordinària que aprovi l’Assemblea General a proposta del Consell Directiu. 

 

Quart.- Facultar a l’Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest 

acord. 

 

Cinquè.- Delegar a l’Alcalde, per representar aquest Ajuntament davant l’Associació amb 

totes les facultats previstes en els Estatuts. Quan l’Alcalde no hi pugui assistir, mitjançant 

resolució expressa, podrà delegar aquesta representació en un regidor. 

 

Sisè.- Trametre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la 

Independència domiciliada al Carrer de la Ciutat número 1 08500 de Vic. 

 

 

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

DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

 

 

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 

l’Alcaldia números 520/2011, de 18/11/2011 al 039/2012, de 24/01/2012 i de les actes de les 

Juntes de Govern corresponents a les sessions 31/2011, de 17/11/2011, 32/2011, de 

21/11/2011, 33/2011, de 01/12/2011, 34/2011, de 15/12/2011, 35/2011, de 21/12/2011, 

36/2011, 29/12/2011, 01/2012, de 05/01/2012 i 02/2012, de 12/01/2012, documents tots que 

han estat a disposició dels senyors regidors a la Secretaria des del moment de la notificació de 
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la convocatòria de la present sessió. 

El senyor Espuny fa referència al decret 537/2011 de compensació d’Aqualia d’unes factures 

trimestrals, pregunta, aquests set-cents vint-i-nou mil set-cents quaranta-quatre amb vint-i-

cinc euros pendents de pagament a Aqualia, si són d’inversions i si estan contemplats en el 

pressupost. 

Recorda el senyor Espuny, en relació a un dels decrets, que quan l’alcalde va signar el conveni 

amb Promociones Calafat SA per les quatre hectàrees del costat del castell, ell va aconsellar 

no signar-lo fins no saber la decisió final d’Urbanisme en quan a les propostes que s’hi 

reflectien. Ara constata que l’empresa demana una indemnització de tres milions dos-cents 

mil euros en concepte de responsabilitat per l’incompliment del conveni en relació al sostre 

edificable que el pla general contempla, i això per ell constitueix un punt més de preocupació. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El senyor Espuny manifesta que quan parla intenta fer-ho el més correctament possible, i que 

efectivament va ser alcalde i màxim responsable d’Hisenda, i és responsable de tot el que va 

passar en aquells anys i de la situació que va deixar a l’ajuntament, i per aquest motiu és 

coneixedor i sap com funciona un ajuntament, ja que va tenir molt d’interès. Per això, afirma, 

quan el grup socialista, a través de la seva persona, esmenta les xifres i emet les opinions que 

emet, no se’n va de gaire, diu, tot i que de vegades li sap mal parlar com es veu obligat a fer. 

Quan parla de situacions complicades, afirma, no ho fa perquè se’n alegri, tot el contrari, ho fa 

perquè són situacions complicades per la gent del poble i és conscient que la situació actual 

s’ha donat per les males decisions polítiques que han pres unes determinades persones, i és el 

més normal del món, creu, demanar responsabilitats a aquestes persones. 

El senyor Gaseni manifesta que durant els darrers dies veïns de la localitat, seguint el 

posicionament contrari de l’Ajuntament, Confraria de pescadors i associacions, han optat per 

posar pancartes en contra del projecte experimental del parc eòlic marí Zèfir. Pregunta si 

poden posar dos pancartes també a l’ajuntament. Pregunta si l’equip de govern té informació 

que el govern central de Madrid hagi retirat els ajuts a les energies eòliques, i si això pot 

afectar que l’esmentat projecte pugui aturar-se. Pregunta també si és cert que la banda de 

música no actuarà per les Festes Majors, i pregunta pels motius. Pregunta també per què ja no 

hi ha cap actuació durant les Festes Majors del grup de teatre local. 

El senyor Font pregunta pel motiu pel qual la banda del Perelló substituirà a la de l’Ametlla 

per les Festes Majors. Desitja unes molt bones Festes Majors a les forces polítiques 

municipals i a tot el poble en general. 

El senyor Espuny pregunta quants contenciosos té actualment interposats l’ajuntament de 

l’Ametlla de Mar, així com el cost econòmic que suposen. 

L’alcalde desitja a tots els oients i al poble en general unes molt bones Festes Majors; diu que 

les preguntes efectuades en aquest punt de l’ordre del dia seran contestades en la propera 

Comissió Informativa. 
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I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 16:25 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 15 a 37 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 02/04/2012 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 03/2012, DE 29/03/2012. 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 Gaseni 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 18:30 hores del dia 29/03/2012, 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 02/2012, DE 31/01/2012. 

 

 

Es procedeix a llegir l’acta de la sessió anterior, 02/2012, de 31/01/2012. 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 
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Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment el següent acord: 

 

ÚNIC.- Aprovar l’acta de la sessió anterior 02/2012, de 31/01/2012. 

 

 

2- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER AL PRIMER SEMESTRE DE L’ANY 2012, 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). 

 

 

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

aquest punt com en els següents el seu vot serà favorable, ja que es tracta d’uns convenis que 

venen ratificant-se any rere any, destinats a donar servei a les famílies i a les persones 

necessitades del poble. 

El Sr. Gaseni manifesta que el vot d’ERC també serà favorable. 

El Sr. Font diu que el seu vot també serà favorable. 

L’alcalde manifesta que el vot de l’equip de govern també és positiu. 

 

 

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: 

 

 

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 30/11/2011, RE 3639, ha tingut entrada al registre general d’aquest 

ajuntament la proposta d’annex per al primer semestre de l’any 2012 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 30/12/2011; 

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

El Ple acorda: 
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PRIMER.- Aprovar l’annex per al primer semestre de l’any 2012 al Conveni de col·laboració 

entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per a la 

realització del BAT (Banc d’Ajudes Tècniques) dins del Programa per a l’impuls i l’ordenació 

de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependència (ProdeP). 

 

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

Ebre, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

3- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2012, 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. 

 

 

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 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: 

 

 

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 23/1/2012, RE 182, ha tingut entrada al registre general d’aquest 

ajuntament la proposta d’annex per al 2012 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 30/12/2011; 

Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2012 al Conveni marc per a la prestació del servei 

social d’atenció primària; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar l’annex per al 2012 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 
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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. 

 

 

4- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2012, 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. 

 

 

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: 

 

 

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

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

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

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

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

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

mitjançant annexos a l’esmentat conveni. 

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

pagament del cost fixat. 

Per tot això; 

Atès que en data 1/3/2012, RE 617, ha tingut entrada al registre general d’aquest ajuntament 

la proposta d’annex per al 2012 al Conveni marc per a la prestació del servei social d’atenció 

domiciliària, el qual fixa en 23.808,20 € 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 17/2/2012; 

Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2012 al Conveni marc per a la prestació del servei 

social d’atenció domiciliària; 

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

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la liquidació per la prestació del servei corresponent a l’any 2011. 

 

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

2012, així com l’annex per al mateix 2012 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. 

 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 42 

 

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

Ebre, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

5- RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER A L´EXERCICI D’ACTIVITAT 

PRIVADA AL SR. ÀNGEL MARTÍ I CALLAU. 

 

 

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 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: 

 

 

El Sr. Àngel Martí i Callau, funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, que ocupa la plaça de 

sergent de la Policia Local, mitjançant escrit de data 14/3/2012 i número de registre d’entrada 

747, sol·licita que li sigui reconeguda l’autorització de compatibilitat per a l’exercici 

d’activitat privada consistent en activitats relacionades amb l’ensinistrament caní, cria de 

gossos i docència al respecte. 

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

de l’administració de la Generalitat, que estén el seu àmbit d’aplicació a l’administració local, 

i als articles 321 a 344 del Reglament de personal dels ens locals de Catalunya aprovat per 

Decret 214/1990, de 30/7/1990; 

Atès que la competència per resoldre les declaracions de compatibilitat correspon al Ple de la 

corporació, segons disposa l’article 344 de l’esmentat Reglament de personal dels ens locals 

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

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat del funcionari Sr. Àngel Martí i Callau per a l’exercici 

d’activitat privada consistent en activitats relacionades amb l’ensinistrament caní, cria de 

gossos i docència al respecte, sempre que aquest exercici no limiti el normal desenvolupament 

de les seves funcions com a funcionari ni comporti conflicte d’interessos. 

 

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

 

 

6- RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI D’ACTIVITAT 

PRIVADA AL SR. ÀNGEL VILA I CALLAU. 

 

 

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 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 
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2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment el següent acord: 

 

 

El Sr. Àngel Vila i Callau, funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, que ocupa la plaça 

d’agent de la Policia Local, mitjançant escrit de data 1/2/2012 i número de registre d’entrada 

271, de la mateixa data, sol·licita que li sigui reconeguda l’autorització de compatibilitat per a 

l’exercici d’activitat privada consistent en l’actuació com a artista musical dins d’un grup 

d’espectacles. 

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

de l’administració de la Generalitat, que estén el seu àmbit d’aplicació a l’administració local, 

i als articles 321 a 344 del Reglament de personal dels ens locals de Catalunya aprovat per 

Decret 214/1990, de 30/7/1990; 

Atès que la competència per resoldre les declaracions de compatibilitat correspon al Ple de la 

corporació, segons disposa l’article 344 de l’esmentat Reglament de personal dels ens locals 

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

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat del funcionari Sr. Àngel Vila i Callau per a l’exercici 

d’activitat privada consistent en l’actuació com a artista musical dins d’un grup d’espectacles, 

sempre que aquest exercici no limiti el normal desenvolupament de les seves funcions com a 

funcionari ni comporti conflicte d’interessos. 

 

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

 

 

7- CREACIÓ DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL DE L’AMETLLA 

DE MAR. 

 

 

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

serà favorable. Pensa que és una organització depenent de l’ajuntament necessària pel poble 

per la situació en que aquest es troba, i que els ciutadans han de saber que hi han persones que 

estan treballant per si algun dia passa quelcom estiguin preparats per prendre les decisions per 

salvaguardar la salut i la vida de les persones del poble. 

El Sr. Gaseni manifesta també el seu vot favorable per la creació d’aquesta comissió. 

El Sr. Font diu que també hi està d’acord. 

 

 

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: 

 

 

L’article 51 de la Llei 4/1997, de 20/5/1997, de protecció civil de Catalunya, disposa que, 

entre d’altres, els municipis de caràcter especial d’entre els tipificats a l’article 17.2 de la 

mateixa Llei són obligats a crear una Comissió municipal de protecció civil integrada per 

l’alcalde, que la presideix, i per representants de l’ajuntament i de les altres administracions 
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que disposen de serveis afectes als plans municipals; per representants de les entitats 

col·laboradores en funcions de protecció civil i de l’associació de voluntaris i voluntàries, si 

n’hi ha; pels directors o directores dels plans d’autoprotecció de les empreses i dels centres del 

municipi que hi siguin convocats, i pel personal tècnic que es consideri necessari. Aquesta 

Comissió té caràcter consultiu, deliberant i coordinador, i exerceix les funcions que li 

assignen les lleis, els reglaments i les ordenances municipals. 

L’esmentat article 17.2 d’aquesta Llei tipifica com a municipis de caràcter especial entre 

d’altres, els turístics, que han d’elaborar i aprovar plans bàsics d’emergència municipal que 

garanteixin la coordinació i l’aplicació correctes en llur territori del Pla de protecció civil de 

Catalunya. Els plans bàsics d’emergència municipal són aprovats pels plens de les 

corporacions municipals respectives, amb la informació pública i l’informe previs de la 

comissió municipal de protecció civil, i són homologats per la Comissió de Protecció Civil de 

Catalunya. 

Per tot això; 

Atès que la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, en data 12/12/1994, 

va resoldre declarar l’Ametlla de Mar municipi turístic; 

Atès que per Decret de l’Alcaldia número 471/2011, de 14/10/2011, es va resoldre nomenar el 

senyor Àngel Martí i Callau, funcionari de carrera i sergent de la Policia Local, com a tècnic 

de protecció civil i de gestió d’emergències de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar; 

Atès que s’ha redactat i elaborat la proposta de Pla Bàsic de Protecció Civil de l’Ametlla de 

Mar, el qual haurà de ser informat per la Comissió Municipal de Protecció Civil; 

Vist el que es disposa als articles 20 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de 

règim local, respecte de l’organització municipal complementària; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Es crea la Comissió Municipal de Protecció Civil de l’Ametlla de Mar, com a 

òrgan complementari i obligatori de l’organització municipal de l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar, per a l’exercici de les funcions de caràcter consultiu, deliberant i coordinador previstes 

per l’ordenament vigent. 

 

SEGON.- Integren la Comissió Municipal de Protecció Civil de l’Ametlla de Mar: 

a) L’alcalde, que la presideix, i que podrà ser substituït pels tinents d’alcalde, en el seu 

respectiu ordre. 

b) El regidor delegat en matèria de Protecció Civil, o si no n’hi hagués, el delegat en 

matèria de Governació, i si hi manquessin els nomenaments de tots dos, un regidor 

nomenat lliurement per l’Alcaldia. 

c) Un representant de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de l’Ametlla de Mar, 

designat per la representació legal de l’entitat. 

d) Un representant de l’Assemblea Local de la Creu Roja, designat per la representació 

legal de l’entitat. 

e) El cap de la Policia Local. 

f) El tècnic de protecció civil i de gestió d’emergències de l’Ajuntament, que assumirà 

també les funcions de Secretaria de l’òrgan. 

 

 

8- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ CERTIFICADA DE TOTES LES OBLIGACIONS 

PENDENTS DE PAGAMENT D’ACORD AMB EL RD LLEI 4/2012 DE 24 DE FEBRER. 
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Vist el RD Llei 4/2012 de 24 de febrer pel que es determinen les obligacions d’informació i 

procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament dels 

proveïdors de les entitats locals; 

Vist l’article 3 de l’esmentat RD que determina que l’interventor expedirà la relació 

certificada de les obligacions pendents de pagament dels ens que formen part de la Corporació 

i ho informarà al Ple de la Corporació; 

Vist que la relació certificada de les obligacions pendents de pagament ha estat enviada per 

via telemàtica i mitjançant signatura electrònica el 14 de març de 2012; 

Per tot això, el Ple acorda: 

 

ÚNIC.- Prendre raó i donar-se per informat de la Relació certificada de les obligacions 

pendents de pagament, per un import total de 10.373.096,13 €. 

 

 

9- APROVACIÓ DEL PLA D’AJUST DE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR 

D’ACORD AMB EL RD LLEI 4/2012 DE 24 DE FEBRER. 

 

 

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

és importantíssim i que va molt lligat amb l’anterior, en el que s’ha donat compte d’unes 

factures pendents de pagament de 10.373.096,13 € a finals del 2011. Afirma que l’esforç per 

fer front a aquest crèdit del Govern Central el farà la gent del poble, i es pregunta si la gent es 

mereix haver de fer front a unes factures generades per la mala gestió, la mala política i la 

mala praxis dels darrers anys. Ell creu que no. Davant d’aquest fet pensa que algunes persones 

haurien d’assumir responsabilitats per haver pres una sèrie de decisions que els han portat a 

aquesta situació. Recorda que en diverses ocasions va demanar que les maneres d’operar de 

l’equip de govern fossin diferents, molt més prudents a l’hora de prendre decisions. Va 

demanar en reiterades ocasions, explica, que no fessin com al conte de la lletera. Recorda que 

quan van presentar el projecte del pàrquing van dir que de les dues-centes seixanta places en 

vendrien dues-centes, pagarien el pàrquing i les seixanta restants serien per rotació, i que ell 

va advertir que ho miressin bé, ja que no creia que se’n venguessin dues-centes atesa la 

situació que s’està vivint. Afirma que al final de places se’n han venut unes trenta-cinc, i que 

la resta és el que tenen per pagar, un deute al que la gent del poble ha de fer front per una 

decisió ni suficientment pensada ni estudiada a l’hora de realitzar aquesta obra amb un cost de 

cinc milions d’euros que al final hauran de pagar tots els caleros i no els que tenien previst 

utilitzar-lo, perquè no hi són. Esmenta també l’obra de l’enllumenat de Calafat, que des del 

2007 hi ha un import important per liquidar que sobrepassa els dos-cents mil euros, pendent 

de pagament perquè l’equip de govern va signar un conveni que a dia d’avui encara no s’ha 

cobrat però que van dir que el cobrarien i per això van realitzar l’obra. Decisions preses per 

persones concretes que van tirar endavant sense tenir els diners, i ara estan pagant les 

conseqüències. Afirma haver-se fet una mala gestió dels diners públics generant un dèficit 

corrent. Aquests deu milions, diu, no són per cobrir el deute dels bancs, ja que a més a més, 

entre pòlisses i deute bancari, en tenen deu milions més. Quan analitza el que s’ha fet al poble 

en obres grosses, continua, i veu els sis milions de la piscina i els cinc de l’aparcament, li 

surten tretze milions, li surt també que ja s’han cobrat un grapat de milions dels convenis i que 
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hauria d’estar tot pràcticament pagat, i que en canvi tenen un deute de deu milions, i això 

passa per estirar més el braç que la màniga en despesa corrent que s’ha anat pagant amb 

crèdits bancaris, i com que ara els bancs han tancat la porta del finançament l’ajuntament deu 

més de deu milions d’euros als proveïdors, que tot i que els degui La Cala Gestió, és 

l’ajuntament i la gent del poble qui els deu. Assevera que podria posar molts més exemples 

d’aquests contes de la lletera, ara diuen que deuen deu milions però que tenen uns convenis 

que no saben quan els cobraran, que tenen també unes quotes per cobrar, quotes que ha 

demanat en diverses ocasions que se li detallin i li diguin qui les deu,ja que li consta que dos 

milions els deu una empresa que té solvència, però que els altres quan li presentaran la 

documentació veurà si són de difícil o no cobrament, i veuran si les previsions que fa l’equip 

de govern podran o no complir-se, perquè si no es compleixen qui fa front i es responsabilitza 

de les conseqüències és la gent del poble. Durant els dos primers anys com a mínim, diu, els 

interessos d’aquest crèdit ascendeixen a uns quaranta mil euros mensuals. Si només tinguessin 

això pensa que un ajuntament com aquest d’alguna manera hi podria fer front, però a més 

tenen altres coses, com deutes que no surten d’un milió d’euros a l’empresa que recull la 

brossa, els convenis del Bon Repòs, i l’obligació que hauran de pagar quan s’entreguin les 

claus de la residència de gent gran. Si ho sumen tot, diu, els interessos només dels dos primers 

anys, i també els de la residència si és que no surt una empresa explotadora que se’n faci 

càrrec, en surten uns cent vuitanta-dos mil dos-cents euros que hauran d’amanir cada mes. 

Afirma que en un ajuntament com el de l’Ametlla de Mar, arribar a aquest punt és una 

situació molt greu, per molt que l’equip de govern, amb el to emprat en la seva intervenció, 

vulgui donar una sensació de normalitat. No és una situació normal, diu, que un poble de set 

mil tres-cents habitants degui en factures reconegudes, crèdits als bancs, o deutes disfressats 

amb altres empreses com és el cas de la residència, vint-i-sis milions d’euros. Primerament, 

explica, van patir una pujada d’impostos de quasi el 40% de l’IBI per pagar pràcticament el 

cost de l’amortització i els interessos dels crèdits que han fet, i ara demanen un altre esforça a 

la ciutadania dient que s’ha de pagar més per fer front a aquests deutes, amb unes previsions 

de pagament que tornen a estar penjades de la voluntat d’altres persones que d’alguna manera 

condicionaran que es pugui fer o no, però que si no passa, qui respon és la gent del poble. 

Davant d’aquest fet creu que el primer d’assumir responsabilitats hauria de ser el govern, que 

haurien d’haver persones conscients que si durant vuit anys s’han pres males decisions al 

menys a la gent del poble se’ls hauria de donar la tranquil·litat que aquestes persones ja no 

tornaran a prendre decisions, i que d’alguna manera les decisions que prendran seran diferents 

de les preses fins ara, donat que les conseqüències d’aquestes males decisions les estan pagant 

tots els caleros. Creu que quan s’arriba a aquesta situació d’endeutament les persones haurien 

de ser el suficientment valentes per reconèixer la situació, assumir responsabilitats i assegurar 

com a mínim que no tornaran a prendre males decisions, i l’única manera d’assegurar-ho és 

que aquelles persones deixin d’ocupar els llocs de responsabilitat que ocupen. Això és el que 

s’hauria de fer quan se li demana a un poble l’esforç fiscal com el que l’equip de govern ha 

demanat en pràcticament tres mesos. Davant d’aquesta realitat, anuncia, el seu vot serà 

negatiu, ja que l’equip de govern primer hauria d’assegurar que no continuaran embolicant a 

la gent del poble i que no continuaran fent més grossa la bola del deute. I que si això se li 

assegura el seu vot podria canviar, ja que ell també està interessat en disposar d’aquests diners 

per tal que les empreses privades puguin cobrar, però que no té cap mena de garantia que 

faran les coses ben fetes ja que fins ara ho han fet malament. 

El Sr. Gaseni manifesta que es tracta d’un punt que és tant important com greu. Explica que fa 

poc van aprovar el pressupost del 2012, i avui ja veuen que hi han coses que s’hauran de 
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canviar i que afecten l’esdevenir de tot l’any, i fins i tot fins el 2022. Pensa que amb les 

possibilitats que han tingut podrien avui estar tranquils davant la situació econòmica i de crisi 

actual, però que resulta que a partir d’ara ja no serà així. Tot i estar sempre avisant, diu, ha 

hagut de ser l’Estat qui ha hagut d’intervenir amb el Decret del president Rajoy que ha obligat 

a fer aflorar el deute dels pobles. Creu que l’ajuntament tindrà un problema econòmic, i que la 

Generalitat, a més de l’econòmic, el tindrà polític. Per centrar-se en el punt de l’ordre del dia, 

diu que reconeixen unes obligacions pendents de deu milions tres-cents mil euros, i com que a 

l’equip de govern li agrada fer comparacions, esmenta que ha vist publicat en premsa que 

Tarragona ciutat reconeix un deute de setze milions d’euros, amb la diferència que a 

Tarragona són quatre-cents cinquanta-sis mil habitants i a l’Ametlla set mil cinc-cents. Pensa 

que avui no pot demanar a l’equip de govern que rectifiquin ja que és definitiu i per això ha 

intervingut, com ha dit, l’Estat. No està d’acord en la pujada addicional de l’impost de béns 

immobles imposada per l’Estat, perquè en el pressupost ja el van pujar un 37%, però no està 

d’acord tampoc amb l’increment de taxes com les dels serveis de cursos, tallers de joventut, 

festes, que valoren en cinquanta mil euros, ni tampoc està d’acord amb ‘increment del preu de 

l’escola de música, ni amb tots els augments que s’hauran de realitzar per garantir l’anomenat 

pla d’ajust, que realment no té cap diferència amb un pla de sanejament, amb la intervenció 

d’una institució superior. Reitera el seu desacord en el descens en la despesa de personal de 

l’ajuntament, que perdran en obres i serveis. Pensa que això és un pla de sanejament, i creuen 

que les coses no s’estan fent bé i graven més la situació de l’ajuntament. Accepta que puguin 

dir que tenen un dèficit dins de les possibilitats que tenen tots els municipis per finançar-se, 

però realment pensa que han de ser més curosos a l’hora de gestionar tanta despesa. Rectifica 

la xifra d’habitants de la ciutat de Tarragona, que són cent vint mil, molts menys dels que ha 

dit, però que tot i així, quan es compara, pensa que l’Ametlla de Mar no està en el seu millor 

moment. 

El Sr. Font manifesta que primerament tenen l’obligació de valorar el Decret Llei. Pensa que 

és bo, ja que moltes petites i mitjanes empreses han hagut de tancar perquè les 

administracions tardaven molt de temps en fer front a les seves obligacions, i això ha creat 

molt d’atur. Afirma que a Espanya hi ha quatre milions d’autònoms, i que molts d’ells han 

hagut de tancar no per manca de feina, sinó perquè aquesta se’ls hi paga molt tard, i això una 

empresa no ho pot suportar. Creu que la Llei és oportuna perquè va directament al proveïdor, i 

que té una derivació, que és exigir un millor finançament per les administracions locals, ja que 

si això no ve acompanyat del fet que els ajuntaments tinguin un millor finançament en la 

gestió dels serveis que presten quedaran altre cop en el mateix. Manifesta que el seu vot serà 

d’abstenció perquè el beneficiari serà el proveïdor. Afirma que ell sempre ha dit que el poble 

es mereix tots els recursos materials, però que una altra cosa és si poden arribar. Constata que 

un és molt curós quan gestiona els seus diners privats, però que quan gestionen els diners de 

tots ja no ho són tant, perquè cada quatre anys passen un filtre que són les eleccions 

municipals. Recorda que ell també va tenir responsabilitats de govern, i afirma que gestionar 

s’ha de fer xafant de peus a terra. Creu que durant els darrers quatre anys la gestió de govern 

no s’ha fet, perquè és evident que la crisis ja hi era. S’han fet molts equipaments, i tots estan 

molt orgullosos del complex esportiu, però aquest orgull té un cost. Uns equipaments i unes 

infraestructures fora de les possibilitats de manteniment impliquen la necessitat, com ja va 

manifestar al Sr. Montagut, d’aplicar una política d’ajust i d’austeritat. Per aquest motiu diu, 

demana que això sigui així des d’ara, perquè a partir dels propers tres anys potser hi haurà un 

altre govern, i tot el que ara puguin fer comportarà que els que vindran s’ho trobin millor. 

Afirma que durant els propers deu anys estaran intervinguts, ja que si els hi concedeixen el 
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crèdit portaran un control estricte, amb intervenció de l’Estat sobre el control de 

l’amortització d’aquest capital. Opina que amb els ajustos que s’han de fer en reformes 

estructurals, com ell ja fa temps va dir, se’n podran sortir, però que a la fi qui ho acaba pagant 

són els conciutadans. Per això es pregunta si farien les mateixes operacions si els diners fossin 

d’ells. Pensa que no, que s’ho pensarien dues vegades, però que com ha dit abans cada quatre 

anys passen el filtre de les votacions, i s’ha de tenir contenta a la gent. Reitera que el seu grup 

treballarà tal com ha fet fins ara, buscant les solucions, sempre que no sigui però, diu, 

mitjançant una pressió fiscal accelerada. Recorda al Sr. Espuny que qui vota és el poble, i que 

aquest va decidir donar majoria absoluta a CiU per aquests quatre anys. El grup de CiU va 

tenir capacitat de seducció amb la gent, que el que estava fent era el correcte, i això s’ha de 

respectar. Però des de l’oposició han de vetllar i procurar que el poble estigui d’aquí a tres 

anys en una capacitat financera molt millor que la d’aquests moments. Creu que aquests 

propers deu anys seran complicats, no només per la minva de la capacitat d’endeutament que 

tindran, sinó per la necessitat de portar un control estricte de la despesa i anar amortitzant. 

Afirma que quan es toquen els impostos s’ha de fer de forma racional, ja saben que un servei 

no pot tenir un superàvit, però tampoc els dèficits que han anant tenir fins ara. Creu que hi ha 

hagut un error de càlcul, i que els impostos no poden estar durant molts anys sense pujar-los, 

s’han d’anar pujant segons l’IPC, tot mirant la despesa existent i la racionalització dels 

recursos. Diu que hi han polítiques que han estat equivocades, però afirma que no vol mirar 

cap enrere, sinó cap el futur, ajudant i aportant solucions. Reitera que aquest Reial Decret el 

veu positiu per ajudar als proveïdors que estan en una situació precària, però que també 

deixarà als ajuntaments i en concret al de l’Ametlla, en una certa hipoteca dels recursos futurs. 

El Sr. Montagut manifesta que s’han fet observacions ben considerades, com ara les del Sr. 

Font, en relació a què és un Reial Decret que d’alguna manera dóna solució a tot una sèrie de 

petits empresaris i autònoms que de vegades, per culpa de les administracions superiors que 

no han pagat –tot i que aquests igualment han de fer front als seus proveïdors, a la Seguretat 

Social i als sous dels treballadors–, els porta a un punt de fallida tècnica i no per manca de 

treball ni perquè hagin fet les coses malament. Puntualitza però que com a ajuntament, és 

quelcom que els ve imposat, ja que tenien unes previsions de pagament que ara canvien, el 

Reial decret imposa que ara s’han de presentar totes les factures pendents i a partir d’aquí 

s’estableix el complex procediment que la mateixa norma preveu. Remarca que d’aquests deu 

milions de deute corresponen a despesa corrent un 17% i que el restant 83% a inversió. En 

relació al que s’ha dit d’una mala gestió i/o mala política, afirma que tot és qüestionable, i que 

tothom ha tingut ocasió de veure les inversions que s’han efectuat, ja que les obres, com ara 

els carrers per a vianants, el camp de futbol en què va participar ERC quan estava al govern, la 

piscina, el pàrquing, la renovació de places, o el mobiliari urbà, estan al carrer. Tothom deia 

que durant anys no s’havia fet res al poble, ara la gent s’ha anat acostumant, i s’han fet tantes 

coses que s’ha arribat a un punt en què no se’ls dóna el valor que tenen, potser per culpa 

també de l’equip de govern, que ha convertit això en una cosa normal. També hauran 

d’assumir, continua, que s’han donat serveis en època de bonança que no s’han cobrat al preu 

que tocava, que no s’han pujat els impostos com s’hauria hagut de fer, o que s’han fet obres en 

determinats carrers sense cap tipus de contribució especial. Recorda però que també han tingut 

la capacitat de generar uns importants actius immobiliaris, com les parcel·les unifamiliars a 

Sant Jordi, la parcel·la comercial del sector 22b1, una altra parcel·la hotelera a Tres Cales 2a. 

Fase, parcel·les unifamiliars i plurifamiliars també a Tres Cales 2a. Fase, les dues-centes 

cinquanta places de pàrquing que no s’han venut, els pisos del carrers Goya... tot plegat per un 

import total de vint milions d’euros, sense comptar amb el 10% d’aprofitament d’algun altre 
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sector ni tampoc amb el pendent de cobrament dels sectors K1 i O, previst una part pel 2017 i 

l’altra pel 2022. Si es compten, diu, aquests vint milions d’euros més els onze que els deuen, 

fa un total de trenta-un milions d’euros, i tot i que ara estan en un moment en què no és ven 

res, no saben el que passarà, però el fet cert és que hi ha aquest actiu, i que la manera com 

estan treballant permet fer front als deures. Cadascú, diu, pot portar els números a la part 

negativa, però al final es troben en una situació que és la que és. Tothom té el dret de demanar 

les dimissions que consideri oportunes, però el cert és que hi han molts altres ajuntaments que 

han pres decisions pitjors. Pel que fa al procediment, afirma que l’ajuntament no determina el 

que s’ha de posar en el formulari, ho determina el Govern Central, a partir d’aquí surten els 

números que surten, i d’aquests no creu que es pugui inferir que s’hagin pres decisions tan 

dolentes, ni que s’hagi portat tot tant malament com volen donar a entendre. Tothom és 

coneixedor de quina és la situació econòmica general al món en què vivim, i és lògic que 

l’oposició miri de fer la sang que vulgui, fins hi tot ho troba normal. Però que ERC, per posar 

un cas, diu, per una banda s’oposi a qualsevol pujada i per l’altra s’apunti al tot gratis, implica 

que o bé no saben en el món que viuen o bé que estan una mica desfasats. En relació a 

l’increment sobrevingut de l’IBI per part del Govern Central explica que el que fan, com sigui 

que en el pressupost aprovat no estava inclòs aquest augment del 10%, ara s’inclou, i no per 

voluntat pròpia. Al final, afirma, en resulta que la gent i els proveïdors cobraran, i que 

l’ajuntament s’haurà de reajustar per fer front a aquest endeutament de la manera que pugui, 

per portar les coses a on s’han de portar. Recorda que, efectivament, s’ha de millorar el 

finançament local, ja que els ajuntaments estan donant un 30% més dels serveis que els hi 

correspondria, serveis que tothom vol mantenir en un nivell determinat al que tothom ja s’ha 

acostumat. Posa com a exemple que tothom sap el que li costa a una família enviar al seu fill a 

estudiar fora, i tot i així s’està disposat a pagar-ho, i en canvi, aquí, ningú no en voldria pagar 

res. O quan se surt del poble, continua, tothom està predisposat a pagar per aparcar el vehicle, 

perquè no hi ha més remei, però en canvi s’assumeix que aquí el fet d’aparcar ha de ser de 

franc. Reconeix que potser s’hagués hagut d’anar pujant els impostos de manera pausada, en 

època de més bonança, i en canvi ara s’ha hagut de fer de cop per fer front al que hi ha, però 

l’ajuntament respon, afirma, ja que d’entre de les mesures preses no hi ha cap que es pugui 

considerar fora del normal. Entén que el que es presenta és del tot comprensible i raonable, 

que el problema és un problema financer, però que no hi han deutes disfressats. En relació a la 

residència d’avis manifesta que aquest any està ja cobert i pressupostat per la Cala Gestió. 

També es pot comparar la ràtio d’endeutament, continua, amb la d’altres ajuntaments com ara 

el de Rasquera, d’ERC, que és de més del 230 %. Conclou tot manifestant que tothom ha de 

ser sensat. En aquest sentit, agraeix el to positiu del PP, que troba dins d’una línia raonable, 

però pensa que altres grups polítics, en canvi, s’estan sortint de mare. 

El Sr. Espuny manifesta que sentint al Sr. Montagut sembla com si la gent del poble fins ara 

no hagués pagat res. Creu que el poble està pagant ja unes quantitats importants, i que ara han 

pujat totes les taxes i preus públics dels serveis que dóna l’ajuntament. No és per tant que la 

gent estès acostumada a no pagar, sinó que abans ja ho feia i ara els tocarà pagar més. El que 

demana és que es tingui molta cura dels diners públics, que quadrin els números i que s’eviti 

que com a conseqüència d’una mala gestió es puguin traspassar els problemes a les economies 

familiars. A part dels impostos que ja es cobren, diu, hi ha una sèrie d’altres aportacions, com 

ara les d’ENRESA, que tradicionalment havien permès a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

tenir els serveis que tenen, amb els costos que tenen, i pràcticament, abans de l’actual govern, 

sense desviacions significatives, ja que aquestes aportacions extraordinàries permetien ésser 

destinades a serveis deficitaris, com ara les brosses, la llar d’infants, i altres. Demana que 
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gestionin bé els diners, que són fruit de la suor i l’esforç de la gent del poble. El que no pot 

ser, continua, és que per culpa del deute generat per l’actual equip de govern es pugi un 37% 

l’IBI, afegit a la pujada del Govern Central, ja que per a les economies de les famílies aquestes 

quantitats es fan notar. Pujades, diu, que són fruit d’una mala gestió. Posa com a exemple que 

pel control de les obres de la residència d’avis i de l’abastament d’aigua a Les Tres Cales es 

va pagar a una empresa cent cinquanta mil euros, quan més d’un cop s’ha nomenat personal 

tècnic de la casa per fer tasques similars. O a una empresa de Sabadell, per la direcció 

facultativa de les obres de Tres Cales 2a. Fase, cent deu mil euros. En relació a la gestió del 

pàrquing, pensa que pagar setze mil euros al mes per les persones que hi treballen, a part dels 

ingressos obtinguts, és una mala gestió. I podria continuar, assevera, amb tot un seguit de 

factures pagades durant els darrers anys. Recorda a l’equip de govern que en el seu moment 

van efectuar un estudi comparatiu de les inversions realitzades amb el que havia pagat 

directament l’ajuntament i les subvencions rebudes, i es podia veure que l’aportació de 

l’ajuntament està molt lluny del deute actual i del que ara demanen a la gent del poble per fer-

hi front. Reitera que any rere any s’han pres unes decisions que els han portat fins són ara, i 

que les conseqüències són per a la gent del poble. Posa un altre exemple en la concessió del 

subministrament de l’aigua, i afirma que la companyia anterior donava servei al poble i diners 

a l’ajuntament, i que en canvi la companyia actual, per justificar un increment del preu, va dir 

que tenia pèrdues per valor de dos-cents setanta mil euros. Per a ell això no és creïble, i és el 

resultat d’una mala gestió, perquè en cap moment s’ha comprovat que les xifres fossin reials 

per justificar que els usuaris del servei d’aigua hagin de pagar ara en el seu rebut quasi bé el 

doble per aquest servei. Reitera que és un deute generat per la mala gestió, la mala praxis i les 

males decisions de l’equip de govern, i que  tot i que ara es disculpin i ho disfressin molt bé la 

realitat és la que és, la responsabilitat és dels qui van prendre decisions que els han portat fins 

on estan. Troba que és molt desagradable que en l’actual situació econòmica l’ajuntament hagi 

d’incrementar la pressió fiscal als seus ciutadans. Per això, demana que algú assumeixi 

responsabilitats i actuï en conseqüència. 

El Sr. Gaseni ratifica que el seu vot serà negatiu, perquè als deu milions de deute reconegut 

s’afegeix un milió de la recollida de residus del Baix Ebre i un altre més que probable en 

pòlisses de crèdit a curt termini, i vuit milions de deute a llarg termini, a part, diu, dels dèficits 

de gestió de les instal·lacions. Per això creu que el govern de CiU costarà molt car al poble, 

estant parlant de l’any 2022 com si parlessin d’un curt termini de temps. Afirma que en la 

reunió d’abans se’ls ha volgut transmetre que el que es vol és compassar el ritme del deute, 

però opina que compassar el deute fins l’any 2022 és no tocar de peus a terra. 

L’alcalde manifesta que el que abans ha transmès el gerent de l’Entitat Pública Empresarial es 

referia a compassar els ingressos de les quotes d’urbanització amb la despesa de les obres que 

es va produint, i per tant demana al Sr. Gaseni que no barregi conceptes. 

El Sr. Gaseni manifesta que encara que ho entén gairebé tot potser de vegades li costa 

explicar-ho, però que en definitiva el que es pretén és compassar el deute, i que l’Estat 

demana justificar com s’anirà pagant aquest deute. Hi ha un problema, i s’ha de compassar el 

ritme del deute per poder fer-li front i per aconseguir aquest crèdit, perquè si no, tal com diu 

l’informe, la situació encara serà pitjor. Només faltaria, assenyala, que l’Estat els hi possés mà 

al Fons de Cooperació que els hi pertoca, perquè aleshores seria quan hi hauria una fallida real 

de l’ajuntament. La situació és greu, afirma, i el govern intenta relativitzar la cosa com si no 

passes res. i per això l’oposició posa èmfasi en explicar i fer entendre que la situació és greu. 

A l’increment de l’IBI del govern de l’Estat s’ajunta el del govern municipal, que farà un total 

d’un 47%. A més, diu, pugen les taxes com per exemple la de natació i psicomotricitat, que 
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pagaven 130 € els dos mesos i ara passa a 174 €, i pel 2013 a 210 €; l’Escola de Música, de 33 

€ per alumne i mes passarà a 38 € mes per alumne menor de 16 anys i 80 € al mes per alumne 

més gran de 16 anys. Afirma que els han escollit a tots per gestionar el poble, i que durant 

aquests darrers anys el govern ha pres decisions que han desembocat en greus errors. Han 

acostumat al poble, a les criatures i a les famílies, a uns serveis que tots estan usant i pels 

quals ara se’ls hi farà la gran pujada. Pensa que s’hauria de retallar en altres coses, perquè hi 

haurà famílies –que no tenen la sort que tenen ells, ja que tots, poc o molt, cobraran un sou 

durant quatre anys–, a les que se’ls ha posat un caramel a la boca, com és ara la piscina, que 

hauran de tornar a nedar al mollet de Pixavaques, perquè no podran pagar-la. 

L’alcalde demana serietat. 

Reitera el Sr. Gaseni que reconèixer deu milions de despesa és greu i exagerat, que potser no 

hagués hagut de comparar-ho abans amb la ciutat de Tarragona, però que tampoc l’han de 

comparar amb Rasquera que només té nou-cents habitants, i que, recorda, ja no té un govern 

d’esquerres. Pensa que s’han aconseguit una sèrie de fites, però que ara els portaran més 

problemes que altra cosa. Repeteix que el tema de l’IBI és molt greu, i que l’ajuntament 

hauria de fer una campanya per posar la gent sobre avís i que no els hi vingui de cop, ja que es 

trobaran amb un augment de quasi la meitat del que pagaven, i això és molt. Posa com 

exemple un pis, que pagava 180 €, s’augmentarà 80 € més i passarà a pagar 260 €. Les 

famílies que, posant per cas, hagin pogut heretar un local i un pis, se les hauria d’avisar, 

perquè facin guardiola per poder pagar-ho. 

El Sr. Font diu que tots els ajuntament de l’Estat Espanyol han debatut aquest Decret Llei. 

Considera que amb un vot negatiu, possiblement per algunes gestions mal fetes, s’està 

penalitzant als proveïdors, que són realment els beneficiaris, tot i que hi veu un revers que és 

que ho ha de pagar el poble, tot depenent de la quantitat endeutada. En relació a l’afirmació 

relativa a que la mentalitat del poble ha de canviar, i que no es pot tenir tot gratis, diu que 

aquesta majoria va votar CiU, i que el que pot recriminar un contribuent és haver de pagar 

molt i rebre poc, però que també poden recriminar que rebi molt i pagui poc, i per això pensa 

que ha d’haver-hi un equilibri de gestió que troba ha faltat els darrers anys. Els impostos, per 

molta bonança econòmica que hi hagi, han d’incrementar-se progressivament, perquè 

altrament és quan la gent s’acostuma a què tot és gratis. Quan es fa una plaça o es renova un 

carrer, posa com a exemple, puja el valor dels immobles, i, amb l’adequada pedagogia, el veí 

ha d’entendre que ha de contribuir a aquest increment del valor al mercat del seu immoble. 

Que l’equip de govern reconegui que això és així però que no ho van aplicar, diu, és la 

paradoxa que es palesa a l’hora de fer el reconeixement de dir que es van equivocar en no 

pujar els impostos progressivament. Explica que durant l’època del seu mandat van crear la 

taxa de conservació del cementiri, de 500 pessetes per any i nínxol, i que això és la pedagogia 

a què al·ludeix. En relació a l’afirmació del Sr. Montagut relativa a que els proveïdors 

cobraran i l’ajuntament s’ajustarà, troba que li ha mancat afegir “i que el poble pagarà”, 

perquè l’endeutament pujarà. CiU va guanyar les eleccions, diu, amb un programa magnífic en 

disseny, valent i progressista, però ha de dir que van ocultar que hi hauria l’increment de l’IBI, 

perquè, afirma, tots sabien ja la situació en què estaven al mes de maig de 2011, quan la crisi 

ja era palesa i havien de fer una previsió dels serveis que es donen, que és cert són eficaços 

però que tenen un preu. Recorda que l’increment acordat pel Govern Central és del 30 de 

desembre de 2011, molt després que l’ajuntament presentés el seu augment, al mes d’octubre 

de 2011. Tot i això, recorda que ell ja va criticar aquell segon augment en el seu dia, perquè 

envaïa una competència i a més tenint en compte que els ajuntaments ja havien decidit el tipus 

de gravamen que aplicarien per al 2012. Per finalitzar anuncia que el seu vot al Pla d’ajust 
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serà d’abstenció, perquè, argumenta, aquest Decret Llei, com a part positiva, afavoreix als 

proveïdors que ho estan passant molt malament perquè els ajuntament els hi deuen diners, i 

molt de l’atur existent es deu a què molts autònoms no han pogut fer front als seus deutes per 

problemes de liquiditat, però que com a part negativa té que si concedeixen el crèdit 

s’augmentarà el deute dels propers deu anys, que vindrà a ser d’uns tres mil i pico d’euros 

diaris per amortitzar-lo. Ofereix la seva aportació per acurar més la gestió de despesa, 

optimitzar els recursos i encarar les reformes estructurals que l’ajuntament, afirma, encara 

necessita. 

El Sr. Montagut manifesta que quan ha fet referència al tema de l’aparcament, que quan van 

fora la gent paga i no s’ho plantegen, i quan estan aquí no volen pagar, en cap moment ha 

volgut dir que la gent del poble no pagui, ni vulgui pagar ni hagi pagat mai. Ni que havia de 

ser tot gratis. Simplement ha dit, vol deixar constància, que entenia que potser haguessin 

hagut d’incrementar els impostos i els preus dels serveis progressivament, encara que la 

situació no ho requerís, i que efectivament no ho van fer. Puntualitza també que els regidors 

formen part del poble, i tots paguen els seus impostos. Que les decisions que prenen són 

també decisions que els repercuteixen com a ciutadans que són, i que també paguen. Explica 

que el fet d’estar intervinguts durant els propers deu anys els hauria de donar tranquil·litat a 

tots plegats, ja que implica que cada any seran fiscalitzats i que per tant no podran passar-se 

de voltes, com s’ha volgut donar a entendre que suposadament han fet fins ara. Reconduint els 

números, i per finalitzar la seva intervenció, reitera que als deu milions tres-cents setanta-tres 

mil noranta-sis euros s’ha d’afegir que els hi deuen onze milions cinc-cents setanta-dos mil, i 

que durant els darrers anys s’ha generat un patrimoni de més de vint milions d’euros. 

L’alcalde abans de tancar el debat i procedir a la votació demana que consti en acta que 

l’ajuntament no té cap problema, ja que econòmicament està bé, l’ajuntament, diu, a l’igual 

que la majoria d’ajuntaments i comunitats autònomes, té un problema financer, que no és tant 

greu, ja que molts altres el tenen gravíssim. Només cal mirar, diu, les ràtios d’endeutament 

facilitades per la Sindicatura de Comptes i per la Intervenció de cada ajuntament. El que no 

val, assevera, és que cadascú faci els seus números, ja que aquests els fa la Intervenció i els 

aprova i fa públics la Sindicatura de Comptes, i si aquests números diuen que quan governava 

el Sr. Espuny tenien una ràtio d’endeutament del 50% i el d’ara és del 70%, és així. Si el Sr. 

Montagut ha dit que tenen uns drets pendents de cobrament de més d’onze milions i mig 

d’euros, també és això, i no un altra cosa, i la gran veritat és que el que hi ha és un gran desfàs 

temporal entre el que cobren i paguen, i l’ajuntament s’haurà de fer càrrec del 5% d’interès 

d’aquest crèdit per cobrar aquests diners quan a ell li deuen més d’onze milions i mig d’euros. 

Però tal com han manifestat tant el Sr. Montagut com el Sr. Font, si això serveix per alleugerir 

la petita empresa, doncs benvingut sigui aquest esforç, que els agrada fer en benefici d’una 

gestió responsable. Demana que siguin tots més curosos en atenció a la gent que els escolta, ja 

que les xifres, com ha dit, les certifica una Interventora i les fa públiques, quan toca, la 

Sindicatura de Comptes. 

 

 

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

 Vots a favor: set.  

 Vots en contra: tres. Voten en contra el senyor Gaseni, el senyor Llaó i el Sr. Espuny. 

 Abstencions: tres. S’abstenen el Sr. Font i Ballesteros, la senyora Font i Ferré i la 

senyora Margalef. 
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Vistes les mesures establertes en el pla d’ajust de la corporació, 

Atès que l’esmentat Pla compleix amb les prescripcions del RD Llei 4/2012,  

Vist el que es disposa als articles 7, 8, 10 del RD Llei 4/2012, el títol III del RD Llei 7/2012 

de 9 de març on s’estableixen  les normes de seguiment del pla d’ajust; 

Vist l’ordre HAP/537/2012 de 9 de març on s’aprova el model de pla d’ajust; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el pla d’ajust de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. 

 

SEGON.- Remetre el pla d’ajust el dia següent de la seva aprovació pel ple al Ministeri 

d’Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i amb signatura electrònica. 

 

 

10- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR AL 

PLA D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL. 

 

 

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

serà favorable, ja que li sembla una mesura correcta, presa per la Diputació Provincial. 

Tant el Sr. Gaseni com el Sr. Font manifesten també que el seu vot serà afirmatiu. 

L’alcalde explica que es tracta d’un conveni subscrit per la Generalitat de Catalunya, la 

Diputació i les Associacions de Municipis, amb la finalitat d’avançar, en un període 

relativament curt de temps, no només aquests diners pendents sinó fins als sis-cents quaranta 

mil euros, que és part del deute que tenen pendent de cobrar. Reitera que, com ha explicat 

anteriorment, el problema és financer, i no econòmic. 

 

 

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

 Vots a favor: tretze.  

 Vots en contra: cap.  

 Abstencions: cap. 

 

 

Vist el conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i les Diputacions Provincials, 

publicat en el BOPT núm. 59 de data 10 de març de 2012, amb que s’estableix el Pla 

d’Assistència Financera Local. 

Vista la quantia dels crèdits que aquest Ajuntament té enfront la Generalitat de Catalunya per 

import de 254.593,25 euros i que corresponen a: 

 

Conservatori de música 13.440,00€ 

FCL 73.153,25€ 

Llar d’Infants 168.000,00€ 

 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar l’adhesió al conveni del Pla d’assistència financera local de la província 
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de Tarragona entre la Generalitat de Catalunya i les Diputacions Provincials catalanes. 

 

SEGON.- Que d’acord amb el que es preveu al conveni, l’Ajuntament sol·licita a la Diputació 

de Tarragona un pagament per import de 254.593,25 euros per compte dels crèdits que aquest 

Ajuntament té enfront la Generalitat de Catalunya i que corresponen a: 

 

Conservatori de música 13.440,00€ 

FCL 73.153,25€ 

Llar d’Infants 168.000,00€ 

 

TERCER. Que en garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l’Ajuntament transmet 

els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Tarragona en forma 

que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya es haurà de fer efectius 

directament a aquesta Diputació. 

 

QUART. Que l’Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla d’Assistència 

Financera Local exclusivament a satisfer despeses de personal de la Corporació i deutes 

d’aquesta amb contractistes, concessionaris i altres proveïdors. 

 

CINQUÈ. Comunicar abans del dia 30 de març de 2012 l’adhesió a la Diputació de Tarragona.  

 

 

11- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 1/2012 DE BAIXA DE LES OBLIGACIONS 

RECONEGUDES D’EXERCICIS TANCATS. 

 

 

L’alcalde demana tractar tant aquest punt com el següent de manera conjunta, ja que tracten 

del mateix assumpte. 

El Sr. Espuny manifesta la seva conformitat. 

El Sr. Gaseni diu que el seu vot serà d’abstenció, ja que es tracta d’un tema purament tècnic. 

El Sr. Font dóna també la seva conformitat. 

 

 

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

 Vots a favor: onze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: dos. S’abstenen el senyor Gaseni i el senyor Llaó. 

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

 

 

ANTECEDENTS 

 

1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal 

establir si les obligacions reconegudes procedents d’exercicis anteriors que resten pendents de 

pagament responen a obligacions efectivament exigibles actualment. 

2. Pel Decret de l’Alcaldia núm. 140/2012, de data 15 de març de 2012 s’inicia l’expedient 

per a l’aprovació i comptabilització, si escau, de baixes d’obligacions reconegudes en 
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exercicis anteriors, pendents de pagament. 

3. El regidor d’Hisenda formula la proposta raonada de les baixes d’obligacions reconegudes 

en exercicis anteriors, pendents de pagament. 

4. L’interventora accidental ha emès un informe favorable. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

1. Cal tenir en compte els articles 46 i 47 del Reial decret legislatiu 1091/1998, de 23 de 

setembre, pel qual s’aprova el text  refós de la Llei general pressupostària. 

2. Cal considerar l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la 

instrucció del model normal de comptabilitat local. 

3. Cal considerar els articles 31.1 b, 59.4 i 84 de la Llei 30/192, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb relació a la 

consideració d’interessats, audiència i anuncis en cas que s’ignori el lloc de la notificació. 

4. Cal tenir en compte l’article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació a l’òrgan 

competent. 

Per tant, el Ple ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents de pagament, integrades 

en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 251.026,00 €. El detall individualitzat 

figura a l’annex. 

 

SEGON.- Fer els assentaments comptables  que calguin per fer efectiva la baixa de les 

obligacions indicades. 

 

 

12- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 2/2012 DE BAIXA DELS DRETS 

RECONEGUTS D’EXERCICIS TANCATS. 

 

 

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 ordinària la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: onze.  

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: dos. S’abstenen el senyor Gaseni i el senyor Llaó. 

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

 

 

ANTECEDENTS 

 

1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal 

determinar si la relació de drets reconeguts procedents d’exercicis anteriors que resten 

pendents  de cobrament respon a drets efectivament exigibles actualment. 

2. Pel Decret de l’Alcaldia núm. 139/2012, de data 15 de març de 2012, s’inicia l’expedient 
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per a l’aprovació i comptabilització, si escau, de baixes de drets reconeguts en exercicis 

anteriors, pendents de cobrament. 

3. El regidor d’Hisenda ha formulat la proposta raonada de les baixes de drets reconeguts en 

exercicis anteriors, pendents de cobrament. 

4. L’interventor ha emès un informe favorable. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

1. Cal tenir en compte els articles 64 a 67 de la Llei general tributària, 59 a 62 del Reglament 

general de recaptació, 40 a 41 de la Llei general pressupostària i 24 de la Llei de garanties dels 

contribuents, en relació amb la prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats. 

2. Cal considerar l’article 70 de la Llei general tributària i l’article 163 a 167 del Reglament 

general de recaptació, en relació amb la declaració d’insolvència del deutor. 

3. Cal considerar l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la 

instrucció del model normal de comptabilitat local. 

4. Cal tenir en compte l’article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació a l’òrgan 

competent. 

Per tant, el Ple ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats en 

l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 257.146,72 €, el detall individualitzat de la 

qual figura a l’annex. 

 

SEGON.- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa dels drets 

esmentats. 

 

 

13- 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 860, DE 22/3/2012), RELATIVA A L’HABILITACIÓ D’UNA PLATJA O 

PART D’AQUESTA PER ÚS DE MASCOTES ENSINISTRADES (GOSSOS). 

 

 

La Sra. Margalef dóna lectura a la proposta presentada relativa a l’habilitació d’una platja o 

part d’aquesta per ús de mascotes ensinistrades; afirma que es tracta d’una iniciativa popular i 

que van recollir-se tres-centes una signatura. 

El Sr. Espuny manifesta la seva conformitat a la proposta presentada, i demana que tant la 

regidoria de Medi Ambient com la de Turisme puguin buscar un espai per aquesta finalitat. 

El Sr. Gaseni diu que li sembla bé la iniciativa, i que tal com van parlar en la Comissió 

Informativa, es creï una comissió per tal de perfilar el lloc. 

La Sra. del Amo explica que tant des de la Regidoria de Medi Ambient com de la de Turisme 

estan treballant en aquest sentit, i tenen com a proposta la platja de Bon Caponet, ja que té un 

bon accés i no està gaire allunyada de la població. Per altra banda explica que tenen previst 

incloure-la a la nova web de Turisme, així com també una platja naturista, que seria, en inici, 

la de Port Olivet. Explica que les dues platges se senyalitzaran adequadament, i espera que pel 
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proper estiu estiguin ja en funcionament. 

L’alcalde demana a la regidora, tal com van acordar en la Comissió Informativa, que reuneixi 

una comissió per tal d’efectuar la proposta concreta i fer un seguiment de les dues platges, una 

pels animals i l’altra naturista. 

El Sr. Gaseni manifesta que segons es desprèn de la intervenció de la regidora del Amo, 

sembla que els llocs ja estan escollits. Pregunta si això és així o si, per contra i com va 

semblar donar a entendre’s a la Comissió, serà aquesta qui els escollirà. 

L’alcalde diu que les propostes són obertes i que per tant seran analitzades pels diferents 

grups. Que si hi ha un consens, perfecte. Es compromet a que hi haurà la voluntat d’assolir un 

acord que vagi més enllà de la majoria absoluta. 

El Sr. Font manifesta que en la Comissió Informativa van acordar afegir de forma 

consensuada a la moció presentada per iniciativa popular, la creació d’una comissió específica 

tutelada per les regidories de Turisme i Medi Ambient i la creació d’una ordenança 

reguladora. 

L’alcalde recorda que en la Comissió Informativa es va transaccionar una esmena a la 

proposta, relativa a la creació d’una comissió, a proposta de la regidoria de Medi Ambient, i 

que l’equip de govern inclouria també la de Turisme, com a les dues àrees més implicades, i 

que posarien a consideració com a mínim d’un membre de cada grup de l’oposició i altres 

persones que poguessin aportar qualsevol de les consideracions necessàries en aquesta 

direcció, i si s’ha d’articular una ordenança, que formuli la proposta corresponent. Per tot 

això, i en aplicació del que disposa l’article 97.5 del Reglament d’organització funcionament i 

règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, l’alcalde 

planteja els termes de la votació de la següent manera: la proposta d’acord que se sotmet a 

votació és la presentada pel Grup del Partit Popular, que hi figura a l’expedient, amb adició 

d’un punt tercer, en el sentit transaccionat a la Comissió Informativa General. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació ordinària 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 mascota ensinistrada (gossos) forma part de la vida familiar d’un ampli col·lectiu de la 

nostra societat que estima aquest animal de companyia. 

- L’Ajuntament sempre ha tingut present aquesta realitat instal·lant tres pipi-cans com un 

servei més de l’administració local a favor d’aquest col·lectiu, demostrant sensibilitat i 

delicadesa cap aquests animals i les persones responsables que les acompanyen. 

- Aquesta realitat ve avalada per unes signatures que demanen aquesta proposta social. 

Per tot l’exposat, els signats d’aquesta iniciativa popular proposen al Ple de l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar, el següent acord: 

 

PRIMER.- Destinar una platja del nostre terme (de fàcil accés) a l’ús i benestar dels animals 

(gossos) i els seus acompanyants. 

 

SEGON.- Establir l’ordenança municipal pertinent per regular l’ús dels drets i deures dels 
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propietaris dels animals. 

 

TERCER.- Instar la creació d’una comissió que estudiï el que s’escaigui i proposi en 

conseqüència. 

 

 

14- 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 861, DE 22/3/2012), RELATIVA A LA SOL·LICITUD DE LA GRATUÏTAT 

DE L’AUTOPISTA AP-7 AL SEU PAS PER LES TERRES DE L’EBRE FINS QUE NO 

QUEDI CONSTRUÏDA L’AUTOVIA A-7. 

 

 

El Sr. Font dóna lectura a la moció presentada relativa a la sol·licitud de la gratuïtat de 

l’Autopista AP-7 al seu pas per les Terres de l’Ebre fins que no quedi construïda l’autovia A-

7. 

L’alcalde recorda que ja fa anys que venen demanant la gratuïtat d’aquest tram de l’AP-7, fins 

que no estigui enllestida la ja famosa A-7 en el tram que va fins a la Jana (Castelló), i que el 

govern municipal ha intervingut sobre aquest tema en diverses ocasions, que han fet 

plantejaments al Govern de l’Estat, i que ara veuran si tenen sensibilitat. 

El Sr. Espuny manifesta la seva conformitat, tot i que pregunta si la gratuïtat es demana per a 

tothom o només per als residents a les Terres de l’Ebre. Manifesta també que, tal i com va 

manifestar el Sr. Montagut a la Comissió Informativa, seria bo demanar que la gratuïtat fos no 

des de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar sinó des de l’Hospitalet de l’Infant, a on en una 

mateixa rotonda conflueixen la darrera actual sortida de l’A-7 amb una entrada de l’AP-7, ja 

que altrament podria crear-se un caos circulatori en la TV-3025, des de la N-340 fins a 

l’entrada de l’AP-7. 

El Sr. Gaseni manifesta que el seu vot serà favorable, tot i que constata que, una vegada més, 

als pressupostos de l’Estat no hi hagi prevista ni gratuïtat, ni partida per iniciar el tram restant 

de l’A-7. Aprofita per mostrar el seu suport a l’alcalde per continuar amb les accions per 

aquest tram de l’A-7, amb els ajuntaments del Perelló, l’Ampolla i l’Aldea, perquè pensa que 

només hi ha dos opcions, o concedir aquesta gratuïtat o construir el tram d’autovia, que, amb 

un cost de cinquanta-sis milions d’euros, donarà continuïtat a la ja construïda fins 

l’Almadrava. 

El Sr. Font aclareix que a l’Hospitalet de l’Infant no existeix peatge, si no que únicament hi ha 

l’entrada a l’AP-7, no obstant accepta diu, la petita esmena. Així mateix manifesta que segons 

converses mantingudes tant amb el delegat del Govern Central, com amb un diputat del seu 

partit, el Ministeri de Foment té un forat de quaranta mil milions, que per aquest any no hi ha 

partida, però assegura que ja s’està tramitant el projecte. Creu que si concedissin la gratuïtat 

fins que l’obra no estigui enllestida seria un bon pas per a les Terres de l’Ebre. Per aquest 

motiu, garanteix que des d’un punt de vista polític, farà tot el que sigui possible. 

L’alcalde vol deixar constància que en nom dels alcaldes, no només de les localitats 

esmentades, sinó també del de Camarles, Amposta, la Sènia i tots aquells per on transcorre 

l’AP-7, van demanar-li que fes aquesta gestió amb el delegat del Govern Central, i esperen 

entre tots aconseguir-ho. 
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Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze.  

 Vots en contra: cap.  

 Abstencions: cap.  

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

 

 

- Atès que el Govern Central de l’Estat preveu presentar el 30 de març els Pressupostos 

Generals de l’Estat pel 2012 i que no està previst incloure cap partida per iniciar la 

construcció de la reivindicada Autovia A-7 al seu pas per les Terres de l’Ebre. 

- Atès que l’A-7 ja està executada al Camp de Tarragona i que per les Terres de l’Ebre és una 

obra molt esperada degut a l’alta densitat de trànsit a la carretera Nacional 340 i també per 

l’alta sinistralitat. 

 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Demanar al Ministeri de Foment del Govern Central de l’Estat la gratuïtat de 

l’Autopista AP-7 al pas per les Terres de l’Ebre, fins que no s’executin les obres de l’A-7. 

 

SEGON.- Traslladar aquest acord a la Subdelegació del Govern Central de Tarragona, a la 

Delegació del Govern Central de Catalunya i al Ministeri de Foment de l’Estat Espanyol. 

 

TERCER.- Així mateix i en els mateixos termes, traslladar aquesta proposta d’acord al 

Consell Comarcal del Baix Ebre, al Consell Comarcal del Montsià, a la Cambra de Comerç de 

Tortosa, a la Delegació del Govern de Catalunya a les Terres de l’Ebre i a tots els municipis 

afectats del nostre territori que es puguin adherir a aquesta moció. 

 

 

15- AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA. MOCIÓ PRESENTADA A L’EMPARA DE 

L’ARTICLE 91.4 DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ FUNCIONAMENT I RÈGIM 

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

APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2010. 

 

 

Tot seguit l’alcalde posa de manifest la necessitat d’ampliar, per raons d’urgència, l’ordre del 

dia prefixat, amb la inclusió de la proposta d’acord relativa a l’aprovació dels comptes 

generals corresponents a l’exercici 2010. 

L’alcalde justifica la urgència en el fet de tractar-se d’un punt que no s’ha pogut incloure en 

l’ordre del dia pel fet que, al moment de fixar-se aquest, es trobava encara en curs el tràmit 

d’exposició pública. Tot i que, recorda, el tema va ser tractat en Comissió informativa, i es va 

advertir que s’hi inclouria. 

Plantejada la qüestió en aquests termes, i a l’empara de l’article 91.4 del Reglament 

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

de 28/11/1986, es procedeix a la votació de la proposta d’inclusió, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 
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 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 tot i que no 

dubta que els comptes estiguin ben elaborats i que reflecteixen el que la Llei determina, el seu 

vot serà contrari, ja que és l’única manera de demostrar la seva disconformitat amb la manera 

com es gasten els diners dels ciutadans, i que porta com a conseqüència les situacions com les 

d’avui i les de fa uns mesos, d’increments d’impostos, i que per tant el seu vot serà negatiu. 

El Sr. Gaseni diu que pensa el mateix que el Sr. Espuny, tot i que el seu vot serà d’abstenció ja 

que el tema dels comptes ha de ser estrictament tècnic, i avui farà confiança. 

El Sr. Font manifesta que el seu vot serà d’abstenció, ja que cap dels tres regidors del PP avui 

presents van ser-hi el passat mandat i per tant, per sentit de responsabilitat, no poden donar 

cap opinió. Creu que des d’un punt de vista professional i tècnic estan ben elaborats però que, 

com ha dit, no van participar en el seu contingut. 

L’alcalde recorda al Sr. Espuny que a la Comissió Informativa va dir que s’abstindria, i que 

ara en canvi canvia el sentit del seu vot. No sap, diu, si això obeeix a alguna estratègia. 

El Sr. Espuny contesta que en aquells moments tenia una informació i ara en té una altra; que 

com ja ha manifestant anteriorment no dubta que els comptes siguin correctes, però que és una 

manera de mostrar la seva disconformitat en la manera com s’estan utilitzant els diners 

públics. Abans sabia unes xifres i avui en sap unes altres. 

L’alcalde vol deixar constància que la informació que tenia en aquells moments el Sr. Espuny 

és la mateixa que té ara, i ho poden corroborar tant el regidor d’Hisenda com la Interventora, 

tot i que entén que canviar d’opinió és del tot lícit. 

 

 

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

 Vots a favor: set.  

 Vots en contra: un. Vota en contra el senyor Espuny. 

 Abstencions: cinc. S’abstenen el senyor Font i Ballesteros, la senyora Font i Ferré, la 

senyora Margalef, el senyor Gaseni i el senyor Llaó. 

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 2010; 

Vist l’informe emès per la Intervenció General en data 27/01/2012, així com el dictamen 

favorable emès per la Comissió Especial de Comptes en data 23/02/2012; 

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 
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cadascun dels organismes autònoms administratius, de la societat mercantil i l’entitat pública 

empresarial, 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 2010. 

 

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. 

 

 

16- AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA. MOCIÓ PRESENTADA A L’EMPARA DE 

L’ARTICLE 91.4 DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ FUNCIONAMENT I RÈGIM 

JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCALS, APROVAT PER RD 2568/1986, DE 28/11/1986. EN 

DEFENSA DELS AFECTATS PER LA CONTRACTACIÓ DE PARTICIPACIONS 

PREFERENTS. 

 

 

Tot seguit el Sr Gaseni proposa la necessitat d’ampliar, per raons d’urgència, l’ordre del dia 

prefixat, amb la inclusió d’una proposta d’acord en defensa dels afectats per la contractació de 

participacions preferents. 

Plantejada la qüestió en aquests termes, i a l’empara de l’article 91.4 del Reglament 

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

de 28/11/1986, 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. 

 

 

El Sr. Gaseni dóna lectura a la moció presentada. 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, tots els grups manifesten la seva 

conformitat. 

 

 

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

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 
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 Abstencions: cap. 

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

 

 

Vist el perjudici que ha generat a 210.000 famílies catalanes la compra de participacions 

preferents amb condicions irregulars; vista la poca supervisió i regulació que han aplicat els 

organismes competents per evitar o corregir aquests perjudicis i vistes les mobilitzacions dels 

afectats i els col·lectius d’usuaris d’entitats financeres, cal prendre totes les mesures de suport 

possibles per reclamar una acció correctora molt més decidida per part dels poders públics. 

Des del 1999, s’han col·locat prop de 26.000 milions d’euros en participacions preferents, 

pràcticament totes procedents d’entitats financeres. Fins al 2007, molts dels contractes de 

participacions preferents es van signar sense documentació i amb poca informació; a partir del 

2007, s’han detectat molts incompliments de les obligacions d’informació i protecció del 

consumidor previstes en la Directiva MiFID. En molts casos, es van convertir contractes de 

dipòsits a termini a participacions preferents. 

Les participacions preferents són valors emesos per societats que no permeten participació en 

el capital ni dret de vot, tenen caràcter perpetu i la rendibilitat és variable i no garantida. Són 

valors que no cotitzen en borsa i tenen una liquidesa difícil, un alt risc de pèrdues, una 

rendibilitat generalment fixa en un primer període i variable posteriorment, vinculada a 

beneficis distribuïbles.  

Els perjudicis s’han fet evidents quan han aflorat les irregularitats pel que fa a: 

 

I. La contractació i la comercialització 

S’han detectat molts casos en què no es va informar de les característiques del producte, ni 

dels riscos que tenia, ni de l’escassa o nul·la liquiditat ni del caràcter perpetu del producte. Es 

van contractar moltes participacions preferents sota l’aparença de dipòsit, però amb una 

rendibilitat superior. És un producte altament complex que la mateixa Comissió Nacional del 

Mercat de Valors (CNMV) considera d’alt risc, no apropiat per al mercat minorista. 

 

II. La baixa disponibilitat i liquiditat de la inversió 

Un cop els estalviadors han volgut recuperar els fons dipositats, molts s’han trobat que el 

caràcter perpetu del producte —del qual no se’ls va avisar— n’impedeix la liquiditat, si no és 

que es traspassen a un mercat secundari em què el principal comprador —i pràcticament 

l’únic— és l’entitat emissora, amb la conseqüència que és qui marca el preu de venda, molt 

per sota de l’inicial. 

Si es té en compte la insuficiència de les alternatives que ofereixen les entitats financeres als 

afectats, considerant que la denúncia de les associacions d’usuaris als organismes supervisors 

ha aconseguit que la CNMV i el mateix Banc d’Espanya reconeguin l’abús i la incorrecció 

d’aquestes participacions, però no accions correctores prou contundents, evidenciant la 

indefensió i la desinformació de bona part dels afectats. 

Si es té en compte que hi ha la possibilitat que hi hagi població afectada per aquesta 

problemàtica al nostre municipi.  

 

Per tot això, el Ple: 

 

ACORDA: 
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PRIMER.- Manifestar i denunciar l’abús en què han incorregut les entitats financeres en la 

comercialització d’aquests productes. 

 

SEGON.- Comunicar als organismes reguladors —Banc d’Espanya i Comissió Nacional del 

Mercat de Valors— la necessitat que les entitats financeres impulsin una campanya de 

comunicació per tal de garantir que les persones afectades estiguin ben informades dels seus 

drets i deures. 

 

TERCER.- Manifestar la necessitat que els organismes reguladors intervinguin per assolir la 

restitució dels drets dels usuaris afectats. Una restitució que hauria de garantir, mitjançant les 

vies legals i financeres que escaigui, la plena convertibilitat de les inversions efectuades en 

participacions preferents. 

 

QUART.- Donar suport a totes les actuacions de les associacions d’usuaris d’entitats 

financeres en la informació i defensa dels afectats i en la denúncia de les irregularitats 

comeses en la fase de contractació i comercialització d’aquests productes. 

 

CINQUÈ.- Donar suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a 

la denúncia i divulgació d’aquestes males pràctiques esmentades com a la defensa i demanda 

de restitució dels drets dels seus afectats. 

 

 

17- AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA. MOCIÓ PRESENTADA A L’EMPARA DE 

L’ARTICLE 91.4 DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ FUNCIONAMENT I RÈGIM 

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

CONTRA LA REFORMA LABORAL. 

 

 

Tot seguit el Sr Gaseni proposa la necessitat d’ampliar, per raons d’urgència, l’ordre del dia 

prefixat, amb la inclusió d’una proposta d’acord contra la reforma laboral. 

Plantejada la qüestió en aquests termes, i a l’empara de l’article 91.4 del Reglament 

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

de 28/11/1986, 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. 

 

 

El Sr. Llaó dóna lectura a la moció presentada contra la reforma laboral. 

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

serà favorable. Pensa que no són els millors moments, ni tampoc la pedra filosofal que 

permetrà crear llocs de treball, just el contrari, s’està aconseguint que se’n destrueixin més 

ràpidament. Creu que hi han empresaris que fent les coses bé, poden trobar-se en una situació 

que en un moment donat hagin de prendre decisions que no els agraden, i que segur no és la 
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seva voluntat aplicar la reforma. Pensa també que amb aquesta reforma el que s’aconsegueix 

és que grans empreses estan tirant al carrer massivament a molts treballadors a un cost molt 

baix, i no perquè no hi hagi feina, sinó simplement per obtenir més beneficis. Afirma que a la 

llarga qui en rebrà les conseqüències seran els ciutadans que reben els serveis de les pròpies 

empreses, i posa com exemple l’empresa Movistar, que creu s’agafarà a aquesta reforma i 

acomiadarà a uns milers de treballadors amb un acomiadament molt barat, amb la finalitat a 

final d’any de poder presentar uns beneficis extraordinaris. Reitera el seu vot serà favorable a 

la moció presentada en contra de la reforma laboral del Govern Espanyol. 

El Sr. Font opina que aquesta reforma laboral aporta més flexibilitat que l’anterior, i que és 

justament per mèrits de la gestió passada que en l’actualitat hi han cinc milions i mig 

d’aturats. A curt termini no crearà llocs de treball, continua, primer s’han d’encarar les 

reformes estructurals adients perquè l’economia vagi millorant. Afirma que Espanya, amb 

aquesta reforma, és més europea que abans, tot i que encara queda curta en comparança amb 

la de països molt més avançats com el Regne Unitat, Suècia, Alemanya, Àustria o fins i tot els 

Estats Units. Li dóna un marge de confiança, perquè entén que promou el prototip d’un 

empresari emprenedor que treballa per la seva empresa sense límit d’horari, amb treballadors 

implicats i responsables, i no el d’aquells que presenten baixes laborals de més de trenta-cinc 

dies l’any. Opina però que el Ple no és el fòrum oportú per portar un debat d’aquestes 

característiques, i troba un gest d’oportunisme polític que el grup d’ERC presenti la proposta 

tot just el dia 29 de març, dia de la vaga general. 

El Sr. Montagut manifesta que el grup de CiU s’abstindrà. Convé amb el Sr. Font que no és el 

fòrum ideal per tractar el tema, ni tampoc el dia ideal. La proposta té un cert sentit, afirma, 

però també creu que, a la vista dels cinc milions dos-cents mil treballadors aturats actuals, 

alguna cosa s’havia de fer. 

El Sr. Llaó manifesta que al seu entendre és el lloc i el moment ideal per tractar el tema, ja que 

la reforma laboral afecta a tots els treballadors, i encara més avui, amb un punt a l’ordre del 

dia que afectarà a tots els treballadors de l’ajuntament. Afirma que la reforma laboral de l’any 

2010, elaborada pel PSOE, va portar més d’un milió d’aturats, i que aquesta, en un mes, en 

porta cent cinquanta mil més. Afirma que s’estan fent molts ERO, i que la flexibilitat 

al·ludida pel Sr. Font és només per a l’empresari, que en qualsevol moment pot canviar el 

contracte, rebaixar el sou, ampliar hores, i fins i tot acomiadar el treballador. Si s’han de 

comparar amb Europa per la reforma laboral, conclou, també s’haurien de comparar en els 

sous i les polítiques socials. 

El Sr. Font contesta que en general a gran part de la resta d’Europa són més competitius que 

els del Sud, i que el fet de ser més competitius implica tant l’empresari com el treballador. I 

amb això, diu, no està defensant a l’empresari, ja que ell també és treballador. Per arribar a ser 

competitius s’ha de treballar i formar-se. Si a un empresari no li va bé el negoci i ha 

d’acomiadar algun treballador, més val això que no pas haver de tancar l’empresa. Per aquest 

motiu ha d’haver-hi flexibilitat. Demana un marge de confiança, que només fa tres mesos que 

governen. Al seu entendre es presenten propostes com aquesta només perquè es tracta del 

Partit Popular. Recorda que els socialistes van estar governant durant set anys i només van 

tenir una vaga general, perquè els sindicats els van aguantar tot. Els sindicats tenen les seves 

funcions, conclou, però haurien de pagar les seves quotes tal i com ho fan els afiliats dels 

partits polítics, i no estar permanentment subvencionats pel govern. 

El Sr. Llaó conclou que la reforma laboral no flexibilitzarà el treball, i recorda que també en 

l’anterior reforma estava previst l’acomiadament, amb el consens això sí del comitè 

d’empresa i de l’administració pertinent. En relació al comentari sobre la competitivitat diu 
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que potser els empresaris del sud també són diferents, i per això amb aquesta reforma podran 

fer més acomiadaments, tal com ja s’ha pogut veure en un mes, en què hi han hagut cent 

cinquanta mil aturats més. 

 

 

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

 Vots a favor: tres. 

 Vots en contra: dos. Voten en contra el senyor Font i Ballesteros i la senyora Margalef. 

 Abstencions: vuit. S’abstenen el senyor Martí i Garcia, el senyor Montagut, la senyora 

Martí i Buenaventura, el senyor Lallana, la senyora del Amo, el senyor Martí i Esteller, 

el senyor Medrano i la senyora Font i Ferré. 

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

 

 

En l’actualitat, vivim immersos en un moment d’una profunda crisi econòmica i financera que 

posa en entredit l’estat del benestar, que genera una manca de crèdit al teixit productiu i que 

comporta una massiva destrucció d’ocupació que ens ha dut a uns nivells d’atur gairebé 

inèdits: més de 775.000 aturats a Catalunya a l’últim trimestre del 2011. La creixent taxa 

d’atur juvenil – propera al 50 per cent – o d’atur de llarga durada ens alerten sobre els alts 

costos socials i econòmics pel país i, especialment, per aquells que es troben en situació de 

major dificultat i són més vulnerables.  

En aquest sentit, les conseqüències d’aquestes elevadíssimes taxes d’atur resulten encara més 

dramàtiques davant l’actual insuficiència d’unes polítiques públiques que haurien d’evitar un 

risc creixent d’exclusió i fractura social generalitzada. L’alt nivell d’endeutament del conjunt 

de les Administracions Públiques s’ha traduït en ajustos als pressupostos de despesa que s’han 

traduït en bona part en retallades en les prestacions socials que afecten precisament  els 

sectors més vulnerables a la crisi. Un endeutament públic de molt més complexa solució pel 

dèficit fiscal que pateixen algunes CCAA amb el Sector Públic Espanyol – amb Balears, 

Catalunya i el País Valencià al capdavant – suposa un llast afegit per a garantir l’adequat marc 

de prestacions i garanties socials o proposar mesures de reactivació econòmica adients a les 

actuals circumstàncies. 

La ineficàcia de la reforma laboral del 2010, que no ha estat capaç d’evitar més d’un milió de 

nous aturats, ens demostra una vegada més que la principal mesura per a sortir de la crisi no es 

troba en una reforma laboral que abarateixi el cost d’acomiadament sinó en crear les 

condicions adequades i impulsar mesures efectives per dinamitzar l’economia productiva i 

reactivar les nostres petites i mitjanes empreses, les principals generadores d’ocupació del 

nostre país. Bona prova d’això n’és la disparitat de taxes d’atur observades en diversos 

territoris on s’aplica la mateixa legislació laboral: la taxa d’atur a Euskadi, per exemple, és del 

12,61% i la de Navarra de 13,82% - molt inferiors a la mitjana estatal -. 

En qualsevol cas, la reforma laboral que convindria no és la que ha imposat el Govern del 

Partit Popular. En primer lloc, la nova reforma afeblirà el país, rebaixarà els salaris empobrint 

les classes treballadores i, a l’abaratir l’acomiadament indefinit i facilitar els acomiadaments 

col·lectius, destruirà ocupació a curt termini. 

En segon lloc, és una reforma laboral que vulnera qualsevol principi de concertació i diàleg 

social, augmenta la conflictivitat laboral a l’empresa i deixa en una situació d’extrema 

indefensió i inseguretat jurídica als nostres treballadors a l’hora, per exemple, de provar la 

improcedència d’un acomiadament o la modificació de les seves condicions laborals i salari.  
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I, per últim, aquesta reforma ens allunya de poder disposar d’un veritable marc de relacions 

laborals propi que, amb el consens dels agents socials de casa nostra, s’adapti a la nostra 

realitat sòcio-econòmica condicionat, per exemple, per un cost més alt de la vida que afecta al 

nostre benestar.  

Ni el rebuig social manifestat al carrer els passats 19 de febrer, 11 de març i 29 de març, ni 

l’increment de la conflictivitat laboral ni del nombre d’Expedients de Regulació d’Ocupació 

un cop aprovada la reforma sembla ser no han estat motius suficients per a que el Govern 

Espanyol per obrir cap tipus de procés de diàleg social. 

Els ajuntaments, sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels nostres ciutadans i 

ciutadanes, i els portaveus de major proximitat de les nostres aspiracions fonamentals, insten a 

través del seu ple a: 

 

PRIMER. Instar al Govern Espanyol a convocar la mesa del diàleg social per obrir un 

procés de negociació amb els agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma 

laboral, perquè impulsi la contractació de qualitat; garanteixi la defensa dels drets dels 

treballadors; en millori la seva ocupabilitat, especialment d’aquells que estan a l’atur, i 

aposti decididament per mesures de dinamització econòmica que reactivin la demanda de 

nous llocs de treball. 

 

SEGON. Instar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat a exercir una 

defensa ferma de les competències laborals atorgades per l’Estatut, fent possible 

d’esdevenir l’administració laboral única de l’Estat a Catalunya amb competències 

executives sobre la negociació col·lectiva i les relacions laborals entre d’altres. 

 

TERCER. Instar al Parlament de Catalunya a acordar una proposta de reforma de la Ley 

Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que possibiliti 

l’excepcionalitat d’aquelles CCAA que vulguin assumir una plena sobirania fiscal a través 

d’un model de concert econòmic, per tal de finalitzar l’actual espoli fiscal que pateix 

Catalunya, que llasta les potencialitats del nostre estat del benestar i l’exercici efectiu dels 

drets socials dels treballadors, autònoms i emprenedors. 

 

 

18- 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 40/2012, de 25/01/2012 al 151/2012, de 23/03/2012 i de les actes de les 

Juntes de Govern corresponents a les sessions 03/2012, de 26/01/2012, a 09/2012, de 

16/03/2012, documents tots que han estat a disposició dels senyors regidors a la Secretaria des 

del moment de la notificació de la convocatòria de la present sessió. 

El Sr. Espuny, en relació al Decret de l’Alcaldia núm. 137/2012 pregunta el per què demanen 

al REBE la reducció del 25% del servei del transport de la recollida de residus. Diu també que 

en el Ple passat va preguntar sobre un decret relatiu a Promociones Calafat en que s’anul·la un 

decret anterior i s’obre una altra tramitació, per això pregunta si s’ha arribat a algun acord amb 

el Sr. Mangrané o si és que s’ha centrat més la reclamació ja que el reclama el Sr. Mangrané 

no són els tres milions d’euros sinó altres coses. 
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El Sr. Gaseni demana informació sobre un decret que fa referència a un recurs interposat per 

Promociones Calafat, en el que diu que l’ajuntament incompleix el conveni de cessió del 

castell de Sant Jordi. 

L’alcalde contesta en relació a la primera pregunta del Sr. Espuny que la regidora de Medi 

Ambient el convocarà per tal d’explicar-li com es preveu una millor optimització dels 

recursos. 

Respecte al decret de Promociones Calafat, explica l’alcalde que en quan el Sr. Mangrané va 

formular aquesta sol·licitud van posar-se en contacte amb la Direcció General d’Urbanisme i 

van tenir dues reunions amb el director general, al qual agraeix l’excel·lent complicitat que té 

sempre en defensa dels interessos de l’ajuntament, i que quan sigui el moment s’explicarà tot 

amb detall. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El Sr. Espuny reitera la pregunta efectuada l’anterior Ple, en què va preguntar pel nombre de 

contenciosos que té interposats l’ajuntament de l’Ametlla de Mar, i el seu cost. Prega també la 

reparació abans de l’estiu de molts trams trencats de la barana del Passeig Marítim, i que si 

l’han de renovar tinguin en compte la continuïtat amb el trams que han donat més bon resultat 

en quant a conservació i manteniment. 

El Sr. Gaseni prega a l’alcalde una explicació en relació al projecte Zèfir, després dels últims 

esdeveniments ocorreguts al Parlament, en què es va acordar que el projecte Zèfir es faria amb 

el consens amb l’Administració Local. Tot i saber que actualment estan en període 

d’al·legacions, pregunta fins quin dia és convenient esperar per si hi ha una resposta des de la 

Generalitat. 

La Sra. Margalef, en relació a la brutícia acumulada en els contenidors d’escombraries i la 

mala olor que desprenen, pregunta si la Regidoria de Medi Ambient té previst algun tipus de 

neteja o manteniment, i fa referència que a la localitat de Cambrils és el propi ajuntament, 

mitjançant un empleat municipal i un vehicle adaptat que han comprat, qui fa la neteja dels 

contenidors de la població, i que amb això han reduït molt les males olors. Prega una ràpida 

solució ja que ara ve l’època estival. 

L’alcalde demana al portaveu que convoqui al Sr. Espuny per contestar la pregunta sobre el 

nombre de contenciosos, tot i que, afirma, el Sr. Espuny és perfectament coneixedor del per 

què de l’existència d’aquest nombre de contenciosos. En relació al prec de la barana del 

Passeig Marítim explica que ja fa molts mesos van traslladar a Costes de la Generalitat la 

problemàtica de la balustrada. És una preocupació que comparteix, en la que estan treballant, i 

la brigada té instruccions per procedir al seu manteniment. Sobre el projecte Zèfir explica que 

s’han fet reunions periòdiques amb tots els grups polítics municipals, i que hi ha una voluntat 

compartida de buscar un consens en el tema de les al·legacions, que presentaran en temps i 

forma. Demanen, suggereixen i/o exigeixen que això es faci efectivament amb el consens de 

les autoritats competents i locals. Creu que tindran temps per seguir treballant al respecte. En 

relació al prec efectuat per la Sra. Margalef, contesta que hi han unes previsions de neteja 

periòdiques tot i que potser haurien de ser més, i que hi han uns reforços previstos 

periòdicament per a l’estiu. Tot i això, demana a la regidora de Medi Ambient que ho tingui 

en compte. 
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I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 21:50 hores del dia més amunt 

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

ho desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 31 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 38 a 68 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 15/05/2012 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 4/2012, DE 14/05/2012, 

EXTRAORDINÀRIA I URGENT. 

 

 

ASSISTENTS A L’INICI 

 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí 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 

Sr. 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 Gaseni 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 19:00 hores del dia 14/05/2012, es reuneixen a la sala de sessions de 

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

l’Alcaldia, amb la finalitat de celebrar sessió extraordinària i urgent del ple de l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar. 

Es constata l’existència del quòrum necessari perquè el ple sigui vàlidament constituït, segons el 

que exigeix l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim 

local. 

El Sr. alcalde procedeix a obrir la sessió i, com a pas previ al tractament de qualsevol altre 

assumpte, a exposar als senyors regidors els motius que justifiquen la urgència de la 

convocatòria, que fonamenta en la necessitat de debatre i aprovar el punt inclòs en l’ordre del dia 

de la convocatòria, atesos els peremptoris terminis imposats per la normativa aplicable al cas. 

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: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

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

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

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

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

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

El Ple acorda ratificar aquesta mateixa convocatòria. 

 

 

1- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 3/2012, DE 29/3/2012. 

 

 

Es procedeix a llegir l’acta de la sessió anterior, 03/2012, de 29/03/2012. 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, 03/2012, de 29/03/2012. 

 

 

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

TERMINI PER 10.242.029,39 €, D’ACORD AMB EL RD LLEI 4/2012 DE 24 DE FEBRER. 

 

 

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

del que es disposa a l’article 82.3 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic 

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, el senyor Espuny manifesta que quan es 

va fer la proposta del pla d’ajust previ a aquest crèdit el seu vot ja va ser contrari, i que, per 

tant, avui el seu vot també ho serà, per les mateixes raons. Opina que la situació de 

l’economia de l’ajuntament és bastant greu. Assevera no ser cert, com pensa molta gent, diu, 

que en fer aquest crèdit els altres crèdits queden anul·lats. És un nou crèdit que se suma als 

existents, que pràcticament ratllen els nou o deu milions d’euros, i que no acaba amb tots els 
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deutes de l’ajuntament, perquè hi ha organismes, com ara el REBÉ, al que encara se li deuen 

diners de l’any passat, prop del milió d’euros. A més a més li preocupa, diu, que encara no hi 

hagi empresa que vulgui gestionar la residència de gent gran, la qual cosa comportarà que 

l’ajuntament hagi de fer front als compromisos amb l’empresa constructora, que són cinquanta 

mil euros més al mes, durant vint anys. Si a això se li sumen els crèdits bancaris existents, 

estan parlant d’una quantitat al voltant d’entre els cent vuitanta a dos-cents mil euros que 

l’ajuntament haurà de fer front cada mes. Això, diu, és degut a una mala gestió, a una mala 

presa de decisions que els han portat fins aquí. Posa com a exemple el cas de Tres Cales, i 

explica que quan hi ha un sector, com és el sector J, que fa dos anys que pràcticament està 

finalitzat sense absolutament cap sol·licitud de construcció, l’equip de govern planteja les 

obres de Tres Cales 2a. Fase des de la via fèrria fins la línia de la costa, i expliquen que el 

propietari ho anirà pagant a poc a poc, fins el 2016, perquè no està disposat a pagar-ho tot de 

cop. Si hi hagués un sector amb possibilitats de construir i de desenvolupar-se, continua, 

tindria una justificació la urgència per tirar-lo endavant, però el fet és que fa dos anys que hi 

ha un sector amb les mateixes característiques constructives, just al costat, en el qual no s’ha 

venut res. Es pregunta el perquè d’aquestes urgències. Creu que hagués valgut més la pena 

arribar a un acord amb el propietari per consensuar el moment de tirar endavant les obres, i 

tindrien dos o tres milions d’euros, que és el que valen les obres de Tres Cales 2a. Fase, i no 

caldria empenyorar al poble amb aquest crèdit. Fa menció també al sector de Roques 

Daurades, en què, afirma, l’equip de govern ha concedit un crèdit leasing ICO, concretament a 

l’empresa INCOEX. 

L’alcalde demana al senyor Espuny que sigui concret, i que se centri en el punt de l’ordre del 

dia. Sol·licita també que consti en acta el que diu el senyor Espuny. 

Continua el senyor Espuny, en relació a Tres Cales 2a. Fase, que haurà de ser l’ajuntament qui 

ara haurà d’avançar els diners que l’empresa propietària, tal com posa en la documentació que 

se li ha facilitat, hauria d’aportar, l’any 2013 quan les obres ja farà un any que estan 

començades quatre-cents trenta mil, l’any 2014 quatre-cents trenta mil, l’any 2015 quatre-

cents trenta mil, i l’any 2016 quatre-cents trenta mil. L’empresa per tant, diu, acabarà de pagar 

les obres l’any 2016. Recorda haver sempre afirmat que van córrer molt, perquè van començar 

les obres abans de recaptar els diners dels veïns i promotors, i per aquest motiu a unes 

empreses se’ls hi deuen els diners i a d’altres se’ls ha fet un ICO leasing i han cobrat. Suposa 

diu, que no se’ls va enganyar quan van presentar un donar compte amb un certificat de totes 

les obligacions de pagament d’acord amb la Llei 4/2012, de 24 de febrer, i que en aquella 

documentació posa leasing, certificació núm. 7 Roques Daurades, pagat a INCOEX. Quan les 

coses es fan malament, continua, és molt probable que altres hagin de pagar les 

conseqüències, i pregunta si no hagués estat més vàlid primer arreplegar els diners i una 

vegada els haguessin tingut adjudicar les obres i desenvolupar-les. Perquè ara, diu, sembla ser 

que uns han cobrat i els altres no. Afirma que va preguntar a La Cala Gestió per l’estat de les 

obres de Roques Daurades i li van contestar que abans de l’estiu les obres estarien lliurades, i 

així ho espera per tal d’evitar la mala imatge que està donant la urbanització aquests dos 

darrers estius. Ara s’han de pagar aquestes obres, quan encara hi ha propietaris i promotors 

que encara no ho han fet. Torna a preguntar si no hagués estat més normal que primer 

l’ajuntament s’hagués assegurat el cobrament per part dels responsables i una vegada 

haguessin tingut els diners, tirar endavant les obres. A l’igual que aquest cas, afirma que hi 

han un seguit d’obres i factures que han portat a aquest deute, i que ara també s’han de sumar 

a aquests deu milions. És greu, diu, perquè per una part s’augmenta l’IBI un 50% i per l’altra 

està prevista una pujada de les taxes i dels preus públics, obligats per culpa i a conseqüència 
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de les decisions presses, i ara aquestes culpes diu, les han de pagar tots els caleros i famílies 

del poble, que veuran incrementats els seus rebuts com ara la guarderia, l’aigua, l’escola de 

música, les activitats d’estiu, etc. Com a conseqüència de l’aprovació d’aquest crèdit tenen un 

pla de sanejament que suposa únicament i exclusiva una pujada d’impostos i de preus públics. 

Davant d’aquesta realitat el seu vot ha de ser negatiu, i quan a més a més, saben que ho 

haguessin pogut fer d’una altra manera. 

El senyor Gaseni manifesta que estan davant la part definitiva de l’últim Ple, a on es va 

reconèixer un deute als proveïdors de deu milions tres-cents mil euros aproximadament. Estan 

d’acord que l’ajuntament pagui el que deu, però no estan d’acord que s’hagi de recórrer a 

aquesta fórmula que implica que durant deu anys serà la ciutadania qui portarà el pes de la 

gestió. Afirma que és el govern de Partit Popular del senyor Rajoy, amb el seu afany de 

controlar i intervenir les economies municipals, obligat potser també per la situació exterior, 

qui fa un favor a l’equip de govern, perquè d’alguna manera ha estat qui ha trobat la forma de 

finançar la mala gestió d’aquests darrers anys. Però no es fa cap favor al poble, ja que serà 

aquest qui veurà com s’augmenten els impostos i disminueixen els serveis, i a més a més 

hauran de pagar interessos. Diu això, explica, perquè la realitat és la que és, i aquesta quantitat 

són molts de diners. Per aquest motiu el seu grup no pot aprovar aquesta operació, perquè fer-

ho seria donar el vist-i-plau a la mala gestió que els ha portat fins aquí. Reitera per tant que els 

seu vot serà negatiu. 

El senyor Font manifesta que serà coherent amb la votació efectuada en el Ple del passat 

29/03/2012 i per tant s’abstindrà. Es remet als arguments expressats en aquella sessió, i 

concreta que hi ha una part positiva en tot això, perquè qui es beneficia no són els ajuntaments 

sinó els proveïdors, i la finalitat última del Decret és aquesta, facilitar al sistema la liquiditat 

que els bancs no faciliten. Si s’ha fet una bona o una mala gestió és una altra cosa, diu. Del 

que es tracta és de que els proveïdors tinguin una injecció econòmica per tirar endavant els 

seus negocis, no perdre més llocs de treball i evitar el tancament d’empreses per culpa dels 

deutes de les administracions. Recorda que ja hi ha una llei que diu que els ajuntaments han 

de pagar a cinquanta dies, però que és difícil de complir. De fet, continua, hi ha molts pocs 

ajuntaments que la compleixin, excepte casos puntuals com ara l’ajuntament de Vila-seca, que 

és exemplar perquè tenen una gestió molt eficaç. Manifesta que pot compartir l’argument del 

senyor Espuny en relació a la idoneïtat temporal de determinades actuacions urbanístiques, 

però el debat no és aquest, i no toca. El debat és tirar endavant un pla perquè els proveïdors 

puguin cobrar, tot i ser evident que es tracta d’una intervenció del govern de l’Estat, ja que és 

aquest qui deixa els diners, i qui vetllarà per tal que es compleixin els terminis. Aquest és el 

seu raonament de vot, explica, basat exclusivament en el fet que els beneficiaris són els 

proveïdors, que són els que han de cobrar, petites i mitjanes empreses que són els que 

realment creen riquesa. És lamentable, diu, que hi hagi quatre-cents mil autònoms que han 

hagut de tancar per manca de liquiditat, i si amb aquesta actuació es pot donar una injecció 

econòmica als que encara en queden, el seu vot serà d’abstenció, no podent votar a favor 

perquè opina que efectivament s’haguessin pogut evitar decisions per no arribar a un volum 

tant gran de deute, perquè en definitiva serà el poble qui acabarà pagant. 

El senyor Montagut constata que el senyor Espuny ha aprofitat per repetir els arguments de 

l’anterior Ple i fer un repàs de tots els temes urbanístics, tot i que, al seu entendre, parla de la 

mala gestió però sempre obvia parlar de l’augment patrimonial que han comportat. La situació 

ha canviat, com ja ha dit altres vegades. S’han de prendre unes decisions, i el Govern Central 

ha pres la dels mecanismes d’aquest Decret Llei, com molt bé ha dit el senyor Font, perquè ja 

que el sistema no és capaç d’injectar liquiditat mitjançant els bancs, es puguin saldar els 
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deutes de totes les administracions amb els seus proveïdors. El que sí està clar, puntualitza, és 

que hi han ajuntaments als que se’ls aprova aquest mecanisme en funció dels números i els 

plans presentats, i a altres que no. Entén que si no hagués visualitzat un mínim de realisme ens 

els números de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar no l’hagueren concedit. Fa referència 

seguidament a la factura al·ludida pel Sr. Espuny per la qual, segons aquest, “s’ha fet un ICO 

leasing”. Precisament, diu, al senyor Espuny se li va facilitat tota la documentació que va 

demanar sobre el tema, de què es desprenia amb tota transparència que l’empresa va endossar 

el seu crèdit a LICO Leasing, de manera que el deute l’ajuntament el té amb LICO Leasing, i 

amb ningú més. Opina que el senyor Espuny aprofita l’ocasió per introduir dubtes que no 

venen al cas. L’ajuntament, diu, té una relació de proveïdors a qui es deuen diners, i aquests 

diners se pagaran. Reitera que el Sr. Espuny no parla de l’augment patrimonial, que només 

insisteix en els deutes; però si l’ajuntament no hagués estat en condicions de complir no 

haguessin aprovat el Pla, ja que hi ha ajuntaments als quals no se’ls ha aprovat, com també 

n’hi ha d’altres que a l’igual que el de l’Ametlla han fet una sèrie d’infraestructures perquè el 

poble les demanava, i altres, en fi, que no tenen cap deute perquè segurament tenen més 

recursos, o que no tenen cap problema perquè, senzillament, no han fet res. Tot és 

interpretable, conclou, i l’Estat no hauria donat la possibilitat de fer el crèdit si no pensessin 

que es pot pagar. 

En una segona intervenció, el senyor Espuny manifesta que per primera vegada el senyor 

Montagut ha reconegut que hi ha pobles que estan millor que aquest i pobles que estan pitjor, 

ja que fins ara, diu, tots estaven pitjor. Hi ha pobles que estan millor perquè han pres les 

decisions correctes, i és normal que l’oposició demani que es prenguin les decisions correctes. 

Es preveu que si els ajuntaments no paguen l’Estat els ho retindrà de les aportacions que fa 

cada mes, però el problema serà per la Tresoreria. En relació a la creació d’actius patrimonials 

vol pensar que el seu valor és real, i que no és com el dels actius que tenen els bancs les 

caixes, i impossibiliten que el país tiri endavant perquè són actius tòxics. 

L’alcalde demana al senyor Espuny que sigui més seriós a l’hora d’usar qualificatius. 

El senyor Espuny diu que els adjectius ell no els posa, ja que estan a la premsa en relació als 

valors immobiliaris de bancs i caixes, que a tot el país es considera que no tenen el valor que 

se’ls suposa perquè és molt difícil transformar-los en diners. No obstant això recorda que en la 

seva anterior intervenció, abans de res, ha manifestat que vol pensar en positiu i per suposar 

que els actius que l’equip de govern afirma que es tenen són actius reals. Però que aquests 

valors, posats com a contrapartida de l’endeutament, no donen solvència o liquiditat, i per 

això en el món financers se’ls anomena tòxics. Demana que siguin una mica curosos, ja que 

l’equip de govern, diu, ja té experiència en això, perquè a l’hora de finançar el sector Castell 

van posar a la venda dos o tres parcel·les per poder finançar les obres. Aprofita per preguntar 

si ja s’han venut i si tenen els diners, ja que no en té notícia. Mentre l’ajuntament no pugui 

vendre parcel·les per finançar aquestes actuacions, diu, ha d’avançar els diners. Li sembla que 

hagués estat més fàcil primerament tenir els diners en efectiu, després tirar endavant les obres, 

i pagar amb aquests diners al constructor. Afirma que l’equip de govern té una visió i el seu 

grup en té una altra, que les conseqüències són les que són i que el temps ja posarà la veritat al 

seu lloc, però que malgrat tot està preocupat. Vol suposar que una part dels diners d’aquests 

crèdits podrà anar directament als industrials del poble, però pregunta si tenen garanties que 

els subcontractats que han treballat per empreses externes cobraran. Pregunta això, diu, perquè 

desconeix els acords subscrits per l’equip de govern amb aquestes empreses i això el preocupa 

i l’espanta. Si tingués la garantia que els diners aniran als industrials del poble es pensaria el 

sentit del seu vot, però com que no la té, el seu vot a aquest nou endeutament de deu milions 
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d’euros serà negatiu. 

El senyor Gaseni recorda que l’ajuntament ha aprovat diversos plans, el darrer el pla de 

racionalització i modernització, que ja suggeria que les coses no anaven del tot bé i intentava 

adequar pressupostos per veure el que es podia fer. Pensa que haguessin hagut d’anar més 

enllà, i no esperar que la necessitat del pla de sanejament vingués imposada de fora. Afirma 

que als proveïdors del poble se’ls ha de pagar amb la bona gestió de l’ajuntament, i no amb 

l’augment dels pagaments de les famílies. Opina que podrien tenir un poble amb les 

inversions i instal·lacions necessàries, sense que fos un poble car per viure. Entén que la 

decisió que avui prenen la patirà tothom durant els propers deu anys, ja que aquest crèdit 

hipotecarà els propers pressupostos. Per aquest motiu el seu vot serà contrari. 

El senyor Font manifesta que cada grup fa el que ha de fer, però s’adreça al Sr. Espuny per dir 

que un no priva absolutament que els proveïdors puguin cobrar, i amb un sí tindran el dubte, 

com a mínim envers els subcontractats. Aquesta, diu, és la diferència. Amb l’abstenció dóna 

la possibilitat que es pugui fer. Un no suposa negar d’entrada el cobrament als proveïdors. La 

finalitat és aquesta. Vol pensar que els proveïdors subcontractats també cobraran, no obstant 

el temps ho dirà. Reitera que el seu vot serà d’abstenció. 

El senyor Montagut coincideix amb el senyor Espuny que el temps posarà la veritat al seu 

lloc. El mal temps, diu, ve sol, i no cal cridar-lo, però en aquest cas el Sr. Espuny coneix la 

relació de proveïdors i sap quins són els compromisos de pagament establerts. El desig de tots 

és que totes les empreses del poble subcontractades pels creditors principals acabin cobrant, 

amb aquest objectiu treballen i van seguint els passos que cal, ja que aquesta és la tasca que 

tenen encomanada. 

L’alcalde manifesta que pren nota, que segurament les coses poden efectivament fer-se millor, 

i que també s’equivoquen, perquè prenen decisions i per això els han demanat governar quatre 

anys més. Si en algun moment han pres alguna decisió poc encertada, demanen disculpes. 

Però el que no es pot fer, afirma, és sembrar dubtes permanentment, com fa el senyor Espuny. 

Pot estar d’acord o no amb el senyor Gaseni, i agraeix l’abstenció del senyor Font. Però el 

senyor Espuny sembra dubtes de tot, i sap que moltes de les coses que diu són mitges veritats, 

o les explica parcialment, de pressa i sembrant dubtes. Posa com exemple que ha dit que no 

s’ha venut cap parcel·la, quan en realitat se’n ha venut una, i miraran de vendre alguna més. 

Ha parlat també d’actius tòxics, com si estiguessin discutint en una càtedra d’economia de 

temes bancaris. Ha sembrat dubtes també en relació a si l’equip de govern serà responsable 

que els industrials subcontractats cobrin o no. Les regles del joc són les que són. Estan aquí 

per aprovar la concertació d’una operació i el senyor Espuny sembra dubtes de si un proveïdor 

cobrarà i l’altre no. Hi ha una relació de factures que Intervenció va certificar, i cobraran els 

proveïdors que consten a la certificació, aquells als quals a 31 de desembre de 2011 se’ls hi 

deuen diners. Rebre consells és bo, diu, així com prendre nota, cosa que alguna vegada han 

fet, però dubta si el PSC representat pel regidor senyor Espuny, que vol donar a entendre que 

el partit socialista és sempre el que té l’única veritat de tot, és qui té més credibilitat per donar 

consells. El més important, conclou, és que s’ha aprovat un pla d’ajust, que tot s’ha fet ben 

fet, i que els dies 30 i 31 els proveïdors de tot el llistat cobraran. Es queda amb la part 

positiva, que és el pla d’ajust, que si s’ha aprovat és que alguna cosa s’ha degut fer ben feta. 

 

 

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

 Vots a favor: set 

 Vots en contra: tres. Voten en contra el senyor Gaseni, el senyor Llaó i el senyor 
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Espuny. 

 Abstencions: tres. S’abstenen el senyor Font i Ballesteros, la senyora Font i Ferré i la 

senyora Margalef.  

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

 

 

El Real Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen obligacions d’informació i 

procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als 

proveïdors de les entitats locals, estableix en el seu article 10 que les entitats locals podran 

finançar les obligacions de pagament mitjançant la concertació d’una operació d’endeutament 

a llarg termini. 

 

L’accés a aquest finançament comporta l’obligació per part de l’entitat local d’aprovar un pla 

d’ajust, que haurà de respondre a uns criteris bàsics a l’objecte de garantir la sostenibilitat 

financera de l’operació.  

Aquest pla d’ajust ha estat valorat favorablement per la Secretaria General de Coordinació 

Autonòmica i Local del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

 

En conseqüència, aquesta entitat local haurà de concertar l’operació de préstec a llarg termini 

per l’import de les obligacions pendents de pagament per les que els contractistes hagin 

manifestat la seva voluntat d’acollir-se al procediment establert al Reial Decret Llei 4/2012. 

 

Per tot això, el PLE acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la concertació de l’operació de préstec d’acord amb el RD Llei 4/2012 

amb les següents condicions: 

 

*Import de l’operació: 10.242.029,39€ 

*Entitat financera: La que assigni l’Institut de Crèdit Local (ICO) 

*Termini d’amortització: 10 anys. 

*Carència: 2 anys. 

*Tipus d’interès: regulat a l’Ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril, característica sèptima: 

 

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

 

TERCER.- Ordenar que, un cop formalitzada, es comuniqui la concertació de l’operació a la 

Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la tramesa 

dels corresponents models. 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 20:00 hores del dia més amunt 

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

ho desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 
DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
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queda estesa en 8 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 69 a 76 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 05/09/2012 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 5/2012, DE 30/05/2012. 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 

Sr. 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 

 

Excusa la seva assistència la Sra. Mireia Martínez Margalef, interventora accidental. 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 18:00 hores del dia 30/05/2012, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l’objectiu de celebrar sessió 

ordinària en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

1- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 

URBANÍSTICA MUNICIPAL EN L’ÀMBIT DEL “PMU BON REPÒS”. 

 

 

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

resulta difícil d’entendre que per salvar l’edifici de l’hotel s’hagin de canviar els usos, i ho 

emmarca en el conveni del Bon Repòs, que especifica que l’ajuntament tramitarà aquest canvi 
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perquè del contrari l’empresa tindria una altra opció, com és la del lloguer d’habitatges de 

protecció oficial i en últim terme l’enderroc, que el poble va votar en contra però que té 

concedit el permís. O sigui, continua, que la família Pérez Vila té permís d’enderroc de 

l’hotel, concedit per l’ajuntament, i ara en aquest punt de l’ordre del dia s’ha d’aprovar un 

canvi d’usos per evitar aquest enderroc. Si realment, diu, l’ajuntament hagués volgut salvar 

l’edifici, creu que hagués hagut de començar per no donar el permís, concedit per la Junta de 

Govern de data 28/12/2010. Recorda que l’ajuntament pretenia lligar el Bon Repòs a Port 

Olivet tot desplaçant els drets edificatoris, però que Urbanisme va imposar la prescripció que 

Port Olivet havia de quedar tal com estava, i que aquests drets edificatoris del Bon Repòs 

s’havien de traslladar al sector F o al 22b1, mantenint l’edificació actualment existent de 

2.400 m
2
 de sostre. Creu que si s’hagués incorporat això a la revisió del pla general el Parc del 

Bon Repòs tindria l’edifici que té i poca cosa més, i la resta hagués estat zona verda, amb o 

sense murs, ja que els murs cauen, i aquests també haguessin caigut en el seu moment. Però 

l’equip de govern, continua, va fer un primer conveni en que acceptà l’enderroc de l’hotel per 

part de la família Vila, desprès van fer la consulta i el resultat va ser que la gent no volia 

l’enderroc, i aleshores han de rectificar i per això comencen unes altres negociacions. Hi va 

haver ha una mala praxis, afirma. Després, continua, tot i que no critica el comportament de la 

família propietària ja que aquesta defensa els seus interessos, li transformen uns drets 

edificatòries en altres, i passen, després d’un estudi de detall presentat de cent noranta-dos 

vivendes, i sense saber el per què ja que Urbanisme va dir que se’ls hi mantinguessin els drets 

edificatoris, dels dinou mil metres quadrats que tenien en l’antic pla general als trenta-cinc mil 

metres quadrats de sostre edificable en tres-centes trenta vivendes. Tot un bon negoci per a la 

família, però dolent per a l’ajuntament, diu, ja que l’equip de govern va signar sense un mínim 

estudi tècnic que avalés la valoració d’uns i altres terrenys, i que provocà que ara s’hagin de 

ficar a Marina Sant Jordi dos-cents trenta habitatges. Recorda les vegades que li van retreure a 

ell, quan era alcalde, la densificació d’aquest sector; a on hi havia vuit habitatges per hectàrea 

–seixanta hectàrees i quatre-centes vuitanta habitatges–, i que ara multipliquen pel 50%, 

perquè pretenen posar dos-cents trenta-tres habitatges més. A més a més, continua, es pactà 

que si tancaven l’hotel els hi donarien quasi sis-cents mil euros en quatre anys. Afirma no 

saber quin interès podia tenir l’ajuntament en que es deixi d’exercir l’activitat, quan el 

propietari tenia previst mantenir-la quatre anys més. Ja que l’edifici no ha de ser per 

l’ajuntament, sinó que ha de continuar sent de la família Vila, aquesta hauria pogut continuar 

treballant, i l’ajuntament s’estalviava aquests diners. Creu que les coses s’han fet malament, 

que hi han apartats del conveni que són incomprensibles, i demana una explicació del per què 

s’ha fet això. Creu que és incomprensible que deixant Urbanisme la porta oberta i facilitant el 

fet de poder desplaçar el sostre edificable al sector 22b1, no s’hagués fet. Opina que un equip 

de govern ha de vetllar pels interessos del poble, i no pel dels particulars, i manifesta semblar-

li que quan es van fer aquest pacte jugaven dos equips amb la mateixa samarreta. Manifesta 

que ara es pretén aprovar una segona part d’aquest puzle, que no pot votar a favor. Reitera la 

pregunta del per què de la signatura d’aquest conveni, que li resulta incomprensible però que 

l’equip de govern va acceptar i ratificar amb el que suposà d’increment d’habitatges, de sostre, 

i d’aportació de cents milions de les antigues pessetes per tenir l’hotel tancat, que si estigués 

obert podria ajudar al sector turístic de la població. 

El senyor Gaseni manifesta que aquesta modificació puntual va lligada a la resta de l’operació 

urbanística que feia que el poble pogués disposar dels terrenys del Bon Repòs. No estan 

d’acord en com es van produir les negociacions que van plasmar-se en els convenis amb els 

propietaris, però afirma no poder votar en contra si el que s’assoleix amb aquest canvi d’usos 
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és un pas més per tal de poder preservar i conservar l’edifici de l’hotel. Amb aquest canvi 

d’usos a usos educatius, sanitaris, culturals i esportius es veta l’ús residencial o qualsevol altre 

que pugui posar en perill l’edifici. Per tot l’exposat manifesta que el seu vot serà d’abstenció. 

El senyor Font recorda que l’any 2005, en un gest important de manifestació ciutadana, es va 

iniciar l’elaboració d’un nou Pla d’ordenació urbanística municipal consensuat i de tots. En 

aquell moment, el seu grup va coincidir que s’havia de recuperar el verd del Parc del Bon 

Repòs, i així es va contemplar; però no està d’acord amb el procediment seguit per fer-ho 

efectiu. És la seva manera de fer, assegura, quan no comparteix un fet, dona una alternativa. 

Per això ja en el seu programa electoral va manifestar els motius del seu desacord amb el 

conveni subscrit amb el grup Pérez Vila 2002 SL. Considera que quan s’elabora un conveni 

urbanístic amb unes quantitats implicades tant importants, tant en sostre com monetàries, s’ha 

de fer abans un peritatge o taxació per tal d’iniciar les negociacions, i creu que això no s’ha 

fet. En segon lloc, afirma, el Parc del Bon Repòs és un instrument cabdal, i com a tal era 

obligat buscar un consens a l’hora de negociar, i aquest consens no hi va ser, tot i ser legítima 

la majoria absoluta existent que va negociar amb el grup Pérez Vila. De la mateixa manera 

que van exposar-se els diferents projectes quan la gent va dir que no volien que s’enderroqués 

l’edifici de l’hotel, quan ja s’havia donat permís per a l’enderroc, aquest mateix conveni 

s’hagués pogut explicar al poble amb molta més transparència. Tot i que votarà en contra per 

tots aquests motius, manifesta entendre que la pressió que va suportar el govern quan la 

família Pérez-Vila va demanar l’enderroc de l’edifici va deixar l’Ajuntament en posició 

negociadora d’inferioritat. Per finalitzar resumeix que ha trobat una manca de peritatge i una 

manca de consens de totes les forces polítiques. 

El senyor Montagut agraeix la intervenció del grup d’ERC perquè s’ha centrat exactament en 

el que és el present punt de l’ordre del dia més que en fer un repàs més o menys genèric de la 

política urbanística duta a terme durant els últims anys. El tema era que hi havia la 

possibilitat, per les condicions en que estava pactat i perquè així va establir-se com a garantia 

perquè es complís el conveni, que la família Pérez Vila va demanar i obtenir un permís 

d’enderroc de l’edifici degut a les circumstàncies d’aquells moments i de les que 

posteriorment l’alcalde en donarà detalls, i que aquesta possibilitat d’enderroc quedarà 

anul·lada quan finalitzarà la tramitació de l’expedient de modificació puntual del Pla 

d’ordenació urbanística municipal que avui es porta a votació. En relació a l’elaboració del 

Pla d’ordenació urbanística municipal, recorda que hi va haver consens i participació de 

tothom, en termes generals, tot i que és evident que possiblement en algun tema puntual no va 

ser així. En relació a la mala praxi al·ludida pel Sr. Espuny, entén que no és així, ja que totes 

les actuacions es van dur a terme de bona fe, i en cap moment va haver tampoc cap negociació 

encaminada a perjudicar a ningú. Conclou que el punt de l’ordre del dia d’avui no és el de fer 

un repàs dels convenis, ni de com ha anat tota la redacció del nou pla general, encara que si 

volen ho poden fer. En relació a la demanda de taxació o peritatge del PP, manifesta que 

estrictament, tal i com demana el senyor Font, no hi va ser, però que en el moment de 

traslladar sostre d’una banda a l’altra sí que hi van haver uns tècnics que van fer l’oportuna 

valoració. 

El senyor Espuny, en un segon torn, manifesta que esperava una resposta del portaveu de 

l’equip de govern més consistent en relació al motiu pel qual es va pactar el que es va pactar, i 

que si va ser per la bona fe, el poble de l’Ametlla de Mar ha de saber que per la bona fe ha de 

pagar cent milions de les antigues pessetes per veure l’hotel tancat, que perd dos parcel·les a 

Marina Sant Jordi que havien de ser d’ús dotacional i comercial i que se li donen a la família 

Pérez Vila, i que perd l’oportunitat de tenir tot el Parc del Bon Repòs només amb l’edificació 
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existent de l’hotel, sense cap tipus de bloc. Amb la bona fe, opina, els resultats pel poble són 

bastants dolents, i les conseqüències no són per a les persones que han pres aquestes 

decisions, sinó per a la resta de veïns, que han de pagar els cents milions de pessetes i veure 

com a l’àmbit del Bon Repòs s’aixecarà un altre edifici. 

El senyor Gaseni concreta el motiu de la seva abstenció en el fet de com s’han portat les 

negociacions. Afegeix que li sembla bé el canvi d’usos, que la peça de l’hotel tingui un ús 

cultural, educacional, esportiu i sanitari o assistencial, i que per això no pot votar en contra, 

però que el resultat de les negociacions i les gestions econòmiques de l’equip de govern en 

aquest afer durant aquests darrers anys són les que s’han vist en el pla d’ajust. 

El senyor Font reitera que hi va haver consens en l’elaboració del Pla d’ordenació urbanística 

municipal en general, però que en un tema derivat però cabdal com era aquest, en canvi, no hi 

va ser, i que hagués estat bo per raons de transparència i d’anar tots a una. Aquests temes, 

continua, s’haurien de dur a terme amb el consens de tots els grups polítics municipals i forces 

vives, per poder negociar amb un recolzament no només legítim, que ja ho era, sinó també 

popular, a on d’altres persones que no els van votar els podien haver recolzat. Remarca, per si 

algú no ho sabia o es pensava que l’edifici de l’hotel passava a ser del poble, que la titularitat 

de l’edifici continua sent de la família Pérez Vila, a la qual a més se li paguen cinc-cents 

noranta mil euros per tenir l’hotel tancat durant quatre anys. Reitera que efectivament en 

aquest mandat ha vist que hi un talant de diàleg per part de l’equip de govern, però aquest 

talant que ara constata, afirma, també hagués hagut de ser-hi en el moment de dur a terme la 

negociació d’un parc tant emblemàtic pel poble de l’Ametlla com és ara el Bon Repòs, i que 

això no té res a veure amb una valoració mercantil com pot ser ara un informe del sostre. 

S’està parlant no només de quantitats, sinó d’un sentiment, i aquest, diu, té un valor. 

El senyor Montagut coincideix que no ha estat només una negociació econòmica, sinó que 

s’ha tocat també la fibra sensible. Posa en qüestió seguidament la intervenció del Sr. Espuny, 

ja que al seu parer dona a entendre que la família Pérez Vila, donades les circumstàncies, tenia 

dret a conservar l’hotel i poca cosa més, i que tot el terreny era de l’ajuntament, i això no és 

així, ja que la Comissió Territorial d’Urbanisme el que va dir era que els drets s’havien de 

traslladar a un altre lloc, amb el cost que això podia comportar. Deixa a l’aire la pregunta de 

en quin preu valora la recuperació d’aquest espai, per al poble i per a sempre. 

L’alcalde manifesta que no només parlen del Parc del Bon Repòs, sinó també de l’edifici 

conegut com a hotel. I també de tot un gran espai públic que fins fa poc temps era privat i que 

avui tots els ciutadans del poble gaudeixen, quasi quinze mil metres quadrats de jardí i de 

pulmó verd. Afirma que hi ha per una part l’edifici, i per l’altra el parc, i que ho diu per 

separar els temes, i que serveixi per a un futur com a aclariment. Es tracta d’un edifici que se 

salva, i d’un parc que abans era privat i ara és públic i que entre els sis mil tres-cents metres i 

els vuit mil que han recuperat, acabarà sent un gran parc de vora una hectàrea i mitja. Recorda 

que quan es va fer la revisió del pla general tothom va arribar a la conclusió que aquest espai 

s’havia de recuperar. Només han fet que complir el mandat. Tampoc s’ha de perdre de vista, 

diu, que el senyor Espuny va ser alcalde, i podia haver impulsat canvis, i no ho va fer, i que en 

aquell espai podien fer-se quasi dos-cents pisos, o el que és el mateix, vint mil metres quadrats 

de sostre edificable. No vol imaginar-se en aquell lloc una edificació de dos cents pisos 

construïts, i per tant, cadascú valorarà el que cregui convenient. L’anterior director general Sr. 

Pérez Solà, conclou, va dir que calia traslladar el sostre previst pagant, i per això creu que s’ha 

d’explicar tot com cal. Ja es veurà d’aquí uns anys el valor que tindrà disposar al centre del 

casc urbà de tants milers de metres de zona verda pública. 
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Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: set. 

 Vots en contra: quatre. Voten en contra els senyor Font i Ballesteros, senyora Font i 

Ferré, senyora Margalef i senyor Espuny. 

 Abstencions: dos. S’abstenen el senyor Gaseni i el senyor Llaó. 

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

 

 

En data 23/4/2009, en fase de preparació del text refós del Pla d’ordenació urbanística 

municipal que havia de ser objecte de verificació per l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar en 

compliment de l’acord d’aprovació definitiva de l’esmentat pla general de 6/11/2008, es va 

signar un conveni entre l’Alcaldia de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i la mercantil Grupo 

Pérez Vila 2002 SL, relatiu al sector “PMU Bon Repòs”. 

En data 4/10/2010 la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre va donar 

conformitat al text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal presentat per l’Ajuntament. 

El Pla d’ordenació urbanística municipal fou publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya número 5751, de 9/11/2010. 

En data 28/12/2010 es va signar entre l’Alcaldia de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i la 

mercantil Grupo Pérez Vila 2002 SL un conveni de novació i pròrroga del conveni signat en 

data 23/4/2009, abans esmentat. La proposta de modificació puntual del Pla d’ordenació 

urbanística municipal objecte del present expedient comporta iniciar els tràmits per 

materialitzar i donar compliment a la “Alternativa 1. Principal” de les previstes al pacte 

primer d’aquest conveni de novació i pròrroga. 

L’avanç de la proposta de modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal redactada ha 

estat sotmesa a informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en 

compliment del que disposa l’article 99 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010. La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 

l’Ebre, per acord de data 14/3/2012, va informar favorablement l’avanç de modificació 

puntual referenciat. 

La proposta de modificació raona i justifica la necessitat de la iniciativa, en els termes 

previstos a l’article 97 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 

1/2010, de 3/8/2010. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa: 

a) Pel que fa a la modificació de les figures de planejament urbanístic, en general, a 

l’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, 

de 3/8/2010. També, article 99, per remissió del 96.c). 

b) Als articles 85 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 

1/2010, de 3/8/2010, i 117 i 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per 

Decret 305/2006, de 18/7/2006. 

c) Als articles 73 i 74 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 

1/2010, de 3/8/2010, pel que fa a la suspensió preceptiva de tramitacions i concessions 

de llicències. 

d) Sobre la competència, als articles 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de 

les bases de règim local, i 52.2.c) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 

Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003. 
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e) Sobre l’exigibilitat d’un quòrum qualificat de majoria absoluta, a l’article 47.2.ll) de la 

Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local. 

f) Sobre la informació pública, als articles 8.5.c) del Text refós de la Llei d’urbanisme 

aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, i 70 ter de la Llei 7/1985, de 

2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, i 23 del Reglament de la Llei 

d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18/7/2006. 

Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal; 

Vistos els informes preceptius de Secretaria i d’Intervenció; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del Pla d’ordenació 

urbanística municipal en l’àmbit del “PMU Bon Repòs”. 

 

SEGON.- Sotmetre el projecte inicialment aprovat a exposició pública per termini d’un mes 

mitjançant edicte que haurà d’exposar-se al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i publicar-se a la 

pàgina web municipal, al Butlletí Oficial de la Província, i en un diari de la premsa periòdica. 

 

TERCER.- Suspendre la tramitació d’instruments de gestió i de l’atorgament de llicències 

dins l’àmbit afectat. 

 

QUART.- Disposar que es trameti un certificat del present acord a la mercantil Grupo Pérez 

Vila 2002 SL 

 

 

2- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS 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 ordinària 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 29/7/2011 el Ple va aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic PEU Càmping 

5, anomenat “Ampliació del càmping L’Ametlla Village Platja”. 

En data 19/10/2011 (RE 3238 de 31/10/2011) la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 

Terres de l’Ebre va adoptar l’acord d’aprovar definitivament el Pla, si bé supeditant la seva 

publicació i executivitat a la presentació d’un text refós que incorpori determinades 

prescripcions. 

En data 30/11/2011, RE 3635 de la mateixa data, el promotor Camping Village Platja SL, va 

presentar en aquest ajuntament el Text Refós del Pla especial urbanístic PEU Càmping 5, 

anomenat “Ampliació del càmping L’Ametlla Village Platja”. 
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S’ha incorporat a l’expedient informe emès en data 12/12/2011 per l’arquitecte municipal Sr. 

Joan Prous i Cañellas, que constata haver-se incorporat al Text refós la totalitat de les 

prescripcions exigides. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa a l’article 92 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Verificar el Text Refós del 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 de verificació a la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, juntament amb un certificat del 

present acord, per a la seva publicació i executivitat. 

 

 

3- APROVACIÓ INICIAL DE L’ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA DE LA 

PARCEL·LA RESULTANT NÚMERO 72 DEL SECTOR 22B1, ACTUALMENT 

DEMANIAL, PER PASSAR A SER BÉ PATRIMONIAL, I INCOACIÓ D’EXPEDIENT PER 

A LA SEVA CESSIÓ GRATUÏTA EN FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

PER A LA UBICACIÓ D’UNA COMISSARIA DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT - 

MOSSOS D’ESQUADRA. 

 

 

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

 

 

Tot seguit se sotmet a votació ordinària 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 Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió, en data 

22/3/2012, va acordar donar conformitat al text refós del projecte de reparcel·lació del sector 

22b1 del municipi de l’Ametlla de Mar aprovat definitivament en data 22/12/2011, que recull 

les variacions en el seu contingut derivat de l’estimació de recursos d’alçada interposats 

contra l’acte d’aprovació definitiva i de la correcció d’errors materials, aritmètics o de fet 

detectats. Aquest projecte de reparcel·lació fou presentat al Registre de la Propietat número 2 

de Tortosa per a la seva inscripció en data 23/3/2012, i es troba, a data d’avui, en fase de 

rectificació de determinats defectes esmenables, per a la seva inscripció definitiva. 

El projecte de reparcel·lació esmentat preveu, entre d’altres, la parcel·la resultant número 72, 

que s’adjudica a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i que es descriu de la següent manera: 

“FINCA RESULTANT NUMERO 72 

DESCRIPCIÓ: 

Urbana.- Parcel•la destinada a sistema d’equipaments assenyalada amb el numero 72 
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en el plànol de finques adjudicades del projecte de reparcel·lació del pla parcial 

urbanístic del sector 22b1, situada al terme municipal de l’Ametlla de mar, de 3.415 

metres quadrats de superfície.  

Afronta: al Nord-oest, amb la finca resultant número 3; al Nord-est i al Sud-est, amb 

vialitat del polígon (vial 1); i al Sud-oest, amb vialitat del polígon (vials 2.1 i 3.1). 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: 

Equipaments. SL (clau EQ2) 

TÍTOL: 

Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel•lació del pla parcial urbanístic del 

sector 22b1 en concepte de cessió obligatòria i gratuïta d’acord amb el que disposa 

l’article 44.1.b) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei d’urbanisme. 

CARREGUES: 

La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens . 

ADJUDICATARI: 

S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, a l’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA 

DE MAR.” 

Paral·lelament, s’ha redactat una proposta de Conveni interadministratiu entre l’Ajuntament 

de l’Ametlla de Mar i la Generalitat de Catalunya pel qual ambdues institucions manifesten 

considerar necessari que el desplegament dels mossos d’esquadra en aquest municipi s’avanci 

el més ràpidament possible, per la qual cosa es preveu la cessió gratuïta a la Generalitat de 

Catalunya de la descrita parcel·la resultant número 72 descrita, per a ubicar una comissaria de 

mossos d’esquadra i així millorar la seguretat ciutadana del municipi. 

L’article 211.1 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003. disposa que les entitats locals poden cedir gratuïtament 

els béns patrimonials, mitjançant la instrucció prèvia de l’expedient que el mateix article 

regula. 

La parcel·la descrita, per altra banda, en atenció a la seva naturalesa i qualificació (destinació 

a equipaments) es rep tàcitament afectada a serveis públics pendents de determinar, i per tant, 

com a bé de domini públic. Com sigui que el domini públic és inalienable, imprescriptible i 

inembargable, la finca no pot ser objecte de cessió si no és prèvia alteració de la seva 

qualificació jurídica, per passar de bé demanial a bé patrimonial. 

Esdevé necessària, i urgent, en conseqüència, la tramitació simultània de dos expedients 

diferenciats: el primer, de desafectació de la parcel·la, i el segon, de cessió gratuïta. 

Per tot això; 

Respecte de la desafectació, vist el que es disposa als articles 22.2.l) i 47.2 de la Llei 7/1985, 

de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, i 114.3.m) del Text refós de la Llei 

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

Vist el que estableixen els articles 204 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 

Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 20 del Decret 336/1988, de 

17/10/1988, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya; 

Atès que queda acreditada l’oportunitat i la legalitat de l’alteració proposada; 

Respecte de la cessió gratuïta, vistos els articles 211, 212 i 214 del Text refós de la Llei 

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

els articles 49 a 52 del Decret 336/1988, de 17/10/1988, pel qual s’aprova el Reglament del 

patrimoni dels ens locals de Catalunya; 

El Ple acorda: 
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PRIMER.- Aprovar inicialment l’alteració de la qualificació jurídica de la parcel·la resultant 

número 72 del sector 22b1, adjudicada a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per tal que 

l’esmentada parcel·la, actualment qualificada com a demanial per afectació tàcita, passi a ser 

qualificada com a bé patrimonial. 

 

SEGON.- Exposar al públic aquesta aprovació inicial, juntament amb l’expedient de què porta 

causa, per un període de quinze dies. 

 

TERCER.- Disposar l’aprovació definitiva de l’alteració, sense necessitat d’ulterior acord, per 

al cas que no es presentessin al·legacions de cap mena durant l’esmentat període d’exposició 

pública. 

 

QUART.- Incoar, si bé condicionadament al que en resulti de la desafectació a què es 

refereixen els punts anteriors, expedient per a la cessió gratuïta en propietat de la parcel·la 

resultant número 72 del sector 22b1, pendent d’inscripció registral definitiva, en favor de 

l’administració general de la Generalitat de Catalunya, per tal que la destini a la construcció i 

posta en funcionament d’una comissaria de mossos d’esquadra. 

 

CINQUÈ.- Sotmetre l’expedient tramitat, en el que es refereix a la proposta de cessió gratuïta 

i abans que aquesta sigui acordada pel Ple, a informació pública per un període de trenta dies, 

durant el qual es podran formular les reclamacions o al·legacions que s’estimin oportunes. 

 

 

4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ORDENANÇA 

FISCAL NÚM. 13, REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 

 

 

Tot seguit l’alcalde posa de manifest la necessitat d’ampliar, per raons d’urgència, l’ordre del 

dia prefixat, amb la inclusió de la proposta d’acord relativa a la modificació puntual de 

l’ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques. 

Plantejada la qüestió en aquests termes, i a l’empara de l’article 91.4 del Reglament 

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

de 28/11/1986, i 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, es procedeix a la votació de la proposta 

d’inclusió, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, s’amplia l’ordre 

del dia amb la inclusió del punt esmentat. 

 

 

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 ordinària la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

L’article 9 de l’ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques, 

disposa: 

Article 9. Exempcions i bonificacions. 

1. Estaran exemptes del pagament d’aquesta exacció, però no de l’obligació de 

sol·licitar llicència: 

a) Les instal·lacions, obres o construccions que realitzi l’Estat, la Província o el 

Municipi i les Mancomunitats o Agrupacions de que formi part el municipi. 

b) Les llicències d’obres que contemplin l’arranjament o la rehabilitació de façanes 

i/o mitgeres dins de l’àmbit d’aplicació de l’Ordenança municipal sobre 

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

de Mar, en la part proporcional de l’obra a què l’arranjament o la rehabilitació es 

refereixin. 

2. Seran d’aplicació les exempcions i bonificacions de tributs locals compreses en 

disposicions de Llei. 

De la sola lectura del precepte reproduït es dedueix de manera immediata la sorpressiva 

omissió en les exempcions subjectives, amb la conseqüent i injustificada diferència de tracte, 

de la Generalitat de Catalunya. Es considera que només aquest fet, per ell mateix, ja justifica 

la seva modificació, que s’aprofita, a més, per substituir el redactat per un altre dotat de més 

precisió tècnica. 

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.- Aprovar inicialment la modificació puntual de l’apartat 1.a) de l’article 9, 

exempcions i bonificacions, de l’ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per llicències 

urbanístiques, el qual resta redactat de la següent manera: 

a) Amb caràcter subjectiu, les administracions generals de l’Estat, de la Generalitat de 

Catalunya, de la Diputació de Tarragona, i del Consell Comarcal del Baix Ebre, així com 

les mancomunitats, consorcis, i altres entitats associatives de què l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar en formi part com a membre de ple dret. 

 

SEGON.- Sotmetre l’anterior acord a exposició pública per un període de trenta dies, període 

durant el qual qualsevol interessat podrà presentar les reclamacions i els suggeriments que 

consideri adients. Cas que no es presentessin, s’entendrà definitivament adoptat. 
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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 152/2012 de 23/03/2012 al 262/2012 de 24/05/2012, i de les actes de les 

Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 10/2012 de 22/03/2012, 11/2012 de 

29/03/2012, 12/2012 de 12/04/2012, 13/2012 de 19/04/2012, 14/2012 de 26/04/2012, 15/2012 

de 07/05/2012 i 16/2012 de 17/05/2012, 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. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

L’alcalde manifesta que procuren informar puntualment de tot allò que és d’interès general, i 

recorda que, com tots saben, estan en marxa, entre d’altres, el tema de la fibra òptica i el del 

gas natural. 

El senyor Espuny, en relació a una intervenció efectuada en l’anterior sessió relativa a les 

parcel·les del sector Castell de Sant Jordi i el pagament que s’havia de fer a BECSA, recorda 

que l’alcalde va dir que s’havia venut una parcel·la, i pregunta de quina parcel·la es tracta. 

Seguidament formula de nou la seva pregunta relativa a quants contenciosos té oberts 

l’ajuntament. Demana també l’extracte de les factures que des de la constitució de La Cala 

Gestió ha pagat i ha cobrat, perquè li interessa saber. Prega també que es prenguin les mesures 

pertinents de cara a la temporada estival en relació a un gran bassal d’aigua existent just al 

costat del dipòsit soterrat de fibra de vidre del polígon industrial, que provoca males olors, i 

que pot ser un focus de contaminació bacteriana. En relació a la concertació del crèdit amb 

l’Estat per import de deu milions d’euros, i ja que el conveni signat estableix que “el interés 

será el equivalente al coste de financiación del tesoro público en los plazos señalados más un 

margen máximo de ciento quince puntos básicos al que se añadirá un margen de 

indeterminación de un máximo de treinta puntos”, opina que hauran de pagar al voltant del 

8% d’interessos, que vol dir uns quasi setanta mil euros cada mes, i que això restarà d’alguna 

manera maniobrabilitat a l’ajuntament. Per aquest motiu, pregunta saber quin tipus d’interès 

es pagarà exactament per aquest crèdit. 

El senyor Gaseni pregunta si el pla d’ajust provocarà canvis de cara a l’estiu, com per exemple 

en els reforços de personal per neteja de platges o turisme, si contractaran a algú o no, i si 

afectarà per tant els serveis. Pregunta sobre el futur del Servei d’Urgències Municipals 

(SUM). Pregunta també per què s’han aturat les obres del centre comercial Mercadona. 

El senyor Font esmenta la pregunta feta en Comissió Informativa a la regidora de Sanitat 

sobre el Servei d’Urgències Municipals, i fa una breu història tot explicant que des de l’any 

1980 l’ajuntament gaudeix del servei d’una ambulància pròpia, gentilesa de Caixa Tarragona, 

indiscutit pels diferents governs municipals, que sempre l’han mantingut. Que amb la 

implantació per part de la Generalitat de Catalunya del servei concertat Servei d’Emergències 

Mèdiques (SEM) va haver-hi un canvi radical, però que sempre han considerat que aquesta 

ambulància pròpia, tot i no pertànyer al SEM, ha fet fins avui una funció important. Constata 
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l’existència, en l’aprovació del pressupost de 2012, d’una partida al manteniment del servei, i 

pregunta si hi ha voluntat política de complir aquest exercici econòmic amb el que està 

pressupostat, i també si per al 2013 hi ha previst un canvi de criteri parcial o total sobre el 

manteniment del SUM. Pregunta seguidament al regidor de Territori i Sostenibilitat sobre la 

inversió de Gas Natural, que troba importantíssima pel poble, i pregunta si aprofitant la 

infraestructura d’obertura de cinc mil metres de rasa que farà l’empresa amb maquinària 

sofisticada s’ha valorat la possibilitat de soterrar els cables de l’enllumenat públic, coneguts 

col·loquialment com a botifarres 

La senyora Margalef pregunta al senyor Lallana per l’estat de determinats carrers de la 

urbanització Les Tres Cales, que titlla d’intransitables, i respecte de què l’ajuntament, des de 

fa anys, opta per posar-hi un pegot de quitrà. Denuncia que, a banda dels aiguats del setembre 

de 2010, molts veïns hi aboquen l’aigua de les seves piscines, la qual cosa ajuda al seu 

deteriorament. Pregunta si tenen previst fer alguna cosa al respecte, ja degut a l’existència de 

grans clots els vehicles sovint han d’envair la part contrària de la calçada. Pregunta també si 

s’han pres mesures de cara a la temporada estiuenca en relació als usuaris de xalets llogats, 

que causen sorolls fins a altes hores fent impossible conciliar la son sense rebre cap mena de 

càstig. Denuncia finalment l’estat de diferents passos de vianants que quan plou es 

converteixen en pistes de patinatge, amb el risc que això té en relació a les possibles 

responsabilitats patrimonials de l’ajuntament. 

El senyor Espuny pregunta si hi ha alguna novetat en relació a la residència de la tercera edat, 

ja que sap que va venir el conseller. A banda de voler la seva posta en funcionament, opina 

que la seva obertura suposarà alleugerir l’economia de l’ajuntament. 

El senyor Lallana, en relació al Mercadona, contesta que no hi ha cap problema. Que són 

propietaris d’una parcel·la, que ha tingut una reunió amb el seu arquitecte, i que tot segueix el 

seu curs. Que s’han recepcionat les obres urbanístiques, però que els tràmits de construcció i 

obertura de l’establiment depenen d’ells. En relació al soterrament de les línies contesta que 

respecte de les canalitzacions de gas hi ha una normativa molt específica que determina com 

s’ha de fer, amb doble rasa de ciment i a on no pot anar cap altre servei. I encara que estigués 

permès, són rases de dotze centímetres d’amplada, a on tampoc no hi cabrien aquests serveis. 

Però és que a més, afegeix, no és clar que en els àmbits afectats es pugui obligar les 

companyies a assumir els costos de soterrar les seves infraestructures, que serien molt elevats 

i que l’ajuntament no podria assumir si jurídicament no estiguessin obligades. Per tant, 

conclou, no hi ha cap intenció de soterrar aquestes línies aprofitant la rasa de gas natural. 

L’alcalde explica que hi ha regidors que a la Comissió Informativa avancen el contingut de les 

preguntes, i altres que no, i que les diferents Regidories poden preparar les respostes per als 

que ho fan, i contestar-li. 

La senyora Martí Buenaventura, en relació al SUM, contesta que tot continua igual. 

El Sr. Martí Estellé, en relació a la pregunta del Sr. Gaseni, contesta que per a aquest proper 

estiu no faran cap contractació de personal, i que intentaran cobrir les necessitats amb la gent 

actual. Respecte de la caseta d’informació de la zona portuària explica que han arribat a un 

acord amb una empresa privada, sense cap cost per a l’ajuntament, i que la resta s’atendrà amb 

el propi personal contractat actualment, amb una ampliació de l’horari d’atenció al públic. 

L’alcalde amplia que el mateix procediment es farà extensiu a altres àrees municipals, i que el 

que intenten és que tothom treballi més i millor. Avança també, en relació a la resta de 

preguntes del Sr. Espuny, que el portaveu Sr. Montagut li té preparada tota una sèrie 

d’informació sobre allò sol·licitat, i que espera que en faci un bon ús. 

En relació a les preguntes de la senyora Margalef, el senyor Lallana afirma que n’ha pres nota, 
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i que com sigui que no té tota la informació mirarà de contestar-li en el proper Ple, i que si pot 

ser abans, millor. 

El senyor Montagut, en relació a la pregunta del Sr. Font en l’anterior Ple sobre els solars a la 

part de dalt del mercat municipal, contesta que s’estan tramitant les accions pertinents amb els 

propietaris, per tal que procedeixin a la seva neteja. 

L’alcalde, en relació a la venda de parcel·les, recorda que va dir que n’hi ha una de venuda i 

algunes més en tràmit, i que quan estiguin venudes en donarà tots els detalls. En relació al 

tema dels interessos explica que segons informa Intervenció s’està concretant amb els bancs, 

però que tots saben que això depèn dels grans presidents mundials, i que en aquests moments 

s’està parlant d’uns interessos trimestrals dels 5%. Pel que fa al tema de la residència explica 

que estan treballant amb complicitat amb la Generalitat, i que no és el conseller de Salut qui té 

la responsabilitat directa, sinó el d’Acció Social i Ciutadania. Que la situació actual és molt 

complicada, però que hi han esperances, i que quan tinguin novetats les faran saber. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 19:35 hores del dia més amunt 

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

ho desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 13 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 77 a 89 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 05/09/2012 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN FUNCIONS DE JUNTA GENERAL DE 

SOCIS DE LA MERCANTIL LA CALA SERVEIS MUNICIPALS SL. NÚM. 1/2012, DE 

28/06/2012. 

 

 

ASSISTENTS A L’INICI 

 

President 

Sr. Andreu Martí Garcia 

 

Vocals 

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 

Sr. 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 

 

Assisteixen també a la reunió el gerent de la societat, Sr. Toni Martos i Carrasco. 

 

 

ACTA 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 18:30 hores del dia 28/06/2012, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, per remissió de l’article 9 dels estatuts de la societat, 

com a Junta General de socis, amb l’objectiu de celebrar sessió extraordinària en primera 

convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president, es tracten els següents assumptes: 

 

 

1- APROVACIÓ DELS 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 2011. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el gerent recorda que es tracta dels 
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mateixos comptes generals que ja van ser debatuts al Consell, els quals, d’acord amb el dret 

mercantil, han de ser aprovats per la Junta, i que, per tant, no els explicarà. 

El Sr. Font anuncia l’abstenció del seu grup, perquè no en formaven part. 

El Sr. Espuny anuncia que s’abstindrà, i pregunta si hi ha hagut canvis a la piscina i quines 

mesures s’han pres per reduir costos. 

El Sr. Medrano respon que s’intenta optimitzar al màxim els recursos humans disponibles 

amb la reestructuració de tasques, i informa que s’han cursat algunes baixes, en la seva 

majoria consensuades. Conclou que la previsió és de mantenir, si no augmentar, els serveis 

oferts mitjançant aquesta optimització i l’exercici d’un control efectiu. 

El Sr. Gaseni també la seva abstenció, i es mostra en desacord amb alguna de les mesures 

preses. Opina que s’hauria de mantenir el nombre de monitors i desitja que no es perjudiqui la 

qualitat. 

La Sra. Font Ferré pregunta pel canvi de recepcionista al complex esportiu, i pels motius pels 

quals no s’ha mantingut la persona que ja hi era. 

El Sr. Medrano respon que el canvi ha estat motivat pels costos, i afegeix que la selecció de la 

nova persona ha estat molt més estricta. Respon al Sr. Gaseni que no es rebaixarà ni l’abast ni 

la qualitat dels serveis oferts, perquè es reulilitzen els monitors d’hivern. 

La Sra. Margalef pregunta per les queixes en matèria de neteja del complex. 

El Sr. Medrano respon que, en efecte, hi van haver queixes, i que això va motivar que es 

canviés d’empresa. Informa que amb la nova empresa no hi ha constància que s’hagin 

presentat noves queixes. 

 

 

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 i Ballesteros, la Sra. Font i Ferré, la Sra. 

Margalef, el Sr. Gaseni, el Sr. Llaó, i el Sr Espuny. 

Vist el què, la Presidència declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 

 

Un cop aprovada la formulació dels comptes anuals de LA CALA SERVEIS MUNICIPALS, 

S.L. corresponents a l’exercici 2011 pel Consell d’Administració, en sessió del dia 29 de Març 

de 2012, s’han d’elevar a la Junta General per a la seva aprovació. Per tant el Ple de 

l’Ajuntament en la seva funció de Junta General, 

 

ACORDA: 

 

Primer.- Aprovar 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 MUNICIPALS, S.L.  

i l’aplicació de resultats de l’exercici 2011. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 19:00 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. 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 92 

 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

en funcions de Junta General de Socis de la mercantil La Cala Serveis Municipals SL queda 

estesa en  fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 90 a 92 del llibre. 

L’Ametlla de Mar, 05/09/2012 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 6/2012, DE 31/07/2012. 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 

Sr. 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 13:00 hores del dia 31/07/2012, 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 4/2012, DE 14/5/2012, 

5/2012, DE 30/5/2012, I DEL PLE EN FUNCIONS DE JUNTA GENERAL DE SOCIS DE LA 

CALA SERVEIS MUNICIPALS SL NÚMERO 1/2012, DE 28/6/2012. 

 

 

Es procedeix a llegir les actes de les sessions 4/2012, de 14/05/2012, 5/2012, de 30/05/2012 i la 
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del ple en funcions de la Junta General de Socis de la Cala Serveis Municipals SL núm. 

1/2012, de 28/06/2012. 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 les actes de les sessions, 4/2012, de 14/05/2012, 5/2012, de 30/05/2012 i la 

del Ple en funcions de la Junta General de Socis de la Cala Serveis Municipals SL núm. 

1/2012, de 28/06/2012. 

 

 

2- 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, 

CORRESPONENT A L’ANY 2012. 

 

 

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 ordinària 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. 

S’ha formulat la proposta de Conveni de col·laboració corresponent a l’any 2012. 

Atès que l’esmentada proposta preveu una aportació de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar al 

Consell Comarcal del Baix Ebre per import de 2.448,20 €; 

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, corresponent a l’any 2012. 

 

SEGON.- Remetre un certificat del present acord al Consell Comarcal del Baix Ebre, per al 

seu coneixement i efectes. 

 

 

3- APROVACIÓ DE L’ANNEX AL “CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSORCI 

DE SERVEIS AGROAMBIENTALS DE LES COMARQUES DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ 

(CODE) I L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, PER AL DESENVOLUPAMENT 

D’UNA AGÈNCIA LOCAL D’ENERGIA”, ANNEX RELATIU A LA LICITACIÓ DE LA 

CONTRACTACIÓ DELS SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA I SERVEI INTEGRAL DE 
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L’ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMAFÒRIQUES DE L’AMETLLA DE MAR MITJANÇANT 

LA FIGURA DE L’EMPRESA DE SERVEIS ENERGÈTICS (ESE). 

 

 

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

vot serà contrari perquè el concepte global no li agrada malgrat les explicacions del portaveu, 

que agraeix, ja que va entendre que el contracte englobava tres aspectes i només n’està 

d’acord amb dos dels mateixos. Està d’acord diu, en que l’entitat que depèn del CODE estigui 

fent una negociació amb les companyies per tal d’aconseguir un preu més econòmic, com 

també ho està en que a través del CODE hi hagi un servei tècnic que doni assessorament als 

municipis que ho demanin per millorar i economitzar l’enllumenat públic. Explica però el 

senyor Espuny que dins d’aquest conveni hi ha un altre apartat que ell considera un pas 

endarrere i que perdrien en el servei, com és que quan s’encarregarà el servei a una empresa 

adjudicatària això representi l’eliminació de les dues persones que actualment treballen per 

l’ajuntament i que són coneixedores de la realitat del poble, tot i que aquestes dues persones 

passin a formar part de l’empresa adjudicatària per fer-hi el manteniment. Recorda que des de 

Calafat fins a Roques Daurades hi han aproximadament uns mil cinc-cents punts de llum, i 

que aquestes dues persones fa dotze anys que estan treballant a la localitat i coneixen molt bé 

tota la instal·lació de la qual ells són els responsables, hi són tots els dies de l’any i quan hi ha 

un cas d’urgència estan localitzables, a més de fer altres funcions com la instal·lació de les 

llums de Nadal, megafonia, etc, i si passessin a pertànyer a una empresa no tindrà l’Ametlla de 

Mar la seguretat de ser el primer en rebre els serveis. Davant d’aquest fet anuncia que el seu 

vot serà negatiu. 

El senyor Gaseni demana si es pot fer un aclariment en relació a aquest punt esmentat pel Sr. 

Espuny, ja que està d’acord en poder economitzar en el servei, però no ho estaria en la pèrdua 

d’aquests dos llocs de treball. 

El senyor Font manifesta que li sobta la intervenció del senyor Espuny ja que a la Comissió 

Informativa en cap moment va sentir dir que perillava cap lloc de treball de ningú de 

l’ajuntament. Recorda però que tal com ja va manifestar al debat dels pressupostos del 2012 

l’ajuntament ha d’optimitzar els costos de l’enllumenat públic, ja que estan al voltant dels 

quatre-cents mil euros i considera aquesta despesa molt important. Demana també abans de 

posicionar-se una explicació del portaveu en relació amb els temors expressats pel Sr. Espuny, 

ja que tot i manifestar el seu acord amb el conveni espera també que els llocs de treball 

esmentats estiguin garantits, ja que la seva eficàcia ha quedat contrastada durant els anys que 

fa que aquestes persones estan treballant per l’ajuntament. 

El senyor Montagut agraeix el posicionament dels grups d’ERC i PP, i recorda que el Sr. 

Espuny no va assistir a la Comissió Informativa. Demana disculpes perquè dedueix que no va 

saber explicar-se. Explica que el CODE no contracta a ningú, que és un organisme tècnic que 

dóna serveis als municipis del Baix Ebre i Montsià en diferents àmbits, un dels quals és 

l’energètic, i que els ajuntaments que vulguin poden signar un conveni per tal que els 

assessorin per aconseguir l’optimització energètica del seu municipi. El que es preveu és 

l’actualització de l’auditoria energètica de les instal·lacions de l’enllumenat públic, la 

realització d’un estudi de lluminàries, i en cas de ser necessari, la redacció d’una proposta de 

plecs, que serà el lloc a on haurà d’estar delimitat quines seran les característiques del servei 

al municipi. També es demana al CODE, continua, l’elaboració de l’informe de valoració de 

les ofertes que en el seu cas es presentin, i l’assessorament continuat del que l’ajuntament 

consideri oportú, tant sigui d’obres i millores com del que s’hagi establert en el plec de 
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condicions. En relació als treballadors, que entén el senyor Montagut que és un tema que 

preocupa als regidors, no es va dir res pel motiu que no contemplen en cap cas que els hi 

desaparegui el seu lloc de treball. El que sí es pot contemplar, diu, com s’ha fet en altres 

empreses, és la subrogació d’aquests treballadors per part de l’empresa adjudicatària del 

contracte, i això amb les previsions que tinguin a bé fer, de mobilitat, de que es quedin aquí, 

de que pugui ser la mateixa gent ja que tenen coneixement de les lluminàries i de les 

característiques del servei, i que entenen des de l’equip de govern, diu, que efectivament són 

els més adequats per donar el servei al poble. L’explicació que va donar a la Comissió anava 

en aquest sentit, i els treballadors han de tenir tota la tranquil·litat del món. La despesa 

d’energia de l’ajuntament s’ha vist incrementada any rere any, i a través de l’externalització es 

podria estroncar aquesta pujada continuada o fins i tot rebaixar. Reitera que el CODE no 

contracta a ningú, sinó que és un assessor tècnic en diferents àmbits tant dels consells 

comarcals com dels ajuntaments, ja sigui en temes de residus, sanejament, ambientals i 

energètics, i dóna a cada municipi una solució al seu problema concret o una millora 

substancial a l’hora d’aplicar recursos en el tema energètic. Espera diu, que si hi ha hagut 

alguna confusió ara hagi quedat aclarida, i que no té cap inconvenient en aclarir qualsevol 

altre dubte. 

El senyor Espuny dóna les gràcies per l’explicació, i conclou que es tracta en efecte que més 

tard o més d’hora es redactaran unes bases per adjudicar a una empresa externa el 

manteniment de l’enllumenat públic i que les persones afectades passaran a dependre 

d’aquesta empresa, per tant, assevera, l’ajuntament deixarà de tenir el control directe 

d’aquestes persones. Manifesta que, si és per costos, el cost del personal només es pot reduir 

baixant els sous d’aquestes persones. Reitera que tampoc no tindran l’exclusivitat, ja que serà 

un personal que igual podrà estar treballant al poble com al poble veí quan sigui l’empresa qui 

els hi digui el que han de fer i no el cap de la brigada municipal com passa actualment. Està 

d’acord en l’estudi per aconseguir energia més barata, com també com poder estalviar energia, 

però no en deslligar dues persones que porten treballant dotze anys per a l’ajuntament i que 

coneixen la xarxa perfectament. Manifesta que manté el seu vot contrari. 

El senyor Gaseni manifesta que després de l’explicació del portaveu té una mica més clar el 

contingut del que pretenen en aquest punt de l’ordre del dia. Explica que el pensament inicial 

era votar en positiu per reduir el cost en el servei de subministrament elèctric, però que 

l’aprovació d’aquest punt pot comportar a la llarga l’externalització del servei, i amb això diu 

que no n’està d’acord, per tant el seu vot, manifesta, serà negatiu. 

L’alcalde diu al senyor Gaseni que canvia el vot afirmatiu d’ahir a la Comissió Informativa. 

Contesta el senyor Gaseni que efectivament canvia el sentit del vot, tot i estar ahir ben 

informats, ja que avui, després de sentir al senyor Montagut, encara ho esta més. 

El senyor Font manifesta que l’explicació del portaveu ha estat molt clara. Opina que tractant-

se d’una despesa d’aproximadament quatre-cents mil euros cal una optimització de recursos, i 

explica que durant el seu mandat com a alcalde va ser partidari d’externalitzar aquest servei, 

que en aquella època portava un treballador municipal, i que els resultats van ser satisfactoris. 

Opina que el que tracten d’aprovar és que el CODE a través d’aquest conveni faci tot 

l’assessorament possible perquè puguin tenir uns millors recursos sense cap cost, i per tant 

entén que si arriben a això sempre mantenint els dos llocs de treball existents a ell no el 

preocupa. Creu que en una situació delicada com la que està l’ajuntament el voler impulsar 

una optimització dels recursos és important, i si la conservació dels llocs de treball ho és en 

una empresa externa o de titularitat municipal això és el de menys, tot i què pensa que se 

n’haurà de parlar en el seu moment, quan s’aprovaran els plecs de condicions. 
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El senyor Montagut manifesta que el senyor Font ha exposat amb claredat del que es tracta, 

primerament s’ha d’aprovar aquest conveni de col·laboració, i serà a l’hora d’aprovar el plec 

de condicions quan hauran de mirar si els treballadors continuen sent de l’ajuntament o passen 

a formar part de l’empresa. Del que es tracta avui, diu, és que a través del CODE es facin els 

estudis que permetin rebaixar la factura de la llum, que és el que a tots els interessa. 

 

 

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

 Vots a favor: deu. 

 Vots en contra: tres. Voten en contra el senyor Jordi Gaseni i Blanch, senyor Vicent 

Llaó i López i senyor Antonio Espuny i Gaseni. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

En data 25/3/2010 es va formalitzar el Conveni de Cooperació entre el Consorci de Serveis 

Agroambientals de les comarques del Baix Ebre i Montsià (CODE) i l’ajuntament de 

l’Ametlla de Mar, per al desenvolupament d’una agència local d’energia, aprovat pel Ple de 

l’Ajuntament en la mateixa data. 

La clàusula novena d’aquest conveni preveu que “...la modificació de les condicions tècniques 

o econòmiques s’efectuarà en forma d’annex a aquest conveni en el moment en que les parts 

així ho acordin”. 

S’ha redactat una proposta d’annex al conveni de 25/3/2010, relatiu a la licitació de la 

contractació dels subministrament d’energia i servei integral de l’enllumenat públic i 

semafòriques de l’Ametlla de Mar mitjançant la figura de l’Empresa de Serveis Energètics 

(ESE). 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 6 i 7 de la Llei 30/1992, de 26/11/1992, reguladora del règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 303 a 311 del 

Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 

13/6/1995, respecte dels convenis de cooperació i col·laboració; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la proposta d’annex al “Conveni de Cooperació entre el Consorci de 

Serveis Agroambientals de les comarques del Baix Ebre i Montsià i l’ajuntament de l’Ametlla 

de Mar, per al desenvolupament d’una agència local d’energia”, annex relatiu a la licitació de 

la contractació dels subministrament d’energia i servei integral de l’enllumenat públic i 

semafòriques de l’Ametlla de Mar mitjançant la figura de l’Empresa de Serveis Energètics 

(ESE). 

 

SEGON.- Remetre un certificat del present acord al Consorci de Serveis Agroambientals de 

les comarques del Baix Ebre i Montsià. 

 

 

4- FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS AL MUNICIPI DE L’AMETLLA DE MAR 

PER AL 2013. 
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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 ordinària la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

Els Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament d’Empresa i Ocupació han 

instat de l’Ajuntament que efectuï la proposta de fixació per al 2013 de les dues festes locals 

del municipi. 

Vist que l’article 37.2 del Reial decret 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 Reial decret 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 2013; 

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 2013, les que s’esmenten: 

 2 de febrer, dissabte. 

 29 de juny, dissabte. 

 

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

 

 

5- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL EN L’ÀMBIT DEL “PMU BON REPÒS”. 

 

 

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

posicionament serà negatiu com ja ho va ser en l’aprovació inicial. Pensa que, tot i què el que 

pretenen és mantenir l’edifici de l’hotel, això és el de menys, ja que hi han coses al seu 

entendre molt difícils d’explicar a la gent. No s’entén el perquè del trasllat de l’edificabilitat a 

Marina Sant Jordi, ni el motiu pel qual, pel fet de deixar l’activitat d’hotel quatre anys abans 

del previst, s’haguessin d’abonar cinc-cents vuitanta mil euros, i no se sap tampoc el perquè, 

si la Comissió d’Urbanisme va demanar que el Bon Repòs quedés tal com estava i que només 

quedés la superfície que actualment està construïda, l’ajuntament va insistir que al propietari 

se li permetés construir cent habitatges, quan realment aquest espai, afirma, hagués pogut ser 

perfectament d’ús públic, sense habitatges i sense tenir que abonar aquests quasi cent milions 

de pessetes. Ara, continua, es posarà a cobrament l’IBI, i la gent rebrà les conseqüències de la 
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gestió econòmica de l’equip de govern, que per una banda pretén estalviar costos de 

l’enllumenat i per l’altra pren una sèrie de decisions al seu entendre inexplicables. Si s’hagués 

fet de diferent manera, continua, això suposaria uns estalvis importantíssims que permetrien 

donar a la població els serveis que fins ara s’han donat sense aquests increments d’impostos i 

tarifes de l’escola de música, llar d’infants, activitats esportives, etc. Per una banda van tenir 

que demanar un crèdit a l’Estat, tipus rescat, i per l’altra donen sense cap mena de justificació 

cent milions de pessetes per deixar l’activitat als propietaris de l’hotel tot i quedant l’edifici de 

la seva propietat, i ara pretenen aprovar aquest punt per tal d’evitar un enderroc que disposa 

de llicència concedida per la Junta de Govern Local. El tema del parc del Bon Repòs, conclou, 

s’escapa del seu enteniment per moltes explicacions que se li vulguin donar i malgrat tota la 

documentació que l’equip de govern ha posat a l’abast dels regidors. 

Manifesta l’alcalde que el senyor Espuny no va assistir ahir a la Comissió Informativa, i que 

ara no ha aportat cap novetat al respecte tot i que segueix qüestionant el que ja se li va 

explicar en l’aprovació inicial, que és un mandat de tot el poble que va decidir, en el pla 

general, tirar endavant la recuperació del Bon Repòs, i que no hi ha altra cosa. Pregunta al 

senyor Espuny per què no ho va fer ell quan va ser alcalde, de forma gratuïta, i li manifesta 

que alguna cosa de les que fa l’equip de govern podria trobar bé, però que en canvi tot ho 

troba malament, i això per a ell és incomprensible. 

El senyor Gaseni manifesta que seguint en la línia de l’aprovació inicial, el seu vot serà 

d’abstenció, perquè no està d’acord amb el resultat de les negociacions i amb el preu que el 

poble ha de pagar per l’obtenció dels terrenys del Bon Repòs, però que avui han de votar una 

modificació puntual del pla general per tal de poder incloure uns usos a l’edifici de l’hotel que 

permetrà aprofitar-lo i evitarà que es converteixi en runes o en un edifici d’apartaments, cosa 

que al seu entendre no li cauria gens bé a la zona en qüestió. Per això, el vot del seu grup serà 

d’abstenció. 

L’alcalde diu que en la intervenció del senyor Gaseni hi veu un raonament, i que ha dit una 

cosa molt important, que és que si l’ajuntament no fes això l’edifici s’hagués convertit en 

pisos de propietat privada. Agraeix el posicionament del senyor Gaseni. 

El senyor Font manifesta que, sent coherent amb la votació efectuada en l’aprovació inicial, i 

sense entrar en criteris tècnics del projecte, explica que el seu grup no comparteix el conveni 

signat amb la família, tot i ser legítim, perquè creu que hi manca una taxació, i també perquè 

considera que una cosa de tanta envergadura, que ha estat una fita de la població, requeria un 

procediment de referèndum. Per tant no ho pot aprovar, tot i que ho respecta. 

El senyor Montagut manifesta que tal com ja s’ha dit, aquesta modificació puntual pretén la 

conservació de l’edifici, i que no s’han presentat al·legacions en el període d’informació 

pública. Entén que els grups que s’han posicionat en contra el que haguessin hagut de fer, per 

responsabilitat, és presentar algun qüestionament i/o al·legació durant el període d’exposició 

pública, perquè del contrari entén que tot plegat no té sentit. 

El senyor Espuny exposa que, tal i com ja va dir amb ocasió de l’aprovació inicial, el tema del 

Bon Repòs és com un puzle, i que ara toca aprovar una peça més d’aquest puzle, tràmit que 

tot i que pot semblar correcte, quan s’allunya per mirar totes les peces veu que realment 

aquesta peça forma part d’un tot que pel poble, afirma, ha estat nefast, perquè les 

conseqüències econòmiques han estat com a mínim injustificades, sense cap tipus de valoració 

tècnica de les permutes efectuades, i sense fer cas de  les recomanacions d’Urbanisme en el 

sentit que el Bon Repòs es quedés tal com estava. Per contra, explica, l’equip de govern, a 

posteriori, va donar permís per a l’enderroc de l’edifici de l’hotel. Considera que hi han tants 

actes inexplicables que això li fa votar no a tot el global. En relació al comentari de l’alcalde 
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relatiu al motiu pel qual no ho va fer durant els anys que va ser alcalde, contesta que l’actual 

alcalde tampoc va fer-ho durant els seus primers quatre anys, perquè, suposa, va fer altres 

feines més urgents, tal i com li va passar a ell. 

L’alcalde conclou tot exposant que durant els seus primers quatre anys de mandat va deixar 

ben clar el model que volien pel futur pla general, i que no només ho van compartir amb el 

soci de govern que era ERC sinó que van fer-ho amb tot el poble, i que aquest va dir que 

volien convertir el Bon Repòs en un parc públic. Si ningú hagués fet res, diu, avui pot ser hi 

haurien en aquella zona tres-cents pisos. Reitera que entre tots van establir les bases que el 

poble va demanar, i que al final l’indret serà una zona pública per a tots. 

 

 

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

 Vots a favor: set. 

 Vots en contra: quatre. Voten en contra el senyor Joan Font i Ballesteros, senyora Marta 

Font i Ferré, senyora Gemma Margalef i Creixenti i senyor Antonio Espuny i Gaseni. 

 Abstencions: dos. S’abstenen el senyor Jordi Gaseni i Blanch i el senyor Vicent Llaó i 

López. 

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

 

 

En data 23/4/2009, en fase de preparació del text refós del Pla d’ordenació urbanística 

municipal que havia de ser objecte de verificació per l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar en 

compliment de l’acord d’aprovació definitiva de l’esmentat pla general de 6/11/2008, es va 

signar un conveni entre l’Alcaldia de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i la mercantil Grupo 

Pérez Vila 2002 SL, relatiu al sector “PMU Bon Repòs”. 

En data 4/10/2010 la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre va donar 

conformitat al text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal presentat per l’Ajuntament. 

El Pla d’ordenació urbanística municipal fou publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya número 5751, de 9/11/2010. 

En data 28/12/2010 es va signar entre l’Alcaldia de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i la 

mercantil Grupo Pérez Vila 2002 SL un conveni de novació i pròrroga del conveni signat en 

data 23/4/2009, abans esmentat. La proposta de modificació puntual del Pla d’ordenació 

urbanística municipal objecte del present expedient comporta materialitzar i donar 

compliment a la “Alternativa 1. Principal” de les previstes al pacte primer d’aquest conveni 

de novació i pròrroga. 

L’avanç de la proposta de modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal redactada va 

ser sotmesa a informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en 

compliment del que disposa l’article 99 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010. La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 

l’Ebre, per acord de data 14/3/2012, va informar favorablement l’avanç de modificació 

puntual referenciat. 

En data 17/5/2012 l’arquitecte municipal va emetre informe sobre el projecte de modificació. 

En data 30/5/2012, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la modificació puntual del 

Pla d’ordenació urbanística municipal en l’àmbit del “PMU Bon Repòs”. 

L’edicte corresponent va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província número 131, de 

7/6/2012, i al Diari El Punt de 4/6/2012, i va restar exposat al tauler d’anuncis de la 

corporació i a la pàgina web municipal. 
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No s’han presentat al·legacions durant el període d’informació pública. 

La proposta de modificació raona i justifica la necessitat de la iniciativa, en els termes 

previstos a l’article 97 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 

1/2010, de 3/8/2010. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa: 

g) Pel que fa a la modificació de les figures de planejament urbanístic, en general, a 

l’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, 

de 3/8/2010. També, article 99, per remissió del 96.c). 

h) Als articles 85 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 

1/2010, de 3/8/2010, i 117 i 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per 

Decret 305/2006, de 18/7/2006. 

i) Sobre la competència, als articles 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de 

les bases de règim local, i 52.2.c) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 

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

j) Sobre l’exigibilitat d’un quòrum qualificat de majoria absoluta, a l’article 47.2.ll) de la 

Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local. 

k) Sobre l’aprovació definitiva, als articles 96 i 80.a) del Text refós de la Llei d’urbanisme 

aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010. 

Vistos els informes preceptius de Secretaria i d’Intervenció; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual del Pla d’ordenació 

urbanística municipal en l’àmbit del “PMU Bon Repòs”. 

 

SEGON.- Elevar l’expedient tramitat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 

l’Ebre, per a la seva aprovació definitiva. 

 

 

6- APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC LOCAL DE RESIDÈNCIA 

ASSISTIDA I CENTRE DE DIA PER A LA GENT GRAN. 

 

 

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

estar totalment d’acord en aquest punt de l’ordre del dia, pensa s’hagués hagut de fer tres 

mesos abans i haver tingut elaborades les bases per tal de poder treure a concurs la residència, 

ja que en quan estigui finalitzada serà un pes més per a l’economia de l’ajuntament, amb uns 

cinquanta mil euros cada mes a pagar a l’empresa constructora. Manifesta que el seu vot serà 

favorable. 

El senyor Gaseni manifesta que el seu vot també serà favorable, tot i que demana una 

explicació més detallada de com va l’assumpte de la residència, ja que li preocupa la notícia 

apareguda en premsa relativa a que el govern de la Generalitat no pot pagar la mensualitat al 

personal dels centres socials, amb la possibilitat que trenta-quatre mil usuaris puguin patir 

desatenció en tot Catalunya, així com la pèrdua de trenta mil llocs de treball. Demana saber de 

primera mà com van les negociacions amb els responsables del Departament de Benestar 

Social de la Generalitat. 

El senyor Font manifesta que està d’acord en l’aprovació d’aquest punt i que, tal com va dir a 
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la Comissió Informativa, veu que pràcticament les obres estan ja enllestides, i per aquest 

motiu demana també saber com estan les negociacions amb el Departament de Benestar 

Social i Família i els diferents organismes de la Generalitat per a quan l’empresa faci el 

lliurament de l’edifici. Demana també informació sobre la concertació de places i sobre 

l’empresa que pugui portar la gestió. 

L’alcalde explica que del que es tracta en aquest punt és d’iniciar la creació del servei públic, i 

que els terminis poden estar al voltant dels dos mesos. Informa que durant els darrers tres 

mesos s’han realitzat fins a tres reunions amb el conseller de Benestar Social i Família de la 

Generalitat, amb presència del delegat del Govern i la directora dels Serveis Territorials, i pot 

afirmar diu, que les negociacions han anat per bon camí. Encara que, com tothom sap, l’estat 

econòmic en aquests moments és prou delicat, el conseller ha manifestat en dues ocasions que 

la residència de l’Ametlla de Mar és prioritària, i tot i que ha manifestat també que durant el 

2012 no es produirà cap nova concertació de places, ha deixat clara la seva voluntat i 

disponibilitat en arribar a un acord. L’ajuntament, diu, seguirà sent constant i perseverant 

malgrat estar en un dels pitjors moments per aconseguir-ho, però intentaran tirar endavant un 

projecte que tot i que els preocupa econòmicament saben el que significa pel municipi i pel 

territori. Manifesta que alguns critiquen el cost econòmic de l’obra i se’n obliden del que 

significa per la salut i per l’economia de la localitat. 

 

 

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

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

En data 19/12/2008, el Ple de l’Ajuntament va acordar aportar directament en favor de 

l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió la plena propietat de les parcel·les resultants del 

projecte de reparcel·lació del sector E (Ribes Altes segona fase) números 45 i 46, amb 

l’objectiu que l’Entitat impulsés la construcció i posta en funcionament dels equipaments 

previstos de Residència assistida mitjançant la licitació de l’atorgament d’un nou dret de 

superfície o mitjançant la licitació d’un contracte administratiu de gestió interessada, 

concessió d’obra pública o qualsevol altra fórmula de gestió indirecta de serveis públics que 

fos procedent i resultés més adient als interessos municipals. 

Per acord del Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió de data 

29/4/2010 es va adjudicar provisionalment el contracte de constitució d’un dret de superfície 

per a la construcció i conservació d’una Residència assistida i centre de dia per a la gent gran 

en favor de l’empresa ACSA, Obras e Infraestructuras S.A. Aquesta adjudicació provisional 

va ser elevada a definitiva, i va constituir-se el dret de superfície. 

La construcció de l’equipament es troba a data d’avui ja pràcticament enllestida, corresponent 

a l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió, de conformitat amb l’acord plenari abans 

esmentat, disposar el que en resulti més oportú en ordre a la seva gestió i explotació. 

L’article 246 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, estableix que els ens locals tenen plena potestat per a 

constituir, organitzar, modificar i suprimir els serveis de llur competència, d’acord amb el que 

estableix la legislació de règim local i altres disposicions aplicables. L’article 247.1 del mateix 
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cos legal, per la seva banda, especifica que els ens locals han d’acordar de manera expressa la 

creació del servei públic local i procedir, si s’escau, a regular-lo per reglament abans de 

començar a prestar-lo. Així mateix, han de determinar les modalitats de prestació i el règim 

estatutari dels usuaris. 

Per tot això; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la creació del servei públic local de Residència assistida i centre de dia per 

a la gent gran. 

 

SEGON.- Encarregar a la Regidoria d’Acció Social que constitueixi una comissió d’estudi que, 

amb la composició que estimi oportuna, formuli en el termini de dos mesos proposta de 

modalitat de prestació, reglamentació del servei i règim estatutari dels usuaris. 

 

 

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 ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA (RE 2240, DE 25/7/2012), RELATIVA AL REBUIG A 

LA INVOLUCIÓ DEMOCRÀTICA PROMOGUDA PER L’ESTAT ESPANYOL EN 

DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL I NACIONAL. 

 

 

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

del que es disposa a l’article 82.3 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic 

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

El senyor Llaó dóna lectura a la moció presentada relativa al rebuig a la involució democràtica 

promoguda per l’Estat Espanyol en defensa de l’autonomia local i nacional. 

Un cop conclosa la lectura i en fase de debat el senyor Espuny manifesta que hi han punts en 

que està d’acord i en d’altres no. El PSC, diu, no és un partit nacionalista, i pensa que els 

problemes no se solucionen dividint sinó ajuntant i unint, tal i com venen demanant que no hi 

hagi divisions entre Estats i que només hi hagi un sol banc central europeu i un organisme que 

controli les diferents administracions. De ser així, assevera, potser no tindrien aquests 

diferencials respecte a Alemanya. Creu que si tots estan dins d’Europa, si tots tenen la mateixa 

moneda i aquesta té el mateix valor en un lloc o en un altre, no té sentit que en un mateix 

territori s’hagin de pagar diferents tipus d’interès. Explica que segons la moció, davant d’una 

situació greu un camí seria anar fent-se més petits, i ell creu en canvi que el camí per a 

solucionar la situació actual seria generalitzar, i amb això no vol dir perdre la identitat cultural 

ni la singularitat de Catalunya, ni perdre res del que tenen. La moció demana, continua, que la 
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capacitat normativa cada vegada sigui més petita i les conseqüències serien les que estant 

patint en aquest moment, tal com ha passat a Grècia, Itàlia, Irlanda i ara a Espanya. Creu que 

si haguessin estat valents i els mateixos Estats haguessin tingut la capacitat de saber renunciar 

a parts de la seva sobirania avui Europa seria més una, i no tindrien els problemes econòmics 

que tenen actualment alguns països. Està d’acord amb l’autogestió, com també en que els 

donin el que els toca, però seguint criteris europeus i no tendències a la reducció a àmbits més 

petits. La direcció per a solucionar el problema no és fraccionar, sinó ajuntar i agrupar. Si 

tenen una mateixa moneda les normatives haurien de ser iguals per a tots, sense renunciar com 

ha dit als diners que els toca i a gastar-los com millor creguin, però això passaria per una 

normativa general europea, i no per una possible agència tributària catalana, ja que podrien 

donar-se greuges comparatius com és ara en el cas de les transmissions patrimonials. Mentre 

s’estigui a Europa s’ha de pagar el que el Parlament Europeu determini, sense tenir en compte 

el lloc on un està. Anuncia que el seu vot en principi serà l’abstenció. 

El senyor Font manifesta que el seu vot serà d’abstenció, ja que comparteix algunes coses i 

d’altres no. Pensa que actualment la classe política ha perdut credibilitat i això que és un 

problema molt seriós, perquè comporta una desconnexió entre aquesta classe política i la gent. 

D’aquest tema, diu, ja entraran en detall i en parlaran durant el proper més de setembre en el 

programa “parlem-ne” de La Cala Radio. Avui per avui, pensa, opinió només existeixen tres 

autonomies, el País Basc, Galícia i Catalunya. La resta les suprimiria totes i que passessin a 

dependre directament de l’Estat. Afirma reconèixer que Catalunya, pel que paga, hauria de 

rebre més, però que el camí no és el del concert econòmic perquè s’estavellaran, perquè el 

govern espanyol, ja sigui el del PP o el del PSOE no ho aprovaran. Afirma també que el que 

tenen al País Basc és anacrònic, tolerat per la Unió Europea perquè és un tema històric, però 

que avui no ho acceptarien ni per a Catalunya ni per a ningú. 

El senyor Montagut anuncia que el grup de CiU donarà suport a la moció. Entén que les 

actuacions que està duent a terme el govern espanyol, ingerències principalment a l’autonomia 

catalana, tenen un caràcter recentralitzador, i que hi manca com tots els presents reconeixen 

un altre model de finançament, ja que l’aportació que fa Catalunya a l’Estat és més de la que li 

tocaria, i ha quedat contrastat que ni el PSC ni el PP han fet res per tal que això no sigui així. 

Pregunta què més poden esperar d’aquests dos partits. Es critica el nacionalisme català però 

no el nacionalisme espanyol. És evident que s’ha de buscar una formula i que s’ha de protestar 

pel que està passant, per l’asfixia financera a la que s’està sometent a la Generalitat, sense 

respectar les disposicions addicionals de l’Estatut ni les inversions pactades en comissions 

bilaterals. Tot això s’ha de dir. Mentre no tinguin més Europa, els catalans han de tenir 

l’oportunitat i la possibilitat de recaptar els seus impostos, de fer les inversions que considerin 

oportunes i de fixar un model de solidaritat amb Espanya, que amb això entén estan tots 

d’acord. Opina que actituds com les protagonitzades darrerament per algun ministre no 

afavoreixen per a res. 

El senyor Llaó agraeix el to emprat per tots els portaveus, el vot afirmatiu de CiU, i 

l’abstenció del PP i del PSC, i diu que tant de bo aquestes votacions es poguessin reproduir al 

Parlament català, a on per trencar la disciplina de vot volen fer fora un diputat. Manifesta que 

ell també se sent europeista, però que Europa ha marcat un 5,3 d’endeutament a Espanya i per 

contra Espanya està marcant un 1,5 a les autonomies, i això per a ell és insostenible. Amb un 

dèficit de divuit mil milions d’euros com el que tenen cada any, els catalans tenen dret a 

demanar el que és seu, a tenir una hisenda pròpia que gestioni tots els seus impostos, i a 

aplicar les seves mesures sense que vinguin els de fora a imposar-les. El que no pot ser, diu, és 

que la Generalitat hagi de ser intervinguda quan l’Estat Espanyol li deu més de tres mil 
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milions d’euros. No desitja allargar més el debat i reitera el seu agraïment. 

El senyor Font manifesta que aquest pot ser un debat constructiu, i emplaça als presents a 

assistir durant el proper mes de setembre al nou programa de l’emissora local. Reitera que al 

Parlament de Catalunya tothom va coincidir en que Catalunya ha de rebre un millor 

finançament, però que tant el grup de CiU com el d’ERC van demanar una cosa que saben és 

impossible, que poden tenir al cor però que és anar a topar contra la paret. Des d’un punt de 

vista polític queda molt bé, però avisa que ja van tenir una frustració amb l’Estatut i ara en 

poden tenir una altra. Respecta però no comparteix la moció sobre la independència, i conclou 

tot afirmant que tothom vol la millor Catalunya que creu oportú, però que no hi han d’haver 

ciutadans de primera ni de segona perquè uns diguin una cosa i els altres un altra, ja que 

Catalunya és un país d’acollida a on la convivència és de tots. 

El senyor Llaó manifesta que està bé que es facin programes de ràdio, però pensa que en 

l’òrgan plenari ells són els representants del poble, i els temes s’han de debatre siguin quins 

siguin. Se sent una mica estrany quan parla amb el senyor Font perquè creu estar segur que 

votaria diferent del que vota el seu partit. Demana que els polítics dels pobles, que com el 

senyor Font no han tingut mai cap mania en votar a favor de l’autodeterminació, facin un petit 

esforç amb la finalitat d’aconseguir-la, perquè només ho podran aconseguir si van tots junts. 

 

 

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

 Vots a favor: nou. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: quatre. S’abstenen el senyor Joan Font i Ballesteros, senyora Marta Font i 

Ferré, senyora Gemma Margalef i Creixenti i senyor Antonio Espuny i Gaseni. 

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

 

 

“”En els darrers anys hem vist com els presidents del govern espanyol s’han entossudit a 

negar realitats que evidenciaven una situació econòmica desfavorable, de desacceleració, i han 

pres mesures que, progressivament, han laminat els drets socials i nacionals de la ciutadania 

de Catalunya. Finalment, la intervenció per part de la Unió Europea en el sistema bancari 

espanyol ha estat una realitat.  L’estat espanyol ha actuat tard i malament. 

En un context complex com l’actual, amb la finalitat de mantenir el nombre i qualitat dels 

serveis públics bàsics que configuren l’estat del benestar, es fa necessari revisar procediments 

i buscar noves fórmules que aportin major eficiència i estalvi econòmic a la gestió pública. 

Ara bé, l’estat espanyol, amb la seva ofensiva està sobrepassant tots els límits que havien 

marcat fins avui les regles del marc democràtic, abusant de la figura dels decrets llei, un 

procediment que hauria de servir només per a casos excepcionals, i provocant ingerències a 

l’autonomia municipal i catalana dia sí i dia també. 

El món local, en contacte permanent amb la ciutadania, és qui rep més pressió directa dels 

conciutadans de viles i ciutats i, alhora, més enllà de tots els serveis impropis que presta i que 

amb els anys han augmentat sense que s’hagi compensat aquest fet amb més ingressos, s’està 

veient fortament castigat per les mesures que està prenent el govern espanyol. Els ajuntaments 

han vist com l’estat espanyol els imposava els barems a aplicar en l’impost de l’IBI, han vist 

retallats els ingressos que tenien per promoure polítiques actives d’ocupació, els fons per 

promoure la integració de la immigració o per mantenir les escoles bressol municipal, entre 

d’altres.  
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En aquesta línia, la reforma aprovada en el Consell de Ministres del divendres 13 de juliol, 

que en el seu conjunt pretén aconseguir un estalvi de 65.000 milions d’euros, i les següents 

que se’n preveuen, tenen un marcat caràcter recentralitzador i són poc sensibles amb les 

realitats territorials i amb la ciutadania a qui es dirigeixen.  

En aquest sentit, es proposa una reducció del nombre d’electes locals dels consistoris de cara 

al mandat 2015-2019, una mesura estètica que suposarà un retrocés des del punt de vista 

democràtic i que tindrà uns efectes incerts des del punt de vista de l’estalvi real per a les 

finances públiques. D’altra banda, l’increment de l’IVA que es farà efectiu a partir de l’1 de 

setembre podria suposar, segons dades calculades per l’ACM, que els municipis hagin de 

pagar fins a 120 milions més en concepte d’IVA, un fet que suposarà un desajust en els 

pressupostos municipals.  

Aquesta reforma suposa, a més, un avenç més en la retallada dels drets socials i la capacitat de 

consum de les famílies. El govern espanyol incrementa l’impost de l’IVA, liberalitza el model 

comercial, reforma la funció pública, suprimint la paga extraordinària de desembre i reduint 

els dies de lliure disposició i altres prestacions socials, entre altres.  Tot això, mentre es 

mantenen ministeris i estructures administratives estatals en matèries en què l’Estat ha deixat 

de tenir competència, per estar transferides a les comunitats autònomes, com ara la cultura, la 

sanitat, l’habitatge o el comerç, o que són clarament sobreres i exagerades en època de crisi, 

com ara les inversions en infraestructures amb baixa relació cost/benefici, l’església o la 

despesa militar 

A més de plegar-se a la lògica perversa de les grans corporacions i grups financers, que 

malden per socialitzar pèrdues i privatitzar beneficis, les mesures anunciades i la seva 

aplicació concreta suposen un nou greuge envers la ciutadania catalana, ja que mentre Europa 

relaxa les condicions macroeconòmiques imposades a l’Estat a canvi del seu rescat, l’Estat al 

seu torn no relaxa, sinó que endureix, les condicions a complir per les comunitats autònomes, 

malgrat que aquestes tenen la competència exclusiva i la responsabilitat de gestionar l’estat 

del benestar (sanitat, ensenyament i serveis socials). 

En el cas català l’afectació és especialment greu, ja que les noves mesures se sumen al dèficit 

fiscal denunciat i comprovat des de fa anys. Un dèficit fiscal que es concreta en el fet que la 

inversió i el finançament per càpita dels serveis públics per part de l’Estat és molt menor a 

Catalunya que a la resta de comunitats autònomes. L’asfíxia financera de la Generalitat, 

produïda per l’incompliment sistemàtic per part de l’Estat de la legalitat establerta a l’Estatut, 

pactada i rubricada en comissions bilaterals, juntament a la desproporcionada exigència 

d’austeritat en els pressupostos públics catalans per part de l’Estat, comporta que la ciutadania 

del nostre país sigui la que més paga en impostos, i la que en canvi menys finançament per 

càpita rep per a la prestació dels serveis de l’estat del benestar. 

Davant d’aquesta situació d’ingerència vers el món local, i de nous retrocessos democràtics i 

en els drets socials i nacionals;  

El Ple acorda: 

 

PRIMER. Manifestar el convenciment que les mesures d’ajust econòmic impulsades pel 

govern espanyol suposen un retrocés flagrant dels drets socials i nacionals de la ciutadania de 

Catalunya i denunciar l’actitud d’ingerència del govern de l’estat espanyol vers el món local 

català. 

 

SEGON. Reivindicar la competència exclusiva efectiva en règim local per la Generalitat de 

Catalunya i demanar fermesa al Govern de la Generalitat de Catalunya davant l’enèsim atac el 
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govern espanyol en aquest àmbit. 

 

TERCER. Manifestar el rebuig a què hagi de ser la ciutadania, a través de sacrifici en la 

reducció dels salaris i prestacions socials, la que pagui la irresponsable gestió financera de 

bancs i caixes arruïnats per l’explosió de la bombolla immobiliària. 

 

QUART. Manifestar el rebuig a l’ofec financer que pateix la Generalitat de Catalunya, el 

denominat espoli fiscal, que es concreta en un finançament dels serveis i inversions públics a 

Catalunya, per càpita, inferior a la mitjana estatal. 

 

CINQUÈ. Exigir un nou model de finançament basat en el concert econòmic solidari, i que 

pivoti en els principis de l’autosuficiència, la solidaritat i el cobrament de tots els impostos a 

través d’una Agència Tributària sota sobirania catalana. 

 

 

8- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, I: DECRETS 

DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

 

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 

l’Alcaldia números 263/2012, de 24/05/2012 al 378/2012, de 27/07/2012 i de les actes de les 

Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 17/2012, de 24/05/2012, 18/2012, de 

07/06/2012, 19/2012, de 18/06/2012 i 20/2012, de 03/07/2012, 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. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

L’alcalde informa, en relació a la Comissaria de Mossos, que el conseller Sr. Felip Puig i el 

secretari general, en diverses reunions efectuades durant les darreres setmanes, li han 

confirmat que està tot el procés en marxa i creuen que si no hi cap canvi, cap a finals d’any o 

durant el primer trimestre de l’any següent podrien començar les obres. 

El senyor Espuny pregunta sobre les obres de la urbanització Roques Daurades ja que des de 

La Cala Gestió li van dir que les mateixes estarien finalitzades abans de l’estiu, i encara no ho 

estan. Pregunta si les obres poden aturar-se el mes d’agost de conformitat amb la normativa 

aprovada al respecte. Pensa que han de tenir cura de cuidar als visitants durant aquesta època, 

ja que altrament la feina feta per la regidoria de Turisme queda molt desmerescuda. 

Els senyor Llaó pregunta al regidor d’Hisenda, en relació a la supressió als treballadors 

municipals de la paga de extra Nadal, i com sigui que aquests diners estan contemplats al 

pressupost municipal, a on aniran a parar aquests diners. Pregunta també si per solidaritat amb 

ells, els regidors que tenen paga extra renunciaran a la mateixa. 

La senyora Martí sol·licita l’ús de la paraula per puntualitzar contesta que ella és l’única 

regidora que té paga extra, perquè cobra menys que la resta. 

La senyora Margalef pregunta al senyor Montagut per què la Policia Local ha interposar un 

contenciós contra l’ajuntament per incompliment de certs acords signats quan era alcalde el 
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senyor Joan Font, quan a més a més, assenyala, també van afirmar en una sessió plenària, 

quan van fer fora a dos policies interins, que no minvarien les seves funcions, i segons exposa 

la Policia Local, aquests han de treballar més hores per menys diners amb la finalitat de poder 

fer front a aquestes dues baixes. Pregunta al senyor Lallana per què a la zona del castell i 

després de la construcció del pont segueixen havent-hi tanques al mig de la carretera 

indicadores de no passar, i per què no està feta correctament la indicació que comunica la part 

de la mar amb la part del mig que connecta amb la carretera nacional. 

El senyor Gaseni, en relació a la notícia apareguda a la Vanguardia sobre l’estat de les aigües 

de la platja de Bon Caponet, que per acord del Consistori va ser habilitada per a animals de 

companyia, pregunta si l’equip de govern ha pres alguna postura al respecte amb la finalitat de 

contrarestar la mala propaganda que això ha fet al poble. 

El senyor Espuny demana a l’alcalde, com a màxim responsable de La Cala Gestió, el seu 

consentiment per poder parlar amb els treballadors d’aquesta entitat per si l’interessa veure 

alguna factura i comprovar així el llistat facilitat pel senyor Montagut. 

L’alcalde recorda que si les preguntes que volen efectuar els diferents regidors les fessin en la 

Comissió Informativa, ara es podrien donar les respostes pertinents, però que de no essent 

així, com tots saben, tenen el dret de no contestar-les fins la propera sessió plenària. 

El senyor Martí i Esteller, respecte dels treballs que s’estan realitzant a l’estiu, afirma que si hi 

ha una ordenança que prohibeix treballar a l’estiu s’ha de fer complir o s’ha de canviar. En 

relació a la notícia apareguda a La Vanguardia manifesta que no és una notícia, sinó una 

opinió d’un lector apareguda en el diari digital, i que avui mateix han aparegut les opinions de 

dos lectors més que contesten en contra, que diuen que han estat amb les seves famílies i que 

han estat bé. En relació a l’alga existent a la platja afirma que segons la regidoria de Medi 

Ambient aquesta hi ha de ser-hi perquè és una cosa natural. 

En relació a les obres el senyor Lallana puntualitza que l’ordenança preveu justament excloure 

de la prohibició les obres d’interès general i/o públiques, però que encara que això sigui així 

no li consta que s’estigui duent a terme cap, únicament estan cablejant per les façanes els 

treballadors de La Cala Fibra. A l’empresa Gas natural se’ls va emplaçar per tal que 

comencessin les obres a partir del mes de setembre. Únicament, i a requeriment dels propis 

abonats, ha fet alguna l’empresa Aqualia, essent aquestes les pròpies derivades del servei 

d’aigua. En relació a les obres a la zona del Castell contesta que no li consta, però que deu ser 

tal com ha dit la senyora Margalef i que per tant farà retirar les tanques. En relació a la 

senyalització, diu que està encarregada i es col·locarà en quan arribi. 

La senyora Margalef contesta que li sembla és una mica tard ja que quasi bé estan ja al mes 

d’agost i és una zona d’accés a platges de bandera blava. 

Contesta el senyor Lallana que ell mateix va fer paralitzar el tema a instància d’una sèrie de 

propietaris d’empreses afectats, per tal que tots les poguessin tenir al mateix temps, i que si 

l’ajuntament instal·lava les seves després no cabien les que havien quedat amb propietaris de 

la zona sud, donat que són uns nous dissenys. Demana disculpes per si algun turista s’ha vist 

afectat al respecte, però que com ha dit ha estat per tal d’evitar una duplicitat de despesa; tot i 

així diu que si ho consideren pertinent poden instal·lar alguna senyal de manera provisional. 

Manifesta la senyora Margalef que la senyal que creu més prioritària és la d’indicar la 

comunicació, per sota del pont, de la zona mar amb la zona del mig per poder incorporar-se a 

la carretera nacional, ja que del contrari s’ha d’anar per la urbanització de Sant Jordi i és una 

mica complicat per la gent que no coneix el territori. 

El senyor Lallana reitera que estan en constant contacte amb una sèrie de veïns afectats 

d’aquella zona que són els que comuniquen tot una sèrie de recomanacions i requeriments que 
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s’han anat portant a terme, però que aquest en concret no se li havia comunicat, llevat el 

d’accés a les platges; no obstant assevera mirarà de fer instal·lar algun senyal puntual mentre 

no estigui decidit el definitiu. 

El senyor Montagut en relació a la sobre la paga de Nadal diu que tenen previst a nivell intern 

una reunió jurídica per tal de ser informats de tots els detalls, de com afecta tant als 

treballadors com als polítics, i una vegada ho sàpiguen els hi farà saber. En relació a la 

pregunta sobre el contenciós de la Policia Local manifesta que potser a hores d’ara té més 

informació la senyora Margalef que ell mateix, ja que a l’ajuntament no ha tingut formalment 

entrada cap tipus de notificació judicial que s’hi refereixi, i que fins que no en disposin i 

puguin veure els termes en que està redactat no poden ni posicionar-se ni donar cap tipus 

d’opinió. 

La senyora Martí en relació a la pregunta de la paga extraordinària de Nadal reitera que ella és 

l’única regidora que cobra aquesta paga, perquè és la regidora de l’equip de govern que cobra 

menys. Creu que tots ho han de saber ja que les retribucions van ser motiu de debat en una 

sessió plenària; no obstant afirma que si convé també s’ho rebaixarà. 

L’alcalde manifesta que continuaran fent aquests tipus de reunions relacionades amb temes 

d’interès general i hisenda per tal de veure com poden afectar-los algunes de les normatives 

que s’estan promulgant. 

En relació a les obres de Roques Daurades explica l’alcalde que van pactar amb els 

responsables de la urbanització, ja que l’obra consta de dos fases i sobretot a petició de 

l’hotel, que la segona fase es demorés fins passat l’estiu. 

En relació a les sol·licituds que puguin efectuar els diferents regidors, tant a l’ajuntament com 

a La Cala Gestió, diu l’alcalde que ho demanin per escrit i qualsevol informació demanada 

se’ls hi farà arribar sense cap problema. 

 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 14:55 hores del dia més amunt 

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

ho desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 17 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 93 a 109 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 01/10/2012 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 7/2012, DE 28/09/2012. 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 

Sr. 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 13:00 hores del dia 28/09/2012, 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 6/2012, DE 31/07/2012. 

 

 

Es procedeix a llegir l’acta de la sessió 6/2012, de 31/07/2012. 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 
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2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment el següent acord: 

 

ÚNIC.- Aprovar l’acta de la sessió, 6/2012, de 31/07/2012. 

 

 

2- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA CESSIÓ GRATUÏTA DE LA PARCEL·LA 

RESULTANT NÚMERO 72 DEL SECTOR 22B1 EN FAVOR DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA, PER A LA UBICACIÓ D’UNA COMISSARIA DE LA POLICIA DE LA 

GENERALITAT - MOSSOS D’ESQUADRA. 

 

 

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

serà favorable tal com va ser-ho en l’aprovació inicial. 

El Sr. Gaseni manifesta que fa molt temps que van darrere de la construcció d’aquesta 

comissaria. Recorda que el seu grup no va estar d’acord en la les finques resultants derivades 

de la reparcel·lació, però afirma que com que en aquest punt de l’ordre del dia es vota la 

cessió gratuïta, el seu vot serà favorable. 

El Sr. Font diu que el seu vot també és favorable. 

L’alcalde agraeix el vot favorable de tots els grups, així com l’esforç del Govern de la 

Generalitat de Catalunya, ja que apostar per aquesta comissaria en aquests moments suposa un 

esforç extraordinari. Comunica la imminent visita del conseller per signar el conveni i 

concretar el calendari d’obres. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord. Un cop conclosa, l’Alcaldia 

declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

 

 

En data 30/5/2012, el Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va acordar el que literalment 

es transcriu: 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’alteració de la qualificació jurídica de la parcel·la resultant número 

72 del sector 22b1, adjudicada a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per tal que l’esmentada parcel·la, 

actualment qualificada com a demanial per afectació tàcita, passi a ser qualificada com a bé 

patrimonial. 

SEGON.- Exposar al públic aquesta aprovació inicial, juntament amb l’expedient de què porta causa, 

per un període de quinze dies. 

TERCER.- Disposar l’aprovació definitiva de l’alteració, sense necessitat d’ulterior acord, per al cas 

que no es presentessin al·legacions de cap mena durant l’esmentat període d’exposició pública. 

QUART.- Incoar, si bé condicionadament al que en resulti de la desafectació a què es refereixen els 

punts anteriors, expedient per a la cessió gratuïta en propietat de la parcel·la resultant número 72 del 

sector 22b1, pendent d’inscripció registral definitiva, en favor de l’administració general de la 

Generalitat de Catalunya, per tal que la destini a la construcció i posta en funcionament d’una 

comissaria de mossos d’esquadra. 

CINQUÈ.- Sotmetre l’expedient tramitat, en el que es refereix a la proposta de cessió gratuïta i abans 

que aquesta sigui acordada pel Ple, a informació pública per un període de trenta dies, durant el qual 

es podran formular les reclamacions o al·legacions que s’estimin oportunes. 

L’edicte corresponent, conjunt per a ambdós expedients de desafectació i de cessió gratuïta, 
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tramitats simultàniament en els termes esmentats al transcrit acord, fou publicat al Butlletí 

Oficial de la Província de Tarragona número 131, de 7/6/2012, i exposat al tauler d’anuncis de 

la corporació. 

Durant els respectius terminis d’exposició pública no s’ha presentat al·legació ni reclamació 

de cap mena, havent esdevingut en conseqüència elevat a definitiu l’acord relatiu a la 

desafectació del bé. 

Consta, igualment, pel que fa a la cessió gratuïta, i en compliment del que es disposa a 

l’article 49.3 del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 

336/1988, de 17/10/1988, que s’ha donat compte de la tramitació de l’expedient a la 

Generalitat de Catalunya. 

Per tot això; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Constatar que ha quedat elevat a definitiu l’acord d’aprovació inicial de l’alteració 

de la qualificació jurídica de la parcel·la resultant número 72 del sector 22b1, adjudicada a 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, qualificada amb anterioritat com a demanial per afectació 

tàcita i que ha passat a ser qualificada com a bé patrimonial, i que és la que s’esmenta: 

FINCA RESULTANT NUMERO 72 

DESCRIPCIÓ: 

Urbana.- Parcel·la destinada a sistema d’equipaments assenyalada amb el numero 72 

en el plànol de finques adjudicades del projecte de reparcel•lació del pla parcial 

urbanístic del sector 22b1, situada al terme municipal de l’Ametlla de mar, de 3.415 

metres quadrats de superfície.  

Afronta: al Nord-oest, amb la finca resultant número 3; al Nord-est i al Sud-est, amb 

vialitat del polígon (vial 1); i al Sud-oest, amb vialitat del polígon (vials 2.1 i 3.1). 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA: 

Equipaments. SL (clau EQ2) 

TÍTOL: 

Adjudicació de terrenys pel Projecte de reparcel·lació del pla parcial urbanístic del 

sector 22b1en concepte de cessió obligatòria i gratuïta d’acord amb el que disposa 

l’article 44.1.b) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei d’urbanisme. 

CARREGUES: 

La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens . 

ADJUDICATARI: 

S’adjudica aquesta finca, en plena propietat, a l’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA 

DE MAR. 

 

SEGON.- Aprovar la cessió gratuïta en propietat, en favor de l’administració general de la 

Generalitat de Catalunya, de la finca esmentada, parcel·la resultant número 72 del sector 

22b1, per tal que aquella administració la destini, en els terminis previstos a l’article 50.2 del 

Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 

17/10/1988, a la construcció i posta en funcionament d’una comissaria de mossos d’esquadra. 

 

TERCER.- El bé objecte de cessió revertirà automàticament al patrimoni de l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar si no es destina a l’ús previst o deixa de ser-hi destinat. 
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3- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA DECLARACIÓ D’INDEPENDÈNCIA DE 

CATALUNYA. 

 

 

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

serà negatiu perquè pensa que és una proposta que va més enllà del que actualment s’està 

plantejant el Govern de la Generalitat. Quan les institucions catalanes s’estan plantejant un 

pas previ a la declaració d’independència de Catalunya, en aquesta proposta ja s’està declarant 

la independència, sense haver escoltat als ciutadans de Catalunya. El seu vot, diu, hagués estat 

favorable si l’ajuntament demanés assolir la votació sobre la independència, perquè tant a 

nivell personal com polític creu en el dret d’autodeterminació dels pobles, però declarar-la 

directament no li sembla correcte, menys encara en els temps que estan vivint. Creu que si 

l’Estat Espanyol posa en dubte el dret o no del poble català per autodeterminar-se, primer 

s’hauria d’aconseguir aquest dret, escoltar el poble i a posteriori, si els catalans 

majoritàriament, amb una pregunta clara i concisa, decideixen ser independents de l’Estat 

Espanyol, llavors demanar i aprovar aquesta moció. Reitera el seu vot negatiu. 

El Sr. Llaó manifesta el seu agraïment al grup de CiU per la presentació conjunta d’aquesta 

moció. Diu que li hagués agradat fer extensiu aquest agraïment a la resta de partits, però que 

el representant de PSC ja ha anunciat que votarà en contra. Explica que aquesta moció ha estat 

presentada a tots els pobles de les Terres de l’Ebre per ERC, però que a l’Ametlla de Mar, 

donat que en la consulta per la independència van estar junts amb CiU i també amb La Cala 

decideix, havien de deixar de fer política i presentar aquesta moció conjuntament, perquè creu 

que en el camí cap a la independència, com més seran, millor. Explica que ahir el Parlament 

de Catalunya va aprovar fer un referèndum per la independència amb 84 vots a favor, amb el 

vot del socialista Sr. Ernest Maragall, 25 abstencions del Partit Socialista i 21 vots en contra 

del Partit Popular i Ciutadans. Creu que això és una àmplia majoria, i que les eleccions del 25 

de novembre encara l’ampliarà més. Vol tenir un record, en aquesta moció històrica que avui 

s’aprovarà, per a tots aquells que han lluitat per les llibertats i que van patir presó, exili i fins i 

tot la mort, als que han estat i als que no, perquè ells, diu,  van mantenir viva la flama de la 

independència, la cultura i la llengua en uns temps molt difícils. Recorda també a tots els 

independentistes, siguin del partit que siguin, que han estat independentistes no des de fa 

només uns dies, sinó que ho són des de fa molts anys, i que passejaven les seves estelades pel 

poble. Recorda que n’eren molt pocs, però que avui,i tot gràcies a les polítiques espanyoles, 

als seus constants atacs tant a la llengua com a la cultura i sobre tot a la seva gloriosa 

Constitució que tantes portes els tanca, la gent ha canviat, i la màxima expressió d’això va ser 

la manifestació independentista del passat 11 de setembre. Per finalitzar la seva intervenció, 

diu que la gent d’ERC espera que arribi aviat el dia en que ja no se’ls digui que són 

separatistes, independentistes i fins i tot terroristes, ja que l’únic que volen ser és un partit 

d’esquerres normal, dins d’un país normal, un nou Estat d’Europa. 

El Sr. Font explica que tal com va dir en la Comissió Informativa el seu grup, quan es tracta 

de temes identitaris, dona llibertat de vot, i per tant, continua, no s’expressa com a portaveu. 

Quan sigui l’hora de votar cadascú raonarà el seu posicionament individual. 

En un segon torn d’intervencions cap regidor fa ús de la paraula. Seguidament l’alcalde 

sotmet a votació la proposta d’acord. Voten a favor la Sra. Martí i Buenaventura, la Sra. del 

Amo, el Sr. Martí i Esteller. El Sr. Font, abans de votar, manifesta que en aquesta moció es 

parla d’espoli, no tant del dret a decidir. Argumenta que per poder justificar el seu 
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posicionament primer ha de fer una mica d’història. Segons el diccionari, continua, espoli vol 

dir desposseir a algú d’allò que li pertany, i la moció parla de l’espoli que l’Estat Espanyol ha 

fet a Catalunya. Aquest espoli, afirma, no es pot atribuir només a l’Estat Espanyol, sinó també 

als diferents governs de la Generalitat, que l’han compartit a través dels diferents 

finançaments rebuts a través de la LOFCA. Explica que l’any 1993, amb un govern socialista 

de Felipe González en decadència, CiU va treure el 15% de la recaptació de l’IRPF, que des 

de Catalunya van anomenar com la frase del President Pujol, del peix al cove; l’any 1996 amb 

el govern d’Aznar, CiU va aconseguir la corresponsabilitat fiscal, i ho van escenificar a l’hotel 

Majestic, així com també les competències en Ports, l’eliminació dels governadors civils, etc; 

l’any 2011, amb majoria absoluta del PP, CiU va proclamar haver assolit el millor triomf de la 

història; i l’any 2009, el Sr. Montilla i el tripartit van demanar la modificació de la LOFCA, 

perquè Catalunya tingués dos o tres mil milions més. Creu que aquest esmentat espoli de 

l’Estat ja l’han trobat bé, com a mínim, dos o tres diferents governs de la Generalitat, per això, 

al seu entendre, hi ha hagut una complicitat entre ambdós governs. Personalment pensa que 

l’actual sistema de finançament no és correcte, que Catalunya necessita un millor 

finançament, i lamenta la ceguesa del Sr. Rajoy de l’altre dia, que no tingués mà esquerra per 

dir al Sr. Mas que en podien parlar l’any 2013 sobre un sistema de finançament específic que 

Catalunya necessita. Denuncia aquesta manca d’habilitat. Respecte de la independència diu 

que ell es guia més pel coneixement i el seny que no pas per la rauxa i el cor, i menciona al 

senyor Jacint Ros Hombravella, economista, polític, llicenciat en Dret i Ciències 

Econòmiques, que va col·laborar durant trenta anys amb el PSC i amb ERC en l’època de 

Carod-Rovira, i que l’any 1998 va ser un dels quinze especialistes que van escriure un llibre 

intitulat “Catalunya i Espanya, una relació econòmica a revisar”, a on es denunciava el tracte 

econòmic i fiscal inacceptable per Catalunya. Exposa que el Sr. Hombravella afirmava haver-

se fet independentista per aquests motius. L’any 2009, continua, va publicar el llibre intitulat 

“Més val estar sols ....”, que suposa que continuaria “...que mal acompanyats”. I fa referència 

a aquesta persona, de la qual políticament se sent allunyat i que és un independentista declarat, 

perquè en una entrevista que li van fer el 21 de juliol passat, a la pregunta de com veia la 

independència de Catalunya, sorprès per l’optimisme amb que ho veuen alguns joves 

economistes convençuts que la Unió Europea i els Estats Units ajudarien Catalunya si hi 

hagués conflicte econòmic, contestà: “No ho crec, la Unió Europea no mourà ni un dit en 

problemes com els d’Escòcia i Flandes, qui sap, pot ser Espanya deixaria marxar Catalunya 

com va fer Txèquia amb Eslovàquia.” Això demostra, continua, que la Unió Europea no està 

per aquestes coses. Recorda que el Sr. Jordi Pujol va admetre públicament que era gairebé 

impossible assolir la independència. Aquestes dues persones, que estan fora de dubte de ser o 

no independentistes, veuen que tan a nivell d’Espanya com de la Unió Europea és bastant 

complicat. Manifesta que ell és molt respectuós amb les idees d’altri, però pensa que en 

aquests moments la independència no és la solució pel que s’està vivint amb la crisi de l’euro. 

Manifesta que si ara s’hagués demanat el seu vot sobre el dret a decidir hagués estat favorable 

per tercera vegada, ja que ja va fer-ho l’any 1992 i l’any 1999. Cap poble, diu, pot estar 

subordinat a una Llei si aquesta no agrada, ja que si no agrada, el que toca és canviar-la, 

perquè els representants legítims estan per canviar el que el poble demana que es canviï. No hi 

ha res perpetu, continua, però els responsables són els polítics i aquests surten de la gent, que 

lliurement decideix, i per això, creu que ningú pot fer unilateralment tal i com proposa el 

primer punt de la moció. Declarar unilateralment la independència de Catalunya no es pot fer, 

l’obligació d’un govern és fer complir les Lleis, i si no agraden se canvien. Això és l’Estat de 

Dret. Si té ganes que una Llei canviï, diu, farà tot el possible dins d’un marc legal per a 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 115 

 

canviar-ho, presentant-se, o fent com ha fet l’Assemblea Nacional de Catalunya, a la que 

aprofita per donar les gràcies ja que ha passat per davant de tots els partits polítics, que 

estaven tots adormits i ara han d’anar al darrere d’ella. Reitera que el seu vot serà negatiu, no 

perquè no cregui en la independència –creu que un dia arribarà–, sinó perquè en els moments 

que s’estan vivint no ho veu oportú. Creu que el govern espanyol s’equivoca en no escoltar el 

que reclama el poble català. Manifesta el seu respecte personal a la moció presentada perquè 

ERC sempre ha defensat la independència de Catalunya, tant en els temps que no corria com a 

corrent com en els d’ara que hi ha una certa il·lusió, per tant si això no s’aconseguís per les 

dificultats que podrien tenir plegats tant a Espanya com a la Unió Europea, i els encoratja a 

seguir defensant un ideal, però avisa que tinguin cura, perquè altres independentistes de 

butxaca, en un moment determinat, poden baixar del carro i deixar-los sols. Vota no. 

Seguidament la regidora Sra. Font i Ferre manifesta que s’absté. Explica la seva abstenció 

perquè creu en l’autodeterminació de Catalunya, i perquè opina que Catalunya necessita un 

millor finançament, però que abans de la independència hi han altres passos que s’haurien de 

fer de manera prèvia. Amb el cor, diu, li resulta molt difícil dir que no, per això s’absté. 

La Sra. Margalef manifesta que el seu vot també és d’abstenció, ja que el seu cor li diu que 

Catalunya ha d’arribar a la independència algun dia, que potser ho veuran tots els presents, 

però que la moció és fugir d’estudi, perquè tenen problemes molt més importants que anar ara 

a Madrid a demanar la independència. Opina que molta gent ha col·laborat en crear aquesta 

gravíssima situació econòmica i social, i no han de fer com Pilat, rentar-se les mans i dir que 

tot això és culpa de Madrid. Creu que han de pensar amb el cap, ser coherents, i posar-se a 

treballar perquè Catalunya els necessita a tots. 

Seguidament vota negativament el Sr. Espuny. 

El Sr. Gaseni explica que el seu vot és afirmatiu per molts motius, però que per a ells 

l’objectiu final no és la independència, sinó el benestar d’un poble i la salvaguarda dels seus 

interessos, ja siguin culturals, econòmics, o identitaris; l’objectiu final no és altre que aquest, 

una cosa tan senzilla, sincera i bonica com aquesta, objectiu que ara veuen a l’abast. La 

independència diu, només és un mitjà per a arribar a aconseguir tot això, i quan sent que 

econòmicament, tal com està la situació, no és moment per a fer el pas, ell pensa que avui és 

justament millor que mai, desprendre’s del plom que representa Espanya, de la situació 

caòtica i desesperada. Amb tots els governs que han passat pel Govern Espanyol, ja siguin del 

PP com del PSOE, als catalans sempre els ha tocat el rebre. Primer, diu, no els escolten en el 

tema de l’Estatut, després se’l raspallen, ara ERC ha donat recolzament al govern català pel 

pacte fiscal, creient que era un pas endavant tot i ser coneixedors que no ho seria, i també se’ls 

ha barrat el pas; tot això, diu, és un conglomerat de moltes coses que fa que la gent hagi dit 

prou, i avui el que fa el municipi de l’Ametlla de Mar és acompanyar i donar suport al 

Parlament de Catalunya en el camí a seguir, i dir que el que volen és que si realment hi ha una 

majoria al Parlament, perquè se’ls ha elegit, el que demanen i els hi diuen és que tenen el 

suport dels municipis per declarar Catalunya com a Estat propi. Que facin un referèndum 

convocat per la pròpia Generalitat de Catalunya, no per una Entitat tal com van fer-lo aquí al 

poble amb La Cala decideix, que sigui un govern qui tiri endavant un afer d’aquestes 

característiques. La proposta, diu, és molt clara. Setze mil milions d’euros anuals de dèficit 

fiscal són molts diners, es tracta de ser un país normal i que les inversions de l’Estat, que mai 

no arriben, hi ha l’esperança que gestionant-ho des d’aquí pugui anar bé, i millorar com a 

poble en tots els sentits. Es tracta, afirma, de ser millor tractats pels governants, de conservar 

la llengua materna, de no ser vetat a l’exterior a cap nivell. Ara se’ls tira per cara la 

Constitució, continua, tot i ser una norma que només l’han votada la gent major de cinquanta 
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anys, i que ha passat a ser una norma caduca. Molts dels països que formen la Unió Europea 

han assolit la independència durant els segles XX i XXI, i d’entrada sempre s’hi nega aquesta 

possibilitat, però quan hi ha una majoria democràtica que hi dona suport la Unió Europea, que 

no és res més que una sèrie de representants elegits democràticament, el que fa és prendre 

decisions democràtiques. Reitera que el grup d’ERC votarà afirmativament aquesta moció 

perquè és una moció plena de llibertat i democràcia, per això pensa que avui a La Cala s’està 

fent història i per això n’està satisfet. Agraeix les abstencions de la Sra. Font i Ferre i de la 

Sra. Margalef. 

El Sr. Llaó vota afirmativament, tot dient “Visca Catalunya lliure”. 

El Sr. Medrano i el Sr. Lallana, voten afirmativament. 

El Sr. Montagut vota afirmativament, i manifesta que com sigui que el Sr. Font ha fet una 

extensa explicació de vot, també toca que el seu grup puntualitzi alguns dels aspectes 

al·ludits. Fa referència en primer lloc a una part de la intervenció efectuada pel President de la 

Generalitat al Foro Nueva Economia, que va tenir lloc a Madrid el dia 13/09/2012, que és: 

“durant dècades, parlo de dècades no d’anys, el nostre objectiu va ser transformar l’Estat i 

ajudar-lo perquè fos també el nostre, aquest ha estat el nostre objectiu, el de la majoria de la 

societat catalana, tingui-ho també en compte. El nostre objectiu ha estat durant dècades 

transformar l’Estat perquè aquest Estat d’una manera o altra poguéssim considerar-lo el 

nostre, un Estat amable en el qual Catalunya pogués encaixar bé i pogués anar avançant en les 

seves aspiracions nacionals, en el seu reconeixement, el respecte lingüístic i cultural, en el seu 

progrés econòmic, en la seva modernització, etc; aquesta ha estat durant aquests últims trenta 

anys la nostra política”. Respecte del qüestionament de l’espoli, contesta que el Sr. Font sap 

que Catalunya representa un 6% del territori, un 16% de la població, un 27% de les 

exportacions, la primera potencia turística, i un tant per cent del PIB que se’n va cap Espanya i 

no torna, una aportació de setze mil milions d’euros. Pregunta quin tracte han tingut després 

de tots aquests anys d’esforç. Van intentar construir un Estat en què cabessin tots, sens 

resultat. El que no es pot fer, diu, és alenar el discurs de la por, el discurs de que a Europa no 

es podrà entrar. El dèficit autoritzat a Espanya, diu, va ser del 5,3% i es va arribar al 6,3%, deu 

mil milions d’euros de diferència, i les dificultats les passa tant l’Estat Espanyol com les 

autonomies, però d’aquests deu milions d’euros, per a les autonomies, no hi ha hagut res, se’ls 

ha quedat tots l’Estat. Espanya demana temps per adaptar-se i se li dona, però en canvi 

Espanya no li dona temps a Catalunya, sinó que l’asfixia. Quan parlen dels cinc mil milions 

que esta demanant la Generalitat se’ls titlla de pidolaires, però això forma part dels diners que 

els catalans, als quals també als quals també se’ls tanquen altres formes de finançament, han 

aportat. Recorda que als Estatuts del 1977 i del 2006 determinats personatges presumien 

públicament de que se’ls passava el ribot. Ara diuen que no és el moment econòmicament de 

demanar, perquè les condicions són les que són, però l’any 2006, en plena eufòria econòmica, 

en el moment que es podia fer perquè Espanya se’n sortia perfectament, votaven en contra. 

L’amabilitat no hi ha segut mai, diu. Ara ja ni es paguen els deutes, ni les disposicions 

addicionals terceres, ni res. L’esforç de l’Estat en infraestructures a Catalunya és netament 

inferior al de la resta d’Espanya, essent Catalunya un motor de l’economia espanyola. Es pot 

parlar també, continua, dels atacs permanents a la identitat cultural. El Sr. Font, explica, ha fet 

al·lusió a un expert econòmic gens sospitós de ser del Partit Popular, per això ell vol fer ara 

referència a un expert polític que tampoc és sospitós de ser independentista si no és que se 

n’ha tornat ara, diu, en Manolo Millán Mestre, un personatge que ha tingut molta influència 

dintre del Partit Popular i que va estar als pactes del Majestic. O al Sr. Germà Bel, que explica 

molt bé en el seu llibre “Espanya capital París” quin és el concepte hi ha a Madrid dels 
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problemes de Catalunya. La crisi econòmica no pot ser una excusa, perquè l’any 2006 no n’hi 

havia i tot era el mateix, el que sempre ha estat. Fer el discurs de la por creu que no és 

convenient. Van sortir a Barcelona més d’un milió i mig de persones al carrer, el que al 

conjunt de la ciutadania espanyola suposarien nou milions de persones, i això no pot 

respondre només a que algú s’hagi posat d’acord per molestar. Recorda la manifestació de 

juliol del 2010, en que en una samarreta hi posava “Jo parlo català només per molestar”, que 

al seu entendre és el que els castellans hi diuen rizar el rizo. El poble català té dret a triar el 

seu camí de la manera que més li convingui, perquè després d’haver fer l’esforç de canviar 

Espanya i de fer-la forta i gran s’ha constatat que aquesta Espanya no vol als catalans com a 

ciutadans, sinó com a súbdits. Els volen perquè representen una riquesa que van arrabassant 

sense retornar mai ni la part proporcional. Al final, potser del que es tracta és que no volen ser 

més que els altres, però tampoc menys. No pot ser que després d’haver sortit la gent que ha 

sortit al carrer vagin a Madrid i la lectura que fan sigui que d’això no se’n parla. El que 

s’hauria de fer és tenir en compte aquest greuge que ha durat tant de temps i donar-li solució , 

però els missatges que es reben no són aquests. Per això cal demanar un pas més i tirar 

endavant un projecte català, que siguin ara els catalans que diguin què volen ser quan siguin 

grans, i que segueixin la formula més escaient. Es mostra convençut que trobaran la manera 

de fer-ho, i si s’ha de canviar l’ordenament, es canvia. Europa no està gaire lluny i el món els 

està mirant amb lupa. S’han de fer les coses bé, com es van fer el dia 11 de setembre, de 

manera pacífica, i que sigui el poble que digui el que vol ser. El que no pot ser és que se li 

negui al poble de Catalunya fins i tot donar la seva opinió, com s’està veient en declaracions 

de vicepresidentes de l’Estat Espanyol que diuen que no es pot, ja que això no és democràtic. 

L’expressió més democràtica que hi ha és que el poble pugui decidir què vol ser, i això és el 

que s’està negant. I per l’altra banda, el discurs de la por. Tenen la certesa que si continuen a 

Espanya els catalans saben el que els passarà, ja que el govern espanyol practica una política 

recentralitzadora. Madrid els matxuca constantment. Per aquests motius, afirma, el grup de 

CiU vota a favor de la moció. 

Seguidament vota l’alcalde, també favorablement. 

El Sr. Font considera que el Sr. Montagut no ha estat ètic, perquè amb la seva exposició de vot 

li ha replicat tot el que ell ha dit sabent que ara ja no li podia replicar com podria, ja que 

disposa d’una gran artilleria per poder-ho fer, començant pel seu cap de files Sr. Duran i 

Lleida, que no està per la independència i a qui el poble espanyol li paga l’estància a l’hotel 

Ritz. 

L’alcalde entén que cadascú ha donat els seus arguments i explicar el per què estan d’acord, 

s’abstenen o estan en contra de la moció. Avança que es convocarà un representant de cada 

partit i a un membre de l’Assemblea per constituir una taula de seguiment, el nom no importa, 

perquè tots puguin proposar i/o plantejar coses, i que si escau s’establiran altres formes de 

debat com poden ser debats en l’emissora de ràdio. 

El Sr. Montagut manifesta que les afirmacions del Sr. Font havien de ser objecte de rèplica, i 

que ara no pot excusar-se en la manca d’oportunitat de contestació per tractar-se de torn 

explicació de vot ja que la seva intervenció ha estat extensa, i com sigui que després de la 

lectura de la proposta en fase de debat no hi ha hagut intervenció del grup de CiU d’alguna 

manera entenia que tocava puntualitzar algunes de les afirmacions del Sr. Font en torn 

d’explicació de vot. Però afirma que en cap cas ha estat en el seu ànim ni ofendre’l ni 

molestar-lo de cap manera. 

Demana al secretari faci constar que hi han hagut nou vots afirmatius, del grup de CiU i ERC, 

dos abstencions de dos membres del PP i dos vots en contra, un del Sr. Font i l’altre del Sr. 
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Espuny. 

 

 

Tot seguit l’Alcaldia declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent 

resultat de la votació: 

 Vots a favor: nou. 

 Vots en contra: dos. Voten en contra el senyor Font i el senyor Espuny. 

 Abstencions: dos. S’abstenen la senyora Font i Ferré i la senyora Margalef.  

 

 

Front a la gravíssima situació social i econòmica que pateixen els veïns i veïnes de l’Ametlla 

de Mar i, per extensió, de tot el poble de Catalunya com a conseqüència de la seva pertinença 

a l’Estat Espanyol. Avui, a Catalunya, l’atur afecta a 700.000 persones, el 20% de la població 

es troba al llindar de la pobresa, el 40% d’activitats econòmiques estan en perill de 

desaparèixer, l’espoli fiscal suposa 16.000 milions d’euros per Catalunya i estem amenaçats 

per l’espoli de recursos naturals com és el cabal del riu. És, doncs, davant d’aquest context 

crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en defensa dels interessos col·lectius del 

poble català. 

L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos públics de 

forma eficient. És un Estat que es troba en fallida econòmica i que ens hi està arrossegant. Al 

mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el 

govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus perjudicis al poble de Catalunya 

i posant en descrèdit internacional les seves institucions. Aquesta conducta de deslleialtat 

institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible que pateix la 

Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles per al bon 

funcionament dels serveis de la Generalitat i dels ajuntaments. A més, ara s’anuncia, des del 

Govern Espanyol, que es promouran grans canvis legals que atempten, si és donen, contra 

l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels 

serveis que aquest presta al conjunt de la ciutadania. 

Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva cultura, 

el llegat de la seva història com a tema d’acollida i de diàleg. 

És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels veïns i veïnes de 

L’Ametla de Mar, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi en 

greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i en més 

increments de l’atur i la pobresa de les classes treballadores que ja patim, que aquest 

Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments històrics que ens està tocant viure. 

En base a aquestes raons, ens adrecem al Parlament de Catalunya, en general, i a tots els seus 

grups parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi, de forma 

unilateral i a tots els efectes, la plena sobirania de la nació catalana, en la perspectiva de la 

constitució d’un estat català lliure, independent, democràtic i social. Aquest anhel és la força 

que ens empeny a subscriure la present així com a declarar el municipi de L’Ametlla de Mar 

com a territori català lliure i, a l’espera que el Parlament de Catalunya dicti la legislació 

legalment aplicable, la legislació i els reglaments d’abast espanyol seran vigents de forma 

provisional. 

El Ple acorda: 

 

PRIMER. Demanar que el Parlament de Catalunya sotmeti a votació la declaració unilateral 
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de sobirania nacional de Catalunya i, si s’escau, convoqui un referèndum sobre la 

independència de Catalunya. 

 

SEGON. Demanar que el Parlament de Catalunya acordi, amb caràcter immediat les mesures i 

accions que cregui convenient per ordenar la transició fins a la constitució formal de l’estat 

català  

 

TERCER. L’Ajuntament de L’Ametlla de Mar donarà suport a l’Assemblea Nacional 

Catalana en les diferents accions que realitzi per a la llibertat de Catalunya. 

 

QUART. Notificar-ho a la Presidència del Parlament de Catalunya i a tots els grups 

parlamentaris, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern 

Espanyol, als diferents grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a l’Associació de 

Municipis per la Independència, per tal que aquesta ho comuniqui als seus municipis adherits, 

a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de 

Catalunya.  

 

 

4- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL MANIFEST RELATIU A 

LA NECESSÀRIA ATURADA DELS TRENS EUROMED A L’ESTACIÓ L’ALDEA-

AMPOSTA-TORTOSA. 

 

 

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

d’acord tant en aquesta proposta com en la següent, a petició de l’IDECE, destinades a la 

millora de la qualitat de vida de les persones de les Terres de l’Ebre. 

Tant el Sr. Gaseni com el Sr. Font donen també la seva conformitat. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord. Un cop conclosa, l’Alcaldia 

declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

 

 

ÚNIC.- Aprovar el manifest relatiu a la necessària aturada dels trens EUROMED a l’estació 

l’Aldea-Amposta-Tortosa, que és el que es transcriu: 

 

L’estació de ferrocarril de Tortosa ha anat incrementant progressivament el nombre de 

passatgers en els darrers temps. Vegem que el 2002, per exemple, es va assolir la xifra 

de 338.384 usuaris front als 249.353 de l’Aldea. Aquest número va créixer un 10,66 % 

durant l’exercici 2005 amb relació a l’anterior exercici del 2004, que supera la xifra de 

422.000 usuaris i és el punt on més es va incrementar el nombre de passatgers a la 

demarcació de Tarragona, tal com va passar el 2006. Aquestes dades demostren que la 

de Tortosa continua essent l’estació de referència del sud de Catalunya, i que continua 

creixent tot i haver perdut els trens de llarg recorregut amb la posada en marxa de 
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l’anomenat corredor del Mediterrani (10-8-96). 

 

És ben conegut que les Terres de l’Ebre han estat tradicionalment deficitàries en 

comunicacions; doncs bé, gairebé onze anys després d’aquella pèrdua de servei cal fer 

possible la consecució d’objectius de millora en la nostra qualitat de vida, i amb 

repercussió en diferents àmbits. L’objectiu que aquí es proposa s’ajusta perfectament a 

aquestes consideracions. 

 

Des de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa es van elaborar 

interessants estudis, fa uns cinc anys, sobre aquesta qüestió, amb  informes tècnics 

referents a la disminució/reducció de la velocitat per creuar el pont de l’Ebre i 

justificant que la parada a l’estació de l’Aldea-Amposta-Tortosa suposaria molt poca 

pèrdua de temps, així com d’altres extrems i justificacions, com ara el fet que no 

existeixi cap aturada entre Castelló de la Plana i Tarragona (200 km) mentre que sí que 

les hi ha entre València i Castelló de la Plana (80 km) o entre Tarragona i Barcelona 

(100 km). Això és, doncs, una excepció del principi que el recorregut sense aturades 

pels eixos ferroviaris principals no ha de tenir més de 170/180 km. 

 

Per això, caldria ajuntar-se amb els diferents alcaldes i parlamentaris d’aquest territori, 

juntament amb el president de la Cambra de Comerç de Tortosa i la delegada-directora 

del Departament d’Empresa i Ocupació a les TE (que, sens dubte, coneix bé aquesta 

qüestió) per tal d’emprendre tot un seguit d’actuacions conjuntes. Així: 

 

D’una banda, la Cambra de Comerç ha d’actualitzar els diferents estudis i informes 

que disposa. 

 

Altrament, cal concretar la demanda en una parada de l’Euromed a l’estació de 

l’Aldea-Amposta-Tortosa, que seria a l’entorn de les 8.10 h, aprofitant el tren 

llançadora amb sortida des de Tortosa a les 7.48 h, regional exprés, i que es pogués 

adquirir a Tortosa ja el bitllet fins a Barcelona en l’Euromed, la qual cosa permetria 

garantir un cert nombre de passatgers, ja que és una hora de les de més afluència per 

traslladar-se a la capital catalana per raons de feina principalment, reunions, cursets, 

visites mèdiques... que s’inicien sovint a les 10 h del matí. Amb el regional exprés 

esmentat de les 7.48 h s’arriba actualment a Barcelona–Sants a les 10.06 h (si no hi ha 

retards), la qual cosa no permet fer el desplaçament amb puntualitat fins al lloc objecte 

del viatge. Amb l’Euromed, que surt de València a les 6.40 h i arriba a Barcelona-

Sants a les 9.47 h, s’aconseguiria, tanmateix, aquest objectiu. En sentit de circulació 

contrari, l’Euromed que surt de Barcelona a les 18.00 h permetria l’arribada a l’estació 

de l’Aldea-Amposta-Tortosa a l’entorn de les 19.30 h, o bé el que surt a les 20.30 h 

arribaria a l’entorn de les 22 h. Un cop a l’Aldea, ja resultaria fàcil per als viatgers 

d’empalmar amb algun tren regional fins a Tortosa, o bé amb autocar, taxi o vehicle 

particular.  

 

Cal emprendre l’acció política que s’escaigui amb els alcaldes i parlamentaris 

implicats i preparar allò que amb vista al futur com a vegueria província no se’ns 

podrà negar (i ja actual demarcació de la Generalitat) com un fet real i que fa uns anys, 

quan la Cambra de Comerç ho va plantejar, no gaudíem encara d’aquesta consideració 
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administrativa. 

 

Cal demanar al secretari general de Mobilitat Sostinguda del corresponent departament 

de la Generalitat de Catalunya un informe per tal de donar suport a aquesta demanda, 

ja que és en aquesta direcció que volem enfocar el futur, per dotar les contrades d’uns 

serveis públics adequats que donin resposta a les necessitats reals de les persones i les 

empreses de les Terres de l’Ebre. Cal dir que, a la vegada, amb aquesta solució, la 

capital catalana també es podrà alliberar mínimament del trànsit rodat estrepitós i 

contaminador que avui la col·lapsa. 

 

 

5- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL MANIFEST SOBRE ELS 

TRANSVASAMENTS DEL RIU EBRE. 

 

 

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

 

 

Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord. Un cop conclosa, l’Alcaldia 

declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

 

 

ÚNIC.- Aprovar el manifest relatiu als transvasaments del riu Ebre, que és el que es transcriu: 

 

L’aigua és un dels elements naturals que permet una planificació racional del territori, 

tant en el seu ús domèstic com en els seus altres usos previstos a la legislació 

hidràulica vigent: industrials, energètics, aqüícoles, de navegació i transport, lúdics i 

agrícoles. L’aigua i la seva gestió són, doncs, elements determinants en una política 

territorial ben planificada. El reequilibri territorial (la també anomenada “equitat 

territorial”) pot venir donat per exigències de necessitat de l’aigua dins dels processos 

productius, les quals lògicament condicionarien el creixement industrial a 

determinades zones on existeixin ja els cabals adequats, amb l’efecte d’atracció que 

això comporta sobre la mà d’obra ocupada en aquelles indústries. Per tant, veiem com 

un creixement industrial “arrossega”, d’alguna manera, un considerable creixement 

urbà i residencial que, si no es planifica acuradament, pot resultar caòtic i ineficaç per 

a l’abastament i l’execució d’obres i serveis de tota mena. 

 

Des del punt de vista consumptiu, el sentit d’un possible transvasament d’aigües d’una 

conca hidrogràfica cap a una altra hauria d’ésser que sortís de zones en les quals els 

recursos hídrics són sobrats i arribés a d’altres indrets on els seus consums siguin 

inferiors i per als quals no hi hagi millor política alternativa que la de portar-los l’aigua 

per a induir-los un major grau de desenvolupament. Tanmateix, cap d’aquestes 

premisses es compleix en el cas espanyol. Les conques considerades excedentàries en 

el PHN-2001 posseeixen un grau d’utilització dels seus recursos ja molt elevat, les 
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conques deficitàries consumeixen més aigua per càpita (en el total dels usos i en el 

domèstic) que les possibles donants i no sembla que la exportació massiva de recursos 

hídrics esdevingui el motor de creixement que l’aigua posseeix en països amb nivells 

de desenvolupament molt inferiors al nostre. I és que els projectes hidràulics faraònics, 

ja endinsats al segle XXIè, més aviat són propis del països del tercer món, finançats 

amb fons procedents del Banc Mundial i del Fons Monetari Internacional. 

 

Com s’ha pogut deduir, no sembla lògic que l’aspecte més destacat dels anteriors Plans 

Hidrològics Nacionals consisteixi en portar cap a una política generalitzada de 

transvasaments i d’interconnexió de quasi totes les conques peninsulars, com si d’una 

xarxa elèctrica d’alta tensió es tractés, adduint en la seva defensa la situació de 

“desequilibri hídric” existent i col·locant com a meta de tan absurd procés la 

“solidaritat hídrica” que hauria d’existir entre tots els espanyols. De fet, l’anomenat 

Libro Blanco del Agua en España, de desembre de 1998, ja rebutjava expressament 

aquest (des)propòsit. Es tracta, en definitiva, de conduir l’home i les seves activitats 

antròpiques cap als recursos naturals, i no a l’inrevés. Es tracta de fer quelcom tan 

senzill i natural com portar el consum cap a l’aigua i no viceversa.  

 

Creiem que el gran impacte ambiental que els transvasaments produirien es deuria 

fonamentalment a les grans obres que seria necessari realitzar. Per una banda, els grans 

transvasaments produeixen un impacte notable sobre les poblacions, no només de les 

conques donants, hipotecant el seu desenvolupament futur, sinó també a les conques 

receptores, en crear falses expectatives. De fet, el simple anunci d'un transvasament 

dispara les demandes del recurs en les conques receptores, molt per sobre dels volum 

disponibles. D’altra banda, segons algunes investigacions, els teòrics excedents 

existents en les futures conques donants, desapareixeran en la major part en les 

pròximes dècades com conseqüència del canvi climàtic. En definitiva, els grans 

transvasaments produeixen greus impactes ambientals i socials, essent endemés de 

molt poca utilitat hidrològica, i en cap cas resoldrien els problemes de dèficit 

estructural de les conques receptores. 

 

Per les raons abans esmentades, la política de transvasaments contemplada al futur 

PHN hauria de basar-se en circumstàncies objectives. Tanmateix i des del punt de vista 

de l’estricta racionalitat, proposem l’establiment d’un decàleg de deu condicions que 

haurien d’acomplir-se obligatòriament, com a hipòtesis de partida, per tal de poder 

justificar la realització de qualsevol transvasament inter-conques, a saber:   

 

Que el recurs sigui transvasat des d’una zona “rica” a una altra en que els paràmetres 

socioeconòmics atenyin menors valors (densitat de renda, densitat de població, renda 

per capita, etc.). 

Que es demostri inequívocament -mitjançant estudis rigorosos- que manca aigua a la 

zona receptora i en sobra, pel contrari, a la conca cedent, tot tenint en compte els drets 

concessionals existents, les necessitats actuals i les expectants o futures d’aquesta 

última. Per això, serà precisa la realització d’un previ, rigorós i equànime estudi al 

respecte de l’existència o no de cabals regulats, a partir de les més recents i fiables 

estadístiques d’aforaments, comprovant l’exactitud en la mesura de les estacions 

foronòmiques existents a l’efecte i tenint ben present el capteniment actual del corrent 
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a transvasar, que es conseqüència de l’aprofitament real dels seus recursos, així com 

les necessitats actuals i expectants o futures de la conca cedent. Concretament, en el 

cas del riu Ebre, s’ha demostrat que no sobra ni una gota d’aigua en base a les sèries 

cronològiques d’aportacions en el tram final i a les demandes presents i previsibles o 

futures. 

Que la conca receptora tingui un consum inicial notòriament inferior al de la conca 

cedent, no havent-hi millor política alternativa que la de subministrar el recurs per tal 

d’induir, a la primera, un major desenvolupament socioeconòmic. 

Que les obres civils i les instal·lacions electromecàniques necessàries per portar a 

terme la transferència del recurs no afectin negativament al medi ambient de les 

conques cedent i receptora. 

Que seguint allò establert a la legislació vigent (Llei d’Aigües i Reglaments 

concordants, Plans Hidrològics,...) per a l’atorgament de concessions, l’aigua 

transferida es dedicarà prioritàriament a l’ús urbà i, extraordinàriament, als usos 

agrícoles i industrials, descartant tots els demés. 

Que l’aigua transferida haurà de procedir de recursos alliberats per algun pla d’estalvi 

d’aplicació a la conca cedent, de tal manera que la tensió hídrica a la qual es trobaran 

sotmesos els recursos hídrics de la mateixa no s’incrementi per l’esmentada causa. 

Que les compensacions de tota mena que s’arbitrin al respecte gaudeixin, per llur 

quantia i naturalesa, de l’aprovació dels habitants de la conca cedent, manifestada per 

les vies democràtiques corresponents. 

Que en darrera instància, mitjançant referèndum, plebiscit o consulta popular 

organitzada a l’àmbit territorial oportú, es concedeixi via lliure a la transferència del 

recurs (hi ha precedents a Califòrnia per aquest motiu). 

Que es puguin repartir subsidiàriament altres “boneses” hidrogeològiques a la conca 

receptora, com ara la recuperació dels nivells piezomètrics deprimits dels aqüífers 

mitjançant la seva recàrrega, el rentat de les sals dels horitzons cultivables o lixiviació, 

etc. 

Que es faci un estudi de viabilitat econòmico-financera rigorós que demostri, si 

s’escau, la conveniència de portar a terme la transferència del recurs front a d’altres 

alternatives (aprofitament d’aigües residuals, plans d’estalvi, dessalació de l’aigua del 

mar, explotació d’aigües subterrànies, etc.). 

 

Pel que respecta a la preocupant manca de cabals al riu Ebre que s’observa en els 

últims temps i la seva vulnerabilitat, cal tenir presents altres efectes negatius, directes i 

indirectes, que qualsevol extracció indiscriminada d’aigua podria comportar per a les 

Terres de l’Ebre, i que ja han estat prou denunciades en nombrosos estudis, a saber: 

 

La regressió geomorfològica del Delta, que és un fenomen complex però degut, 

bàsicament, a que no baixen suficients materials sòlids pel riu que siguin capaços de 

compensar l’efecte dels processos de subsidència de la plana deltaica i d’erosió 

costanera, la qual cosa posa de manifest la peremptorietat d’establir un cabal sòlid 

mínim que compensi aquests fenòmens. S’estima, en aquest sentit, que el dèficit anual 

de sediments a la plana deltaica és de l’ordre d’1,3 milions de Tm., mentre que les 

estimacions del transport costaner de sediments assenyalen un dèficit de l’ordre de 0,4 

milions de Tm.  
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La salinització, ja que la disminució del cabal, com a conseqüència dels 

transvasaments, potenciarà la penetració de la falca salina ascendent pel llit del riu, 

augmentant els problemes de salinització de les terres i de les aigües contigües al tram 

estuari. La regularització del flux d’aigua per efecte dels embassaments (a més de 

provocar unes pèrdues del l’ordre del 22% per evaporació als mateixos) ha accentuat 

aquest perniciós efecte, a la vegada que ha forçat un canvi en la dinàmica hidrològica 

d’aquella falca. Des de l’estiu de 1988 a l’estiu de 1990 es produí un període de dos 

anys amb cabals molt baixos que constitueixen els mínims històrics anuals enregistrats 

al riu al seu pas per les estacions foronòmiques del tram inferior (la núm. 27 de 

Tortosa i la 121 de Flix) i que van comportar la presència continuada de falca salina a 

l’esmentat tram. 

 

L’alteració de l’equilibri ecològic, per efecte del canvi de composició de les aigües 

freàtiques i de les grans basses del Delta, així com de la minva del grau de dilució dels 

vessaments urbans i industrials. Cal tenir present l’existència d’un Parc Natural de 

gran importància per les espècies animals i vegetals que hi habiten i, sobretot, pel 

paper que juga en el procés migratori de gran quantitat d’aus procedents de la 

Camargue francesa que, en el seu camí cap a les maresmes del Guadalquivir i el Parc 

de Doñana, fan estada al delta de l’Ebre. 

 

L'augment de la contaminació difusa, que ja pateix tota la conca i el Delta, que 

prové dels fertilitzants químics i orgànics i els productes fitosanitaris, produirà un 

empitjorament de l'estat ecològic del rius, tant a la conca central de l'Ebre com a les 

conques receptores. Els nivells actuals de contaminació es veuran agreujats per 

l'afegitó de noves zones regades, la disminució de cabals (menor dilució) i l'increment 

de la regulació. Tal com ha passat a Catalunya amb el Pla de Sanejament, malgrat la 

realització d'un gran esforç inversor en depuradores per part de l’Administració 

actuant, l'estat ecològic del riu no millorarà sensiblement degut a la presència de 

fosfats, nitrats, nitrits, amoni, metalls pesants, matèria orgànica i sals diverses 

provenint de la contaminació difusa d'origen agrari, industrial i humà. 

 

Les interconnexions de xarxes, que es pretén establir entre conques hidrogràfiques 

diferents, amenacen la diversitat biològica perquè incrementen el perill de bioinvasions 

d'espècies al·lòctones, tal com ja ha posat de manifest el transvasament Tajo-Segura. 

Les bioinvasions ja són un fet real al tram inferior de l’Ebre pel canvi que la regulació 

provoca en la fluctuació natural dels cabals. El efectes del canvi climàtic, sens dubte, 

n'incrementaran el risc. Tot això pot deixar en paper mullat la interessant proposta de 

crear "reserves ecològiques hidràuliques" continguda a l'article 25 del PHN, i que 

pressuposa la preservació de trams prou importants dels rius en estat natural per tal de 

poder mantenir hàbitats i poblacions viables de les espècies autòctones. 

 

Recentment, la posada en marxa de les obres dels regadius derivats del canal Xerta-

Sénia constitueix un objectiu importantíssim per a les nostres Terres de l’Ebre. 

Aquesta zona regable, a l’igual que la dels regs d’Aldea-Camarles (encara més 

endarrerits, per cert), es troba en la seva totalitat dintre la conca de l’Ebre, raó per la 

qual no implica, en principi, la realització de cap transvasament. 
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Tot salvant qüestions puntuals de solidaritat -que caldria esbrinar molt acuradament 

per tal que no amaguessin altres interessos menys confessables- el cert és que, fins al 

dia d’avui almenys, cap dels transvasaments anteriorment previstos compleix amb la 

totalitat -ni tan sols amb la majoria- de les deu condicions abans ressenyades, raó per la 

qual és el criteri d’aquest Consell Econòmic i Social i de les institucions signants del 

present manifest que els transvasaments entre conques, i molt específicament els que 

es puguin projectar des de la de l’Ebre, són innecessaris i no desitjables, per la qual 

cosa mostrem la nostra més ferma oposició a la seva realització, al temps que exigim 

la previsió, al Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre, d’un cabal mínim mediambiental 

de l’ordre dels 250-300 m
3
/segon per al tram final del riu, distribuint-se anualment 

d’acord amb l’hidrograma natural dels cabals, tal com determinen els estudis portats a 

terme a l’efecte. 

 

 

6- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, I: DECRETS 

DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

 

 

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 

l’Alcaldia números 379/2012, de 25/07/2012 al 444/2012, de 21/09/2012 i de les actes de les 

Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 21/2012, de 02/08/2012 i 22/2012, de 

16/08/2012, documents tots que han estat a disposició dels senyors regidors a la Secretaria des 

del moment de la notificació de la convocatòria de la present sessió. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El Sr. Espuny pregunta en quina situació es troben les negociacions que segons va dir 

l’alcalde es mantenien amb diverses empreses i amb l’administració de la Generalitat de 

Catalunya per posar en marxa la residència d’avis, ja que suposa que ja s’hauran lliurat les 

claus, ja que sembla que les obres semblen finalitzades. Prega, en relació als decrets dictats 

sobre els horaris de la Policia Local, una explicació del que ha donat motiu a dictar aquests 

dos decrets. 

El Sr. Gaseni en relació a l’aplicació de les 2,30 hores de més setmanals al sector públic, i 

donat que l’Ajuntament va aprovar una moció contraria a aquesta reforma, prega se li informi 

si és obligatori, i si s’han de fer, es tingui en compte que es puguin realitzar de dilluns a 

divendres. Pregunta també sobre les obres del Parc del Bon Repòs. 

La Sra. Margalef demana una explicació sobre el desajustos detectats en la recollida 

d’escombraries durant l’època estival. Denuncia també l’olor que desprenen tots els 

contenidors. Sol·licita més control perquè això no torni a passar la propera temporada, perquè 

dona una imatge pèssima. 

L’alcalde, respecte de la residència, explica que hi han unes quantes empreses interessades, i 

que el conseller de Benestar i Família els ha emplaçat pel proper dia 5 d’octubre a Barcelona 

per intentar tancar un acord que de paraula ja va manifestar al delegat del govern i a la 

directora dels serveis territorials, però que per prudència ara no pot revelar. Si això es 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 126 

 

confirma, afegeix, en breu tindran tota la informació. En relació a les obres del Parc del Bon 

Repòs explica que ja tenen tancat gran part del finançament, un important ajut de més de dos-

cents mil euros atorgat per la Generalitat de Catalunya, i ara s’ha d’acabar de perfilar el 

calendari d’obres. Emplaça al regidor de Territori perquè durant els propers dies informi 

detalladament. En relació als temes de la Policia Local i del personal en general explica que 

en aquests moments hi ha en curs una Mesa General de negociació i que hi ha un principi 

d’acord fruit del diàleg, que agraeix a totes les parts. El tema de la Policia Local diu, és molt 

més específic, circumscrita a l’àrea de treball concreta. Emplaça al regidor de Governació 

perquè durant els proper dies doni les explicacions pertinents. En relació als temes 

mediambientalts plantejats, entén que els regidors implicats agafen el missatge. Manifesta 

però que al seu entendre és quelcom més complex que dir que no s’ha fet bé la feina. La feina 

s’ha fet molt bé, i recorda que aquest any no s’ha pogut contractar a ningú a causa del Decret 

Rajoy que ho prohibeix. Emplaça la regidora i el regidor de Turisme a treballar plegats, ja que 

la problemàtica no és tan senzilla com s’ha volgut insinuar, i posa com exemple els casos gens 

infreqüents d’usuaris que dipositen bosses d’escombraries fora del contenidor, tot hi estar 

aquest mig buit. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 14:10 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 17 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 110 a 126 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 05/12/2012 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 8/2012, DE 31/10/2012. 

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 

Sr. 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 13:00 hores del dia 31/10/2012, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l’objectiu de celebrar sessió 

extraordinària en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

1- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL D’ORDENANCES FISCALS 

PER AL 2013. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, el senyor Espuny manifesta que una 
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vegada més es troben davant d’un fet que es repeteix any darrere any, i que en un principi, si 

no s’emmarqués en una realitat d’una economia municipal altament endeutat i un increment 

de l’IBI l’últim any del 50% entre el de l’ajuntament i el del govern central, quasi bé el seu 

grup s’abstindria, ja que un increment de l’IPC és raonable. Però la realitat és totalment 

diferent a la d’una situació normal, afirma, ja que és una situació creada per una sèrie de 

decisions polítiques que l’equip de govern ha pres durant els últims deu anys i que els ha 

portat a la situació actual, i per això ara es veuen en la necessitat imperiosa de pujar les taxes i 

els preus públics, perquè no poden arribar a pagar els interessos i el capital del deute. Afirma 

que en situacions de crisis com l’actual s’ha tenir més cura dels diners públics per no haver de 

realitzar aquestes pujades de vegades ridícules perquè es tracta de cèntims. Tot i això, 

continua, quan els deutes premen, s’han de treure diners de la gent del poble sigui de la 

manera que sigui, quan el que realment s’hauria de fer és administrar millor. Opina que res del 

que se’ls ha estat explicant els últims anys sobre la situació meravellosa de l’economia 

municipal era cert, i afirma que la suma d’interessos i de deute ja iguala els sous i salaris. Si 

s’haguessin pres les decisions correctes avui tindrien les obres pagades, i no deurien res a 

ningú. Afirma que s’han tirat els diners del contribuent per la finestra, i que ara es troben en la 

situació extrema d’haver de pujar les taxes un 3% per recaptar sigui com sigui, quan el que 

haurien de fer és no pujar-les i ajudar als ciutadans del poble a superar la crisi que tothom està 

patint. Avança però que tot i amb això no en tindran prou. Primerament, diu, van fer fora a 

gent, i no en van tenir prou. Després van pujar els impostos, i tampoc no en van tenir prou. 

Però ningú assumeix responsabilitats, la culpa sempre és dels de fora. Conclou reiterant que 

s’han pres decisions molt greus, i que no s’ajuda al contribuent ha superar la crisi. 

L’alcalde recorda que el punt de l’ordre del dia es refereix a les taxes pel proper exercici 2013. 

El senyor Gaseni manifesta que la proposta s’ha de relacionar amb els augments anteriors, i 

particularment amb l’augment desorbitat de l’IBI de l’any passat, un 37% l’ajuntament més el 

10% del govern central, cosa que al seu entendre ja va gravar prou l’economia de les famílies 

del poble. Anuncia el seu vot contrari a la proposta, perquè després d’aquella pujada de l’IBI 

hi hauria d’haver una moratòria amb la resta de tributs de al menys dos anys, perquè cada 

vegada resulta més car viure a l’Ametlla de Mar. Seria normal, diu, que cada any s’augmentés 

l’IPC, però opina que en els dos darrers anys s’ha fet un salt massa llarg. 

El senyor Font manifesta que durant els seus governs la política sempre va ser la mateixa, 

aplicar l’increment de l’IPC, perquè així es van cobrint serveis deficitaris que poc a poc es van 

regularitzant. Però amb el referent de l’any passat, de l’ordenança de l’IBI, que va passar del 

0,62 al 0,85 les coses canvien. Ja va criticar, recorda, que quan els ajuntaments ja havien 

publicat les seves previsions el president Rajoy decretà en funció de la data de la última 

revisió cadastral l’augment de la base imposable de l’IBI, de què se’n derivà que l’augment de 

la pressió fiscal per aquest tribut fos superior al calculat. Recorda que a la Comissió 

Informativa ja va manifestar que, per pal·liar això, considerava necessari modificar el tipus de 

l’ordenança de l’IBI, per anivellar la pujada involuntària. El debat que van tenir, diu, va ser 

intens i enriquidor per a ambdues parts, i per aquest motiu, anuncia, tot i que la primera 

intenció de vot era negativa, es troben disposats a repensar-la en funció del compromís que 

demanen de l’equip de govern. Recorda que el govern central va concedir un préstec de deu 

milions tres-cents mil euros per pagar als proveïdors, amb uns interessos de tres-cents deu mil 

euros que no estaven previstos al pressupost de 2012. Proposa, per vocació de responsabilitat, 

i per les greus situacions d’exclusió social i de pobresa que es donen, primer, que es tingui un 

tractament específic per a tota persona que, degudament justificat, i amb un informe de 

l’assistenta social, no pugui fer front al rebut de l’IBI. I segon, que s’assumeixi el compromís 
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que durant els propers tres anys, 2013, 2014 i 2015 es reduirà a un nivell acceptable i normal 

l’actual deute que l’ajuntament manté amb el Consorci de Residus del Baix Ebre, que 

importava al mes d’agost la quantitat de un milió setanta-set mil euros. Si aquestes condicions 

són acceptades per l’equip de govern, el seu vot serà d’abstenció. 

El senyor Montagut constata que interessa més parlar de l’IBI que no pas de les taxes, quan 

per altra banda, dedueix, tothom troba correcte i raonable l’aplicació de l’increment de l’IPC. 

Respecte de l’IBI és cert que van tenir un augment imprevist del padró pel decret Rajoy, que 

va comportar l’increment previst del 10% a més del 37%, però recorda que també es van 

veure compel·lits a acollir-se a un crèdit determinat amb un cost, per les arques municipals, 

superior a aquell increment inesperat. Això vol dir, explica, que en sis mesos han augmentat 

de tres-cents deu mil euros els interessos, que també s’han de preveure de cara al proper 

exercicis. Lamenta per això no poder accedir a la sol·licitud de moratòria de dos anys. Pel que 

fa a la proposta del senyor Font de tracte especial per a les persones que pateixen un estat de 

forta necessitat, manifesta que aquest tracte ja hi és, però no només per l’IBI, sinó per altres 

qüestions. Sempre s’ha tingut aquesta sensibilitat, afirma. En relació a les afirmacions del Sr. 

Espuny relatives a que si ho pugen per poc no caldria pujar-ho, recorda que el cert és que 

continuen havent-hi serveis deficitaris, i que el Pla de racionalització aprovat preveu 

harmonitzar aquests dèficits progressivament. Si comparen el rebut d’escombraries amb un de 

qualsevol dels pobles veïns, explica, veuran que encara estan en nivells de la taxa inferiors, i 

si miren els serveis que es donen tant a la Llar d’infants com a l’Escola de Música, constataran 

que són serveis deficitaris que d’una manera o altra s’han de cobrir, ja que ningú vol deixar de 

gaudir-los, tot i que a l’hora de pujar les fonts del seu finançament tothom hi estigui en contra. 

Constata que la crítica hi és sempre, tant si es fan els augments a poc a poc, de manera 

gradual, com si es fan de cop, i ho atribueix a que l’oposició ha de fer el seu discurs. Des del 

punt de vista del govern, conclou, coneixedors dels números, s’ha d’actuar en conseqüència, i 

això comporta que cada any s’han d’actualitzar les taxes d’acord amb l’IPC, amb l’objectiu de 

continuar mantenint els serveis. 

L’alcalde accepta el compromís sol·licitat pel senyor Font respecte de l’IBI, i afirma que ja 

s’està fent i se seguirà fent. En quant al deute amb el Consorci REBÉ explica que està pactat 

quin serà el procés de pagament, que s’anirà eixugant el deute en quatre anys, però que no 

descarta que pugui ser abans. Manifesta acceptar per tant també aquest segon compromís. 

El senyor Espuny manifesta deduir que la taxa d’escombreries que van cobrar als ciutadans fa 

un parell d’anys no servia per pagar al Consorci REBÉ, i troba que s’haurien de sentir 

avergonyits que els tributs que es cobraven justament per a aquest servei el govern municipal 

els utilitzés per a altres coses. El poble paga uns diners per un servei que rep cada dia no 

perquè l’equip de govern el pagui quan vulgui, a tres o quatre anys. Resulta doncs, conclou, 

que l’ajuntament deu un diners per un servei que ell ja ha cobrat dels ciutadans. Pregunta què 

es va fer amb aquells diners que els ciutadans van pagar explícitament per a la recollida de 

brossa, en què es van gastar. Conclou que tot plegat és deplorable. Es dirigeix al Sr. Montagut 

i diu que en una situació normal aquest increment hauria estat correcte i que, com que són 

quantitats estalviant una mica d’una altra banda potser no hauria calgut, i possiblement el seu 

vot hagués estat d’abstenció. El text sense el context és un pretext, afirma. El text és 

l’increment, respecte de què no hi ha res a dir perquè és un 3%, en algun cas cèntims, però el 

context és la situació. Podria abstenir-se en una situació normal, però la de l’ajuntament és 

greu per culpa de decisions que s’han no en relació a les grans inversions efectuades, sinó a la 

mala gestió diària dels diners públics. L’ajuntament hauria de tenir un marge de maniobra per 

poder assumir aquests cèntims, i en canvi es veu obligat a incrementar impostos i taxes. I 
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s’afirma que és per culpa del Sr. Rajoy, que els ha fet el regal de poder pagar les factures a 

canvi d’uns interessos imprevistos. Pregunta si és que, sense el Pla de pagament a proveïdors, 

no es pensava pagar els deu milions d’euros que es devien. Reitera el seu vot negatiu perquè 

és l’actuació del govern municipals la que els ha portat a la situació actual. Respecte de l’IBI 

recorda que, tot i que no es pugi expressament el tipus impositiu, ja s’incrementa 

automàticament cada any per la revalorització cadastral. Per això no troba adequat que diguin 

que l’IBI. Si l’equip de govern hagués fet un bon ús dels diners públics, conclou, en aquests 

moments no es trobarien en aquesta preocupant situació, de la qual ningú assumeixi les 

responsabilitats. 

El senyor Gaseni reitera que s’hauria de tenir més sensibilitat amb la pèrdua de poder 

adquisitiu de les famílies i les dificultats de les empreses, l’atur actual, i els sous; situacions 

complicades que no són alienes a ningú. Per aquest motiu anuncia el seu vot contrari. 

El senyor Font manifesta que com a conseqüència dels compromisos assumits el seu vot serà 

d’abstenció. Puntualitza però al senyor Montagut, ja que quan parla de l’oposició en conjunt 

ell se sent al·ludit, que ja fa un any va dir que els deures de l’equip de govern i de l’oposició 

s’han de fer quan el país va bé i no quan va malament, que l’ajuntament té la capacitat de fixar 

el tipus de gravamen de l’Impost sobre béns Immobles, i que com no s’ha fet cap revisió 

cadastral des de l’any 1998 s’hauria d’haver anat augmentant el tipus de gravamen. I que això 

és al que es refereix quan diu que s’han de fer els deures quan les coses van bé, perquè si 

s’haguessin fet no hauria calgut pujar a corre-cuita l’IBI com s’ha fet. Entén que la gent hauria 

agraït més que aquesta pujada s’hagués fet durant sis o set anys. L’increment de l’IPC el troba 

raonable. Es tracta de dotze taxes, no de la totalitat de les ordenances fiscals. Així va aplicar-

ho quan governava, i creu que han de ser conseqüents tant si estan al govern com a l’oposició. 

Conclou que, assumint els compromisos de l’alcalde relatius a les persones en risc de pobresa 

i exclusió i a als deutes amb el Consorci REBÉ, el seu vot serà d’abstenció. 

L’alcalde aclareix que quan l’ajuntament decideix acollir-se al decret Rajoy és perquè té tot 

una sèrie de deutes, com altres administracions com ara la Generalitat de Catalunya, en què el 

senyor Montilla va deixar factures pendents fins l’any 2100, i potser sí que això, afirma, és fer 

un mal ús dels diners públics. Recorda que a la Comissió Informativa General, a la qual el 

senyor Espuny no va poder assistir, es va explicar el pacte amb el REBÉ, i es va informar 

també el jutge ha donat la raó a l’ajuntament en el tema del cobrament de Marina Sant Jordi, i 

que si ho cobren pagaran el deute del REBÉ de cop. Conclou que la planificació està ben feta, 

i que dir, com s’ha dit, que es fa un mal ús dels diners públics és molt fàcil, per la qual cosa 

demana al senyor Espuny sigui més prudent, ja que ell també va ser alcalde. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord. Un cop conclosa, l’Alcaldia 

declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació: 

 Vots a favor: set. 

 Vots en contra: tres. Voten en contra el senyor Gaseni, el senyor Llaó i el senyor 

Espuny. 

 Abstencions: tres. S’abstenen el senyor Font i Ballesteros, la senyora Font i Ferré i la 

senyora Margalef. 

 

 

Vist el que es disposa al “Pla de modernització i racionalització de l’administració de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar”; 
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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 2011, 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 per 

al 2013, que introdueix les modificacions que s’esmenten a les ordenances que igualment 

s’especifiquen: 

 

1. 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 ................................. 2,40 € 

b) Certificats d’empadronament i convivència ............................................... 2,40 € 

c) Volants d’empadronament .......................................................................... 2,40 € 

Epígraf segon.- Recaptació. 

a) Duplicats de documents recaptatoris  ......................................................... 1,20 € 

b) Plaques acreditatives del cens cani  .......................................................... 15,00 € 

Epígraf tercer.- Cadastre immobiliari.. 

a) Certificacions cadastrals, per immoble ..................................................... 16,00 € 

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  ...................................................................................... 40,00 € 

Epígraf quart.- Urbanisme. 

b) Certificats d’aprofitament urbanístic ........................................................ 55,00 € 

c) Informes de règim urbanístic  ................................................................... 55,00 € 

d) Certificats de compatibilitat urbanística  .................................................. 55,00 € 

e) Còpies íntegres d’instruments de planejament o gestió en suport digital  

tipus CD, per cada suport, ........................................................................ 35,00 € 

Epígraf cinquè.- Biblioteca municipal. 

a) Confecció de duplicats de carnet de préstec  .............................................. 3,50 € 
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b) Impressió de fulls en blanc i negre, per full  ............................................... 0,15 € 

c) Impressió de fulls en color, per full  ........................................................... 1,10 € 

- 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 

21,50 € 

Epígraf sisè.- Altres documents. 

a) Confrontació de documents, per plana  ...................................................... 1,20 € 

b) Certificats no inclosos en altres grups tarifats  ......................................... 11,00 € 

c) Informes no inclosos en altres grups tarifats  ........................................... 11,00 € 

d) Còpies en format DIN A4, per full  ............................................................ 0,40 € 

e) Còpies en format DIN A3, per full  ............................................................ 0,60 € 

f) Còpies de plànols en format superior a DIN A3, per plànol  ...................... 5,40 € 

g) Còpies de documentació en suport digital tipus CD, per cada suport ...... 11,00 € 

 

2. 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 ....................................................................... 128,00 € 

b) Llicències de la classe C ....................................................................... 128,00 € 

 

3. 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 .......................................................... 1.284,00 € 

1.1.2. Nínxol núm.2 (mig) ................................................................... 1.093,00 € 

1.1.3. Nínxol núm.3 (alt) ......................................................................... 984,00 € 

 1.2. Sobre columbaris. 

1.2.1. Columbari ..................................................................................... 711,00 € 

 Epígraf 2. Autorització i registre de transmissions de drets funeraris, i expedició de 

títols: 

 2.1. Autorització i registre de transmissió mortis causa. .......................... 10,50 € 

 2.2. Autorització i registre de transmissió inter vivos. ............................. 21,00 € 

 2.3. Expedició de títol. ................................................................................ 7,00 € 

 Epígraf 3. Autorització i registre de trasllat de cadàvers o restes cadavèriques: 

 3.1. Per trasllat. ......................................................................................... 66,00 € 

 

4. 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: 

Epigraf 1. Tarifes generals d’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. 
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1.1.1. Per habitatge. ................................................................................... 75,50 € 

1.1.2. Per local a on s’exerceixi activitat innòqua. ................................... 99,00 € 

1.1.3. Per altres locals o magatzems. ........................................................ 38,50 € 

1.1.4. Per parcel·la o solar no edificat. ...................................................... 38,50 € 

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. ..................................................... 125,00 € 

1.2.2. Per habitatge unifamiliar aparellat o adossat amb espai lliure fins a 103 

m
2
. ............................................................................................................. 75,50 € 

1.2.3. Per habitatge unifamiliar aparellat o adossat amb espai lliure superior a 

103 m
2
. .................................................................................................... 125,00 € 

1.2.4. En edificis plurifamiliars, per habitatge o apartament. ................... 75,50 € 

1.2.5. Per local a on s’exerceixi activitat innòqua. ................................... 98,00 € 

1.2.6. Per altres locals o magatzems. ........................................................ 38,50 € 

1.2.7. Per parcel·la o solar no edificat. ...................................................... 38,50 € 

1.3. Habitatges o locals o en sòl urbanitzable o no urbanitzable, on es presti el 

servei. .............................................................................................................. 75,50 € 

Epígraf 2. Tarifes generals d’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 o similars: 

2.1.1. Amb jardí, per plaça autoritzada. .................................................... 12,00 € 

2.1.1. Sense jardí, per plaça autoritzada. ................................................... 11,00 € 

2.2. Càmpings, per plaça autoritzada. ............................................................. 11,00 € 

2.3. Establiments de venda de productes alimentaris. 

2.3.1. De 0 a 100 m
2
 de superfície: ......................................................... 111,50 € 

2.3.2. De 101 a 200 m
2
 de superfície: ..................................................... 188,00 € 

2.3.3. De 201 a 400 m
2
 de superfície: ..................................................... 226,00 € 

2.3.4. De 401 m
2
 a 1.000 m

2
 de superfície: ............................................. 400,00 € 

2.3.4. De més de 1.000 m
2
 de superfície: ............................................. 1.000,00 € 

2.4. Establiments de venda de productes no alimentaris. 

2.4.1. De 0 a 100 m
2
 de superfície: ........................................................... 98,00 € 

2.4.2. De 101 a 200 m
2
 de superfície: ..................................................... 106,00 € 

2.4.3. De 201 a 400 m
2
 de superfície: ..................................................... 125,00 € 

2.4.4. De més de 400 m
2
 de superfície: ................................................... 143,00 € 

2.5. Establiments de restauració: restaurants. 

2.5.1. De 0 a 100 m
2
 de superfície: ......................................................... 244,50 € 

2.5.2. De 101 a 200 m
2
 de superfície: ..................................................... 263,50 € 

2.5.3. De 200 a 400 m
2
 de superfície: ..................................................... 281,50 € 

2.5.4. De més de 400 m
2
 de superfície: ................................................... 300,00 € 

2.6. Establiments de restauració: bars, cafeteries i assimilats. 

2.6.1. De 0 a 100 m
2
 de superfície: ......................................................... 195,50 € 

2.6.2. De 101 a 200 m
2
 de superfície: ..................................................... 214,50 € 

2.6.3. De 201 a 400 m
2
 de superfície: ..................................................... 234,00 € 

2.6.4. De més de 400 m
2
 de superfície: ................................................... 250,00 € 

2.7. Establiments d’espectacles i/o activitats recreatives. 

2.7.1. Cinemes, teatres i altres establiments d’espectacles assimilats. ... 400,00 € 
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2.7.2. Bars musicals, discoteques, i altres establiments musicals assimilats375,00 € 

2.8. Estacions de servei. ............................................................................. 1.000,00 € 

2.9. Naus industrials (per parcel·la). ............................................................. 245,00 € 

2.10. Oficines de Bancs i Caixes. ................................................................. 450,00 € 

Epígraf 3. Tarifes individualitzades. 

3.1. Ports. 

3.1.1. Port pesquer de l’Ametlla ........................................................ 11.000,00 € 

3.1.2. Port nàutic de l’Ametlla ............................................................. 2.800,00 € 

3.1.3. Port de Calafat. ........................................................................... 2.400,00 € 

3.1.4. Port de Sant Jordi ....................................................................... 2.400,00 € 

3.2. Circuit de Calafat. .................................................................................. 965,00 € 

3.3. Càmpings. 

3.3.1. Càmping Nàutic ......................................................................... 3.800,00 € 

3.3.2. Càmping Village Platja .............................................................. 8.100,00 € 

3.4. Hotel Ametlla de Mar. ...................................................................... 10.000,00 € 

b) L’apartat segon de l’article 5 queda redactat de la següent manera: 

2. Taxa de liquidació individualitzada. S’estableix una taxa de 35,00 € per cada 

concessió de llicències d’obres menors i reparacions domiciliàries –o per cada obra 

comunicada quan correspongui aquest règim–, en concepte de gestió d’enderrocs i 

altres residus de la construcció, quan no s’exigeixi l’aportació de contracte 

d’acceptació d’enderrocs i residus de la construcció per part de gestor autoritzat. 

 

5. 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: ......................................................... 128,00 € 

 Per dipòsit i custòdia del vehicle, diari: ........................................................... 32,00 € 

 

6. 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 2,20 % del valor cadastral de la construcció a 

enderrocar. 

EPÍGRAF TERCER. 

-Els moviments de terra, com a conseqüència del buidat o reompliment de 

solars, per cada metre cúbic de terra remoguda: 0,10 € 

EPÍGRAF QUART. 

-Les parcel·lacions, reparcel·lacions, segregacions i agrupacions, per cada 

metre quadrat objecte de les esmentades operacions: 0,05 €/m
2
. 

EPÍGRAF CINQUÈ. 

-Assenyalament d’alineacions i rasants, per cada metre lineal de façana de 

l’immoble: 0,25 €. 

EPÍGRAF SISÈ. 
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-La col·locació de cartells o mostres comercials, per cadascun: 7,50 € 

EPÍGRAF SETÈ. 

-Les obres menors meritaran una tarifa equivalent al 2,35 € del pressupost 

d’execució de les mateixes. S’estableix una quota mínima de 14,95 €. 

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: 56,40 €. 

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. 22,40 €. 

 

7. 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 .............................................................................................................. 4.393,25 € 

 Grup B ............................................................................................................ 10.138,05 € 

 Grup C ............................................................................................................ 10.138,05 € 

 Grup D ............................................................................................................ 10.138,05 € 

 BAR................................................................................................................ 24.332,00 € 

 

8. 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 35,05 € 

Domicili NO casc urbà CAP L’Ametlla 69,05 € 

Domicili casc urbà / CAP L’Ametlla Hospital Verge de la Cinta (Tortosa) 116,00 € 

Domicili NO casc urbà Hospital Verge de la Cinta (Tortosa) 128,00 € 

Domicili casc urbà / CAP L’Ametlla Hospital Sant Joan de Reus 139,05 € 

Domicili NO casc urbà Hospital Sant Joan de Reus 151,00 € 

Domicili casc urbà /CAP L’Ametlla Hospital Tarragona 139,05 € 

Domicili NO casc urbà Hospital Tarragona 151,00 € 

 

TARIFES D’ACTIVACIÓ DEL SERVEI PER ACCIDENTS DE TRÀNSIT 
 

ACTIVACIÓ DE LA UNITAT 

Unitat bàsica 32,00 €  

Unitat intermitja 48,00 € 

SERVEI REALITZAT A L´HOSPITAL DE REFERÈNCIA 

Unitat bàsica 159,15 € 
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TARIFES D’ACTIVACIÓ DEL SERVEI PER ACCIDENTS DE TRÀNSIT 
 

Unitat intermitja 212,20 € 

SERVEI REALITZAT AL CAP 

Unitat bàsica 79,60 € 

Unitat intermitja 106,10 € 

SERVEI REALITZAT I ALTA IN SITU 

Cures unitat bàsica 48,00 € 

Cures unitat intermitja 64,00 € 

UNITAT EN RETEN AL LLOC DE L´ACCIDENT 

Unitat bàsica 42,50 € 

Unitat intermitja 58,50 € 

 

La unitat bàsica la composen dos (2) tècnics i la unitat intermitja un (1) tècnic i un (1) 

infermer. 

 

9. S’introdueix un ordinal tercer a l’apartat 1.a) de l’article 4 “quota tributària”, de 

l’Ordenança Fiscal número 16, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de 

clavegueram i sanejament d’aigües residuals, amb el següent redactat: 

3. Usos industrials i comercials específics de la zona comercial de Tres Cales: 5,40 € 

per metre cúbic d’aigua subministrada. 

 

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: ............................................. 18,00 € 

Veles, per any: ........................................................................................... 26,50 € 

Tribunes: 

Fins a 5 metres linials, per any ........................................................ 8,50 € 

De 5,01 a 10 metres linials, per any: ............................................. 11,85 € 

De 10,01 a 20 metres linials, per any: ........................................... 19,10 € 

De més de 20 metres linials, per any: ............................................ 30,00 € 

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: .................................................................. 35,00 € 

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: .............................................................................. 8,00 € 

Més de 30 dies, mensual: .......................................................................... 12,40 € 

Instal·lacions annexes a la construcció, per m
2
 de sòl: 

Fins a 10 m
2
, per mes: ............................................................................... 14,00 € 

De 11 a 20 m
2
, per mes: ............................................................................ 33,00 € 

Més de 20 m
2
, per mes: ............................................................................. 72,00 € 

Material de construcció, runes, contenidors i similars, per m
2
 de sòl: 

Fins a 10 m
2
, per mes: ............................................................................... 14,00 € 
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De 11 a 20 m
2
, per mes: ............................................................................ 33,00 € 

Més de 20 m
2
, per mes: ............................................................................. 72,00 € 

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: .............................................................................. 35,00 € 

De 3 a 6 metres linials: .............................................................................. 70,00 € 

Ocupacions per circs: 

Fins a 500 m2, per dia: ............................................................................ 110,00 € 

Més de 500 m2, per dia: .......................................................................... 150,00 € 

Mercaderies a la via pública o parades ambulants, per mes: 

Fins a 10 m2 : ............................................................................................ 14,00 € 

De 10 a 20 m2: .......................................................................................... 33,00 € 

Més de 20 m2: ........................................................................................... 72,00 € 

Realització d’activitats de lloguer d’elements recreatius (quads, bicicletes, 

motos,etc), per mes i m
2
.: .................................................................................. 7,00 € 

Realització ambulant d’activitats artístiques o de serveis, per activitat i mes: . 8,00 € 

Rodatge cinematogràfic, fotografia o similar, per mes: .................................... 8,00 € 

Atraccions fixes diverses, per mes: 

Fins a 10 m2 : .............................................................................................. 8,00 € 

De 10,01 a 20 m2: ..................................................................................... 15,00 € 

De 20,01 a 60 m2: ..................................................................................... 29,00 € 

De 60,01 a 100 m2: ................................................................................... 35,50 € 

Més de 100 m2: ......................................................................................... 47,00 € 

Atraccions itinerants (trens turístics i similars), per mes: ............................... 72,00 € 

Exterior Mercat Municipal: 

Verdures, pagament per parada i per semestre:....................................... 140,00 € 

Verdures voladís, pagament per parada i per semestre: .......................... 171,00 € 

Altres artícles, pagament per parada i per semestre: ............................... 111,50 € 

Altres artícles voladís, pagament per parada i per semestre: .................. 138,10 € 

Jardineres o testos, mensual: 

Fins a 10 metres linials: ............................................................................ 14,00 € 

De 10,01 a 20 metres linials: ..................................................................... 33,00 € 

Més de 20 metres linials: .......................................................................... 52,00 € 

E) Taxa per la instal·lació de rètols, tanques i cartells publicitaris. 

Permís d’instal·lació: ................................................................................ 23,50 € 

Ocupació, per any: 

Fins a 1 metres linials: ................................................................... 17,00 € 

De 1,01 a 3 metres linials: ............................................................. 32,00 € 

De 3,01 a 6 metres linials: ............................................................. 84,00 € 

Més de 6 metres linials: ............................................................... 120,00 € 

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. 

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: .................................................... 88,60 € 

Per caixer automàtic, anual: .................................................................... 297,20 € 
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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: ................................................... 41,50 € 

Placa de gual: ................................................................................ 18,00 € 

Ocupació, per any: 

fins a 3,50 metres linials: ................................................... 48,00 € 

de 3,51 a 6,50 metres linials: ............................................. 71,00 € 

de 6,51 a 9,50 metres linials: ............................................. 98,00 € 

més de 9,51 metres linials: .............................................. 128,00 € 

2. Càrrega i descàrrega de mercaderies permanent, cada 5 metres linials o 

fracció, per any: ......................................................................................... 60,00 € 

3. Reserva d’aparcament exclusiu, cada 5 metres linials o fracció, per any:30,00 € 

H) Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres elements 

amb finalitat lucrativa. 

Període Bars, quioscos, pubs Restaurants 
   

Gener, febrer, març, 

abril, maig, octubre, 

novembre, desembre 

0,80 €/m
2
 2,50 €/m

2
 

Juny, juliol, agost, 

setembre 
2,00 €/m

2
 3,85 €/m

2
 

Setmana Santa 1,60 €/m
2
 3,50 €/m

2
 

La tarifa és mensual. 

En el període comprés d’octubre a maig s’exceptua el relatiu a Setmana Santa. 

L’ocupació amb marquesines suposarà un increment en la quota de 0,55 €/m
2
. 

La tarifa de 0,55 €/m
2 

constituirà quota única quan no hi hagi ocupació amb 

taules i cadires. 

El tancament dels carrers, parcs, jardins i places, suposarà un increment en la 

quota aplicable de 1,80 €/m
2
 pel que fa als bars i de 2,50 €/m

2
 per als 

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 21,00 € 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 el quadre tarifari de l’apartat primer de 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: 

a) Tarifa 1.- Matriculació. Drets de matriculació, per curs: .................................. 70,50 € 

b) Tarifa 2.- Quota mensual. 
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Ordinària: ................................................................................................ 106,60 € 

Reduïda: .................................................................................................... 95,50 € 

c) Tarifa 3.- Tallers d’estiu: d’1 a 2 anys (agost), i de 2 a 3 anys (juliol i agost): 

Ordinària: ................................................................................................ 106,60 € 

Reduïda: .................................................................................................. 106,60 € 

 

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 .............................................................................................. 50,00 € 

Curs fins a 20 hores .............................................................................................. 85,00 € 

Curs fins a 40 hores ............................................................................................ 160,00 € 

Curs fins a 60 hores ............................................................................................ 270,00 € 

 

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. 

 

 

2- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES OBRES I 

ACTUACIONS URBANÍSTIQUES SUBJECTES A RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA 

AL MUNICIPI DE L’AMETLLA DE MAR. 

 

 

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: 

 

 

L’article 187.4.d) del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, 

de 3/8/2010, disposa que no estan subjectes a la llicència urbanística les obres i les actuacions 

que les ordenances municipals, en els termes establerts per la legislació de règim local i en 

funció de l’entitat de les obres o les actuacions a realitzar, o la legislació urbanística, subjecten 

al règim de comunicació prèvia a l’ajuntament. 

Es considera necessari subjectar a aquest règim de comunicació prèvia, sense menyscabar els 

necessaris règims d’inspecció i control, tot un conjunt d’obres i actuacions que, per la seva 

entitat, no justifiquen el procediment administratiu de sol·licitud i obtenció de llicència 

urbanística expressa. Tot el què, en el marc del que constitueix l’actual tendència normativa 

europea, estatal i catalana de remoció d’obstacles i impediments al lliure exercici de drets 

individuals. 

Per tot això; 

Atès que s’ha redactat la proposta d’Ordenança reguladora de les obres i actuacions 

urbanístiques subjectes a règim de comunicació prèvia 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 
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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 “Ordenança reguladora de les obres i actuacions 

urbanístiques subjectes a règim de comunicació prèvia” al municipi de l’Ametlla de Mar. 

 

SEGON.- Sotmetre l’ordenança inicialment aprovada, 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, l’ordenança s’entendrà definitivament aprovada. 

 

 

3- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 

URBANÍSTICA MUNICIPAL “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 

URBANÍSTICA MUNICIPAL EN L’ÀMBIT DEL SECTOR E, RIBES ALTES SEGONA 

FASE, PER REFONDRE EL PLA PARCIAL ANTIC AMB EL POUM”. 

 

 

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: 

 

 

En data juliol de 2009 els serveis tècnics municipals van redactar un projecte de Modificació 

puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal en l’àmbit del sector E, Ribes Altes segona 

fase, per refondre el Pla Parcial antic amb el POUM. 

L’avanç de la proposta de modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal esmentada 

va ser sotmesa a informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en 

compliment del que disposa l’article 99 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010. La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 

l’Ebre, per acord de data 26/9/2012, va informar favorablement l’avanç de modificació 

puntual referenciat, si bé fent a la part valorativa de l’informe determinades consideracions 

que s’haurien d’incorporar a la proposta. 

En atenció a això, en data octubre de 2012 s’ha redactat nou projecte en què, tal i com es 

justifica a l’últim paràgraf de l’apartat “3. Justificació de la modificació”, s incorporen a 

l’abans esmentat les determinacions que corresponen per adoptar les consideracions de la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre. 

La proposta de modificació raona i justifica la necessitat de la iniciativa, en els termes 

previstos a l’article 97 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 

1/2010, de 3/8/2010. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa: 

l) Pel que fa a la modificació de les figures de planejament urbanístic, en general, a 

l’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, 

de 3/8/2010. També, article 99, per remissió del 96.c). 
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m) Als articles 85 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 

1/2010, de 3/8/2010, i 117 i 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per 

Decret 305/2006, de 18/7/2006. 

n) Als articles 73 i 74 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 

1/2010, de 3/8/2010, pel que fa a la suspensió preceptiva de tramitacions i concessions 

de llicències. 

o) Sobre la competència, als articles 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de 

les bases de règim local, i 52.2.c) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 

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

p) Sobre l’exigibilitat d’un quòrum qualificat de majoria absoluta, a l’article 47.2.ll) de la 

Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local. 

q) Sobre la informació pública, als articles 8.5.c) del Text refós de la Llei d’urbanisme 

aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, i 70 ter de la Llei 7/1985, de 

2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, i 23 del Reglament de la Llei 

d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18/7/2006. 

Vista la proposta de modificació redactada pels serveis tècnics municipals per a ésser 

aprovada inicialment; 

Vistos els informes preceptius de Secretaria i d’Intervenció; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del Pla d’ordenació 

urbanística municipal “Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal en 

l’àmbit del sector E, Ribes Altes segona fase, per refondre el Pla Parcial antic amb el POUM”. 

 

SEGON.- Sotmetre el projecte inicialment aprovat a exposició pública per termini d’un mes 

mitjançant edicte que haurà d’exposar-se al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i publicar-se a la 

pàgina web municipal, al Butlletí Oficial de la Província, i en un diari de la premsa periòdica. 

 

TERCER.- Suspendre la tramitació d’instruments de gestió i de l’atorgament de llicències 

dins l’àmbit afectat. 

 

 

4- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 

URBANÍSTICA MUNICIPAL “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 

URBANÍSTICA MUNICIPAL EN L’ÀMBIT DEL SECTOR PAU ROQUES DAURADES 1”. 

 

 

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: 

 

 

En data 31/1/2012 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el document “Proposta d’esmena a 

errades materials detectades al POUM de l’Ametlla de Mar referents al PAU Roques 

Daurades 1”. 

En data 14/3/2012 la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre va acordar 
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corregir l’errada material referent al nombre d’habitatges edificables, i considerar, respecte de 

les altres dues presumptes errades que es contenien al document tramés (ajustament de la 

superfície d’espais lliures, i modificació de l’amplada d’un vial peatonal), que, com fos que 

comportaven certa valoració tècnica i interpretació, no constituïen estrictes i indiscutibles 

errors materials, i, en conseqüència, havien de ser objecte d’una modificació expressa de 

l’instrument. Acordant en últim terme la mateixa Comissió Territorial d’Urbanisme, respecte 

d’aquestes dues darreres qüestions, primer, fer determinades consideracions que s’havien 

d’incorporar a la proposta, i segon, emetre l’informe favorable de caràcter previ previst a 

l’article 99 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 

3/8/2010. 

Amb posterioritat (juliol de 2012), i havent-se detectat una altra necessitat de modificació al 

mateix àmbit, relativa a la delimitació del domini públic hidràulic en la zona del barranc de 

Bon Capó, es va redactat nou avanç de proposta de modificació, anomenat “Avanç projecte de 

modificació puntual del POUM, del domini públic hidràulic del barranc del Bon Capó al 

sector PAU Roques Daurades 1”, avanç que va ser sotmesa a informe de la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en compliment de l’esmentat article 99 del 

Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010. La 

Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, per acord de data 26/9/2012, va 

informar favorablement l’avanç de modificació puntual referenciat, si bé fent a la part 

valorativa de l’informe determinades consideracions que s’havien d’incorporar a la proposta. 

En data octubre de 2012 els serveis tècnics municipals han elaborat un document que recull el 

conjunt de les tres propostes de modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal 

esmentades –ja informats favorablement els seus avanços en la forma explicada i incorporades 

les consideracions efectuades en aquests tràmits per la Comissió Territorial d’Urbanisme–, per 

a la seva aprovació inicial. 

La proposta de modificació raona i justifica la necessitat de la iniciativa, en els termes 

previstos a l’article 97 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 

1/2010, de 3/8/2010. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa: 

r) Pel que fa a la modificació de les figures de planejament urbanístic, en general, a 

l’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, 

de 3/8/2010. També, article 99, per remissió del 96.c). 

s) Als articles 85 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 

1/2010, de 3/8/2010, i 117 i 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per 

Decret 305/2006, de 18/7/2006. 

t) Als articles 73 i 74 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 

1/2010, de 3/8/2010, pel que fa a la suspensió preceptiva de tramitacions i concessions 

de llicències. 

u) Sobre la competència, als articles 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de 

les bases de règim local, i 52.2.c) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 

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

v) Sobre l’exigibilitat d’un quòrum qualificat de majoria absoluta, a l’article 47.2.ll) de la 

Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local. 

w) Sobre la informació pública, als articles 8.5.c) del Text refós de la Llei d’urbanisme 

aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, i 70 ter de la Llei 7/1985, de 

2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, i 23 del Reglament de la Llei 
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d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18/7/2006. 

Vista la proposta de modificació redactada pels serveis tècnics municipals per a ésser 

aprovada inicialment; 

Vistos els informes preceptius de Secretaria i d’Intervenció; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del Pla d’ordenació 

urbanística municipal “Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal en 

l’àmbit del sector PAU Roques Daurades 1”. 

 

SEGON.- Sotmetre el projecte inicialment aprovat a exposició pública per termini d’un mes 

mitjançant edicte que haurà d’exposar-se al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i publicar-se a la 

pàgina web municipal, al Butlletí Oficial de la Província, i en un diari de la premsa periòdica. 

 

TERCER.- Disposar que se sol·liciti informe als organismes afectats per raó de llurs 

competències sectorials identificats al mateix projecte. 

 

QUART.- Suspendre la tramitació d’instruments de gestió i de l’atorgament de llicències dins 

l’àmbit afectat. 

 

 

5- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 485/2012, DE 11/10/2012, DE 

RECONEIXEMENT DE COMPLEMENTS EN SITUACIÓ D’INCAPACITAT LABORAL 

TRANSITÒRIA. 

 

 

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: 

 

 

Vist el Decret de l’Alcaldia número 485/2012, de 11/10/2012, de reconeixement de 

complements en situació d’incapacitat laboral transitòria; 

Vist el que es disposa a l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases 

de règim local; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Ratificar en la seva integritat el Decret de l’Alcaldia número 485/2012, de 

11/10/2012, de reconeixement de complements en situació d’incapacitat laboral. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del contingut d’aquesta resolució als 

representants del personal funcionari, i al Comitè d’empresa. 

 

 

6- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA “PMU ROQUES 

DAURADES 2”. 
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Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.3 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic 

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, el senyor Espuny manifesta que és tracta 

d’un tema que va ser tractat durant la revisió del Pla General i en el que ell va demanar 

millorar la situació d’aquest àmbit preservant tota la punta de Bon Capó, i sobre tot intentant 

que l’edifici que es pretenia construir tot just al costat de l’hotel, amb dos-cents i escaig 

d’apartaments, es reconvertís en unes edificacions més integrades en l’entorn. Això, diu, no va 

ser estimat tot i que l’ajuntament, en fase de revisió del planejament, té capacitat per canviar 

aquests paràmetres. No es demanava declarar-ho tot zona verda d’impossible edificació, sinó 

que respectant els drets dels propietaris s’arribés arribar a un acord per no fer construccions a 

la punta. Però es va preferir mantenir els criteris d’edificació i de construcció del megaedifici 

d’apartaments. Manifesta que, per aquest motiu, el seu vot serà negatiu. 

El senyor Gaseni afirma que el pla de millora contempla l’edificació de part de la punta de 

Bon Capó, i que per aquest motiu el seu vot serà contrari. Opina que no és de rebut que 

s’edifiqui la punta tot just al davant dels apartaments existents. 

El senyor Font manifesta que comparant el pla antic i el nou troba important l’alliberament de 

cent habitatges a la península de Bon Capó, ja que el 85% serà espai públic. Ho considera un 

pas important respecte de l’anterior pla general, ja que els habitatges a construir s’han reduït a 

catorze, i pensa que si es fan més gestions encara es podria aconseguir que ni tant sols hi 

anessin aquests catorze. Anuncia que el seu vot serà d’abstenció. 

L’alcalde recorda al senyor Espuny que no va assistir a la Comissió Informativa, i explica que 

no va ser pas l’actual govern qui va donar al promotor els drets adquirits que ostenta. Recorda 

que fa nou anys, durant el mandat que va governar CiU amb ERC, van tenir la valentia 

d’arribar, malgrat haver-hi una sentència judicial, a retallar la construcció de cents habitatges 

que anaven a la península a catorze, i no ho diu com una crítica, però és el que va aprovar 

primerament el govern d’abans de la Generalitat i el d’ara; creu que els fets s’han d’explicar 

bé. Explica també que s’ha arribat a un principi d’acord amb els veïns i el promotor, que haurà 

de ratificar Urbanisme, per mirar d’alliberar al màxim els catorze habitatges. Cosa que avança, 

diu, per si els pot fer canviar la intenció de vot. 

El senyor Espuny explica que en fase de revisió del planejament l’ajuntament te molta 

capacitat de maniobra respecte dels sectors que no s’han executat, que poden desqualificar-se 

o millorar-se; i recorda que en plena revisió el PSC va demanar mantenir unida la urbanització 

Roques Daurades amb l’objectiu de resoldre els problemes de viabilitat i permetre renegociar 

els drets en altres zones i mantenir així la punta lliure d’edificacions, però que l’equip de 

govern, no sap per quin interès, va separar-la en dos sectors. Per això, diu, no pot recolzar les 

actuacions posteriors que se’n deriven en aquests àmbits, perquè seria incoherent i poc 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del ple. 

 

Pàgina 145 

 

prudent, per tant reitera el seu vot contrari. 

El senyor Gaseni entén que si la voluntat de l’equip de govern és, com ha dit l’alcalde, que no 

s’edifiqui cap habitatge a la punta de Bon Capó, no ajudaria a això que tots els regidors del 

consistori votessin a favor d’aquest pla de millora urbana. Es reserva el vot contrari, amb 

l’objectiu si de poder manifestar a la CUTE que no tothom està d’acord amb el pla. 

El senyor reitera que troba que el pla suposa un pas endavant respecte del planejament 

anterior, tot i que és conscient que els temes urbanístics no acontenten mai a tothom, Anuncia 

el seu vot d’abstenció en positiu. 

En aquest moment s’absenta momentàniament de la reunió el Sr. Font i Ballesteros. 

L’alcalde explica que l’any 2003 a la punta de Bon Capó podien fer-se més de cent xalets, i 

que en aquell moment el govern municipal va negociar que només se’n poguessin fer catorze. 

Amb això creu que hi va guanyar tothom, que es va preservar tot el que es va poder malgrat 

les dificultats que suposà negociar amb sentències adverses. Creu que no reconèixer això és 

desconèixer la realitat, ja que els drets adquirits no es treuen així com així, per caprici, i quan 

es treuen a qui els té això s’han de compensar, Afirma que des del 2003 s’ha fet una molt 

bona feina, i que si per l’equip de govern fos, traurien tota l’edificabilitat de la zona. Explica 

també que hi ha un principi d’acord amb els veïns de Roques Daurades i amb els dels 

apartaments Amatista i Esmeralda, perquè l’edificabilitat es redueixi, s’aparti de la frontal i es 

posi a un costat del bloc Amatista, que és el del més al sud. Conclou reafirmant la bona 

evolució del conflicte en defensa dels interessos de l’ajuntament, no dels del promotor. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord. Un cop conclosa, l’Alcaldia 

declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació: 

 Vots a favor: set. 

 Vots en contra: tres. Voten en contra el senyor Gaseni, el senyor Llaó i el senyor 

Espuny. 

 Abstencions: tres. S’abstenen la senyora Font i Ferré i la senyora Margalef. Es considera 

que s’ha abstingut també el Sr. Font i Ballesteros, en no haver-se reincorporat a la sessió 

a l’hora d’emetre el vot. 

 

 

En data 12/4/2012, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana 

del sector “PMU Roques Daurades 2” dels que defineix el Pla d’ordenació urbanística 

municipal. 

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 1471, de 26/6/2012, al diari El Punt de 

data 22/6/2012, i al tauler d’anuncis i la pàgina web municipal. 

d) Que no s’han presentat al·legacions. 

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 

29/3/2012. 

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 12/7/2012, va adoptar l’acord d’emetre informe 
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favorable sobre el Pla presentat, condicionat a la introducció de determinades prescripcions. 

En data 3/10/2012, RE 2942, l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió ha presentat la 

versió del Pla de Millora Urbana del sector per a ser aprovada definitivament. 

En data 25/10/2012 s’ha incorporat a l’expedient nou informe emès per l’arquitecte municipal 

Sr. Joan Prous i Cañellas. 

En data 26/10/2012 s’ha incorporat a l’expedient informe emès i pel lletrat Sr. Xavier Xifra i 

Triadú, que conclou que el Pla pot ser aprovat definitivament amb la introducció d’ofici de 

determinades prescripcions. 

Per tot això; 

Vist, respecte del contingut material de l’instrument, el que es disposa als articles 70 del 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 

i 90 a 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 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 “PMU Roques 

Daurades 2”, suspenent-ne l’executivitat i la seva publicació fins que es presenti un text refós 

que incorpori les següents prescripcions: 

 

Primera. Eliminar de les pagines 7 i 8 de la seva memòria els següents apartats: 

“El present projecte de Pla Especial de Millora Urbana, ha considerat la 

cessió del 10% del aprofitament i ho ha fet mitjan la remissió al projecte de la 

reparcel.lació aprovada i firma, de forma que totes les obligacions que varen 

assolir els promotors amb el tràmit del projecte de reparcel.lació, 

contemplaven ja les cessions exigides pel nou POUM. 

 

1.- En primer lloc per quant tant l’Estudi de Detall, com el projecte de 

reparcel•lació de la zona no consolidada de la urbanització Roques Daurades, 

es van formular amb subjecció a les futures determinacions del POUM, i per 

tant, a través d’ells, ja es va donar compliment a les cessions previstes 

legalment, tant pel que fa als terrenys destinats a sistemes, com pel que fa al 

10% de l’aprofitament urbanístic del sector. 

 

2.- Aquesta continuïtat de les determinacions urbanístiques de la zona no 

consolidada de la urbanització Roques Daurades, ha estat refrendada pel 

POUM de l’Ametlla de Mar que, pel que fa al PMU Roques Daurades, va 

recollir una ordenació sensiblement igual a la continguda a l’Estudi de Detall 

que ordenava el sector. Així, en la memòria d’ordenació del POUM s’indica: 

 

“PMU Roques Daurades: 

 

Dins de l’actual polígon d’actuació de Roques Daurades (PA3) es distingeixen 
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dues realitats: 

 

- La major part de l’àmbit ja s’ha desenvolupat i tan sols falta 

completar part de les obres d’urbanització. Aquesta zona que ja es 

troba desenvolupada es considera com a sòl urbà consolidat tot i que es 

delimita el PMU Roques Daurades per tal de gestionar la finalització 

de les obres d’urbanització. 

 

- L’àmbit que encara no s’ha executat del sector (la punta de Bon Capó 

i tres parcel•les interiors) però que ha tramitat una divisió poligonal i 

un estudi de detall que preveu l’ordenació d’aquests espais. L’objectiu 

d’aquest estudi de detall és el de preservar la punta de Bon Caponet i 

traslladar part del sostre de primera línia de mar cap a una de les 

parcel•les interiors. Donat que jurídicament, aquest àmbit ja s’ha 

desenvolupat, i que ja s’han realitzat les corresponents cessions, es 

delimita un polígon d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat 

que recull les determinacions i l’ordenació d’aquest estudi de detall.” 

 

Es reconeix explícitament que ja s’ha donat compliment a les cessions 

legalment exigibles.  

 

3.- Cal tenir present, a més, que la parcel•la adjudicada a l’Ajuntament en 

concepte de cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic (parcel•la resultant 

número 8) tenia la qualificació urbanística de zona residencial ciutat jardí 

semiintensiva –clau 5b-, i, per tant, era edificable. La seva posterior 

requalificació a sistema d’espais lliures obeeix a una decisió discrecional de 

l’ajuntament que en cap cas pot perjudicar a la propietat, en el sentit d’exigir-

li noves cessions pel mateix concepte. 

 

4.- La cessió de referència ha estat acceptada per l’ajuntament a través de 

l’aprovació definitiva del Projecte de reparcel•lació del polígon discontinu 

d’actuació urbanística no edificat Roques Daurades aprovat definitivament en 

data 10 de desembre de 2007.  

 

Les anteriors consideracions permeten concloure que la cessió del 10% de 

l’aprofitament urbanístic del Sector de millora urbana PMU Roques Daurades 

ja s’ha dut a terme amb la cessió a favor de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

de la parcel•la resultant número 8, i amb la rebaixa voluntària de 

l’edificabilitat que per a l’àmbit va recollir el mateix projecte de 

reparcel.lació, aprovat per l’Ajuntament en data 10 de desembre de 2007.” 

 

Segona. Eliminar del primer paràgraf de l’article 7 de la normativa (pàgina 23) la 

darrera frase: 

“Per tant es considera feta i rebuda per I’Ajuntament la cessió del 10% del 

aprofitament contemplat per la fitxa del POUM vigent.” 

 

Tercera. L’article 5 de la normativa (pàgina 22) ha de quedar redactat en els següents 
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termes: 

“El projecte de reparcel·lació i el projecte d’urbanització que, en el seu cas, s 

‘hagin de redactar per al desenvolupament del present pla de millora urbana, 

respectaran en tot cas les determinacions de contingut material d’aquest PMU 

i del pla d’ordenació urbanística municipal de l’Ametlla de Mar.” 

 

Quarta. L’Agenda del Pla (pàgina 34) ha de quedar redactada en els següent termes: 

“El termini per a la redacció deis projectes d’urbanització i reparcel·lació que 

en el seu cas s’hagin de redactar s’ajustarà a les previsions temporals 

establertes en el POUM de I’Ametlla de Mar.” 

 

Cinquena. Eliminar de la memòria l’apartat “II- Llicències urbanístiques” (pàgina 8), 

en la seva integritat. 

 

Sisena. Eliminar la Disposició Transitòria Única de la normativa (pàgina 33), en la 

seva integritat. 

 

SEGON.- El text refós requerit, un cop revisat, haurà de ser objecte d’acord de conformitat pel 

Ple de la corporació. Verificada aquesta conformitat, es disposarà 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, i s’ordenarà a publicació al Butlletí Oficial de la Província d’edicte d’aprovació 

definitiva amb publicació íntegra 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. 

 

TERCER.- Constatar el caràcter d’acte de tràmit qualificat del present acord, i en 

conseqüència, disposar la seva notificació amb expressió dels recursos que procedeixin. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 14:17 hores del dia més amunt 

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

ho desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 22 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 127 a 148 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 05/12/2012 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 9/2012, DE 04/12/2012. 

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 

Sr. 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 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

Justifica la seva absència la interventora accidental, Sra. Mireia Martínez Margalef. 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 19:00 hores del dia 04/12/2012, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l’objectiu de celebrar sessió 

extraordinària en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

1- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS 7/2012, DE 28/9/2012, I 

8/2012, DE 31/10/2012. 

 

 

Es procedeix a llegir les actes de les sessions 7/2012, de 28/09/2012 i 8/2012, de 31/10/2012. 

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 
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el següent acord: 

 

ÚNIC.- Aprovar les actes de les sessions, 7/2012, de 28/09/2012 i 8/2012, de 31/10/2012. 

 

 

2- APROVACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL EN EMERGÈNCIA NUCLEAR 

(PAMEN) DEL MUNICIPI DE L’AMETLLA DE MAR. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el senyor Font manifesta que, tal i com 

ja van expressar a la Comissió Informativa, s’han d’arreglar totes les mancances i deficiències 

existents en infraestructures lligades al Pla, per tal que la població estigui més segura en cas 

d’emergència, i incidir també en la formació tant dels regidors com dels membres del 

CECOPAL. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord. Un cop conclosa, l’Alcaldia 

declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació: 

 Vots a favor: onze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

 

 

Atès que en data 7/11/2012 l’Òrgan Executiu del Pla d’Emergència Nuclear de Tarragona 

(PENTA) va informar favorablement el projecte de Pla d’Actuació Municipal en Emergència 

Nuclear (PAMEN) del municipi de l’Ametlla de Mar, tramès per l’Ajuntament; 

Vist el que es disposa al punt V.7.2 del “Plan Director correspondiente al Plan de Emergencia 

Nuclear, exterior a las centrales nucleares de Ascó y Vandellós, Tarragona (PENTA)”; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el Pla d’Actuació Municipal en Emergència Nuclear (PAMEN) del 

municipi de l’Ametlla de Mar. 

 

SEGON.- Sotmetre aquest acord a ratificació del director del Pla d’Emergència Nuclear de 

Tarragona (PENTA). 

 

 

3- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 

15/11/2012, DE “SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A ENTITAT LOCAL ADSCRITA ALS 

PLANS D’EMERGÈNCIA NUCLEAR, APROVACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC 

“PROJECTE BÀSIC DE TRASLLAT I REFORMA DE LOCAL PER LA INSTAL·LACIÓ DE 

CECOPAL”, I ASSUMPCIÓ D’ACORD DE DONAR CONFORMITAT A LA 

CONTRACTACIÓ DE LES ACTUACIONS QUE SE’N DERIVEN CAS D’OBTENIR LA 

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA”. 

 

 

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 ordinària la proposta d’acord. Un cop conclosa, l’Alcaldia 

declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació: 

 Vots a favor: onze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

 

 

En data 15/11/2012, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord de “Sol·licitud de subvenció 

a entitat local adscrita als Plans d’Emergència Nuclear, aprovació del projecte tècnic “Projecte 

bàsic de trasllat i reforma de local per la instal·lació de CECOPAL”, i assumpció d’acord de 

donar conformitat a la contractació de les actuacions que se’n deriven cas d’obtenir la 

subvenció sol·licitada”. 

Vist el que es disposa a l’article 1.1.e) de l’Ordre INT/2027/2012, de 21/9/2012, per la qual 

s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats locals adscrites als 

Plans d’Emergència Nuclear, respecte de l’acord plenari relatiu a la conformitat a la 

contractació de les actuacions que se’n deriven cas d’obtenir la subvenció sol·licitada; 

El Ple acorda: 

 

ÚNIC.- Ratificar en la seva integritat l’acord de la Junta de Govern Local de data 15/11/2012, 

de “Sol·licitud de subvenció a entitat local adscrita als Plans d’Emergència Nuclear, aprovació 

del projecte tècnic “Projecte bàsic de trasllat i reforma de local per la instal·lació de 

CECOPAL”, i assumpció d’acord de donar conformitat a la contractació de les actuacions que 

se’n deriven cas d’obtenir la subvenció sol·licitada”, en particular, pel que es refereix a 

l’assumpció d’aquest compromís de donar conformitat a la contractació de les actuacions que 

se’n deriven cas d’obtenir la subvenció sol·licitada. 

 

 

4- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DELS ESTATUTS 

REGULADORS DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LA CALA GESTIÓ, 

RELATIVA A L’AMPLIACIÓ DE LES SEVES FUNCIONS. 

 

 

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 ordinària la proposta d’acord. Un cop conclosa, l’Alcaldia 

declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació: 

 Vots a favor: onze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

 

 

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 

Província número 154, de 3/7/2008, i al Butlletí Oficial de la Província número 198, de 
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26/8/2008. 

Al Butlletí Oficial de la Província número 221, de 24/9/2011, es va publicar l’edicte de 

l’aprovació definitiva d’una primera modificació d’aquells estatuts. El text íntegre de la 

modificació aprovada és el que, amb ocasió de l’aprovació inicial, havia estat publicat al 

Butlletí Oficial de la Província número 159/2011, de 12/7/2011. La ressenya d’aquesta 

primera modificació va ser publicada Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 

5980, de 7/10/2011. 

En data 16/11/2012, el Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial La Cala 

Gestió va adoptar un acord de proposta de nova modificació estatutària, que és el que es 

transcriu a continuació: 

 
4- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA CALA GESTIÓ INCORPORANT A 

L’OBJECTE SOCIAL UN CAIRE MÉS SOCIAL. 

 

 

... 

 

El Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, en sessió celebrada el 13 d’agost de 2008, va acordar 

l’aprovació definitiva de la constitució de l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió, de conformitat 

amb la legislació reguladora de les bases del règim local. 

L’Entitat gaudeix de personalitat jurídica i d’obrar, així com d’autonomia de gestió pel compliment de 

les seves finalitats.  

Figura inscrita al Registre d’ens locals de Catalunya amb el codi d’identificació 4301364012 d’acord 

amb el que preveu l’article 53 del Decret 139/2007. 

Els estatuts de La Cala Gestió van ser aprovats definitivament pel Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar en sessió de data 13 d’agost del 2008. 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar a través de l’encàrrec de gestió número 3, encomanava a La Cala 

Gestió que construís i gestionés una residència assistida i centre de dia per a la gent gran. 

Veient que a La Cala Gestió se li atorguen determinades funcions de caràcter social i amb la previsió 

de que aquestes puguin incrementar, es considera oportú incorporar, de manera més explicita, al seu 

objecte social el desenvolupament d’activitats i serveis socials del municipi. 

Per tot l’exposat, el Consell d’Administració de LA CALA GESTIÓ ACORDA: 

 

1.- PROPOSAR la modificació d’Estatuts de la Cala Gestió incorporant, en l’article 3 Funcions de 

l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió, el desenvolupament d’activitats i serveis socials del 

municipi tal i com es transcriu literalment: 

“ L’execució i la gestió de serveis i activitats socials, assistencials, preventives, docents, 

d’investigació i de coordinació en l’àmbit dels serveis socials municipals.” 

 

2.- NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar perquè prengui els acord 

corresponents i tramiti l’expedient que pertoqui. 

 

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 onzè a l’article 3, amb el següent redactat: 
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“11. L’execució i la gestió de serveis i activitats socials, assistencials, preventives, 

docents, d’investigació i de coordinació en l’àmbit dels serveis socials municipals.” 

 

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. 

 

 

5- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES 

PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA 

EN L’EXERCICI D’ACTIVITATS. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el senyor Gaseni manifesta que el seu 

vot serà d’abstenció.  

 

 

Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord. Un cop conclosa, l’Alcaldia 

declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació: 

 Vots a favor: deu. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: una. S’absté el senyor Jordi Gaseni i Blanch. 

 

 

La configuració dels nous sistemes d’intervenció administrativa en l’exercici d’activitats arran 

de la promulgació de nombroses normes tan estatals com autonòmiques amb origen comú en 

la transposició de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12/12/2006, 

relativa als serveis en el mercat interior, ha comportat una radical transformació en la manera 

com incideixen i s’exerceixen les potestats i facultats administratives municipals de control en 

aquests sistemes d’intervenció. 

Això aconsella adoptar, per a major claredat i seguretat jurídica de la totalitat dels agents 

implicats, una nova ordenança reguladora de les taxes per la prestació de serveis municipals 

d’intervenció administrativa en l’exercici d’activitats, que substitueixi en la seva integritat 

l’actualment vigent. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 15 a 19, 20.4, 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 la nova ordenança fiscal número 8, reguladora de les taxes per 

la prestació de serveis municipals d’intervenció administrativa en l’exercici d’activitats. 

 

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, l’acord s’entendrà 

definitivament adoptat. 
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6- APROVACIÓ DEL PLA BÀSIC D’EMERGÈNCIA MUNICIPAL, I DEL PLA ESPECÍFIC 

DE SEGURETAT EN ACTES LÚDICS, DE L’AMETLLA DE MAR. 

 

 

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 ordinària la proposta d’acord. Un cop conclosa, l’Alcaldia 

declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació: 

 Vots a favor: onze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

 

 

En data 11/10/2012 la Comissió Local de Protecció Civil va informar favorablement el 

projecte de Pla Bàsic d’Emergència Municipal, i de Pla Específic de Seguretat en Actes 

Lúdics, elaborats pel senyor Àngel Martí i Callau, funcionari de carrera i sergent de la Policia 

Local, que per Decret de l’Alcaldia número 471/2011, de 14/10/2011, va ser nomenat com a 

tècnic de protecció civil i de gestió d’emergències de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. 

Els plans esmentats van ser sotmesos a informació pública mitjançant edicte que va ser 

publicat al tauler d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 

de data 3/11/2012. 

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

Per tot això; 

Vist el que es disposa a l’article 17.2 de la Llei 4/1997, de 20/5/1997, de protecció civil de 

Catalunya; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el Pla Bàsic d’Emergència Municipal, i de Pla Específic de Seguretat en 

Actes Lúdics, de l’Ametlla de Mar. 

 

SEGON.- Sotmetre els plans aprovats a coneixement de la Comissió de Protecció Civil de 

Catalunya, per a la seva homologació, si s’escau. 

 

 

7- INFORME RELATIU A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DEL 

SERVEI URBÀ DE TAXI A L’AMETLLA DE MAR PER L’ANY 2013. 

 

 

En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor senyor Antonio Espuny i Gaseni. 

 

 

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

del que es disposa a l’article 82.3 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 
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procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, el senyor Font manifesta que creu 

haurien d’accelerar una proposta d’ordenança sobre els serveis dels taxistes a la localitat, diu 

que ell ja va presentar un esborrany al respecte perquè creu molt necessari tenir una ordenança 

per aquest tipus de servei d’ús públic. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord. Un cop conclosa, l’Alcaldia 

declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació: 

 Vots a favor: dotze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

 

 

En data 30/11/2012, RE 3574, ha tingut entrada en aquest ajuntament escrit del Sindicat del 

Taxi de Catalunya, pel qual sol·licita per a l’any 2013 un increment tarifari d’un 3,9%, 

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’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 

2013. 

 

SEGON.- Disposar que es trameti l’expedient a la Comissió de Preus de Catalunya. 

 

 

8- MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE DATA 31/10/2012, D’APROVACIÓ INICIAL DE LA 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 

“MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL EN 

L’ÀMBIT DEL SECTOR PAU ROQUES DAURADES 1”, EN EL QUE ES REFEREIX A LA 

DETERMINACIÓ DE L’ÀMBIT DEL SECTOR AFECTAT PER LA SUSPENSIÓ DE LA 

TRAMITACIÓ D’INSTRUMENTS DE GESTIÓ I DE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES. 

 

 

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 
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del que es disposa a l’article 82.3 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic 

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: dotze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

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

 

 

Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord. Un cop conclosa, l’Alcaldia 

declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació: 

 Vots a favor: dotze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

 

 

En data 31/10/2012, el Ple de la corporació va acordar aprovar inicialment el projecte de 

modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal “Modificació puntual del Pla 

d’ordenació urbanística municipal en l’àmbit del sector PAU Roques Daurades 1”. 

Simultàniament, i per aplicació del que es disposa als articles 73 i 74 del Text refós de la Llei 

d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, es va acordar la preceptiva 

suspensió de la tramitació d’instruments de gestió i de l’atorgament de llicències, la qual 

suspensió, a manca de més concreció, abastà la totalitat de l’àmbit del sector. 

L’article 73 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 

3/8/2010, disposa: 

Article 73. Suspensió de tramitacions i de llicències. 

1. Els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les figures del planejament 

urbanístic poden acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la reforma, de 

suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 

urbanística i d’urbanització, com també de suspendre l’atorgament de llicències de 

parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 

construccions, d’instal•lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 

autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. 

2. L’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga 

l’administració competent a acordar les mesures enunciades per l’apartat 1, en els 

àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim 

urbanístic. L’administració competent també pot acordar les dites mesures en el cas 

que es pretengui assolir altres objectius urbanístics concrets, els quals han d’ésser 

explicitats i justificats. 

3. Els acords de suspensió de tramitacions i de llicències a què fan referència els 

apartats 1 i 2 s’han de publicar en el butlletí oficial corresponent, i s’han de referir, 
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en qualsevol cas, a àmbits identificats gràficament. En la informació pública de 

l’instrument de planejament urbanístic a què es refereixen les suspensions acordades, 

s’ha de donar compliment al que estableix l’article 8.5.a. 

 

Amb posterioritat a l’adopció d’aquell acord d’aprovació inicial de la modificació puntual del 

Pla d’ordenació urbanística municipal, a data d’avui encara en tramitació, s’ha palesat la 

innecessarietat que la suspensió acordada abasti la totalitat del sector “PAU Roques Daurades 

1”, ja que les determinacions de la modificació en tramitació no comporten modificació del 

règim urbanístic d’una gran part del sector. 

Per aquest motiu, els Serveis tècnics municipals han elaborat una proposta de determinació 

més acurada del concret àmbit del sector en què les determinacions de la modificació en 

tramitació comporten efectivament modificació del règim urbanístic, per tal que el Ple, si ho 

considera adient, pugui acordar l’aixecament de la suspensió de la tramitació d’instruments de 

gestió i de l’atorgament de llicències en la resta. 

Aquest document, anomenat “Document de concreció del/s subàmbit/s del sector ‘PAU 

Roques Daurades 1’ en què les determinacions de la modificació puntual del Pla d’ordenació 

urbanística municipal en tramitació que afecta el sector, aprovada inicialment per acord 

plenari de data 31/10/2012, comporten modificació del règim urbanístic”, identifica 

gràficament quins siguin aquests subàmbits afectats per les determinacions de la modificació 

en tramitació, i ha estat incorporat a l’expedient. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa a l’article 74 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el document “Document de concreció del/s subàmbit/s del sector ‘PAU 

Roques Daurades 1’ en què les determinacions de la modificació puntual del Pla d’ordenació 

urbanística municipal en tramitació que afecta el sector, aprovada inicialment per acord 

plenari de data 31/10/2012, comporten modificació del règim urbanístic”. 

 

SEGON.- Modificar l’àmbit de la suspensió de la tramitació d’instruments de gestió i de 

l’atorgament de llicències acordada pel Ple en sessió de data 31/10/2012, la qual suspensió 

serà en endavant d’aplicació, exclusivament, als subàmbits del sector en què la modificació 

puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal en tramitació comporten modificació del 

règim urbanístic, identificats gràficament al document aprovat. 

 

TERCER.- Aixecar la suspensió de la tramitació d’instruments de gestió i de l’atorgament de 

llicències en la resta del sector. 

 

QUART.- Publicar un edicte comprensiu del contingut del present acord al tauler d’anuncis de 

l’Ajuntament, a la pàgina web municipal, al Butlletí Oficial de la Província, i en un diari de la 

premsa periòdica. 

 

 

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

2012 NÚM. 4/2012. 
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En aquest moment s’incorpora a la sessió el senyor Vicent Llaó i López. 

 

 

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

del que es disposa a l’article 82.3 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic 

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

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

vot serà negatiu ja que el que es proposa és fer una modificació per fer front als interessos del 

préstec de deu milions d’euros, que ascendeixen a dos-cents setanta-set mil vuit-cents deu 

euros. Pels pocs mesos que fa que han tingut actiu el crèdit, diu, és una quantitat prou 

important i preocupant, ja que vol dir que els interessos de tot l’any estaran al voltant dels 

cinc-cents cinquanta mil euros, un promig de quaranta mil euros cada mes. A més a més, diu, 

s’han de tenir en compte els cinquanta mil euros de la residència, i els més de vuit-cents mil 

euros dels diferents crèdits amb les entitats financeres dels quals encara no hi ha amortització. 

Al seu entendre això vol dir que difícilment podran tirar endavant cap més política, ja que 

només d’interessos estan compromesos cent cinquanta mil euros cada mes, vint-i-cinc milions 

de les antigues pessetes. Havent de pagar aquestes quantitats als bancs, poca cosa més es 

podrà fer pel poble, només pujar els impostos i les taxes, i retallar en subvencions, etc, etc. 

Les decisions errònies que han pres, tot i que van haver persones que els van advertir 

demanant-los-hi prudència, les paga tota la gent del poble, les economies més febles, tots els 

treballadors, i totes les famílies que tenen gent que no estan treballant, i això, diu, és molt 

fotut. Tot i així, afirma, l’equip de govern ho embolica encara més, amb la seva política de dir 

a la gent del poble que tot ho han fet bé i que les culpes són de Madrid. Creu que la situació 

econòmica de l’ajuntament és fruit d’unes decisions en què Madrid no ha tingut res a veure. 

Decisions que els han portat a on són ara. Cal un altre tipus de política, diu. El més urgent 

perquè la gent cregui en les persones i en el sistema democràtic és que les persones que 

assumeixen decisions assumeixin també la responsabilitat i les conseqüències dels seus actes, 

perque fins ara, continua, no hi ha hagut ningú que hagi assumít aquesta responsabilitat 

actuant en conseqüència. Explica que la modificació proposada s’aguanta molt bé en paper, 

però que palesa la greu situació de l’economia de l’ajuntament. I les seves conseqüències, 

continua, encara no s’han acabat, ja que agreujaran encara més la situació econòmica, ja que li 

sembla recordar que quan es va aprovar la concertació del crèdit amb l’Estat, tot i que anava 

també acompanyada d’un Pla de sanejament, no es va contemplar l’amortització anticipada de 

part dels crèdits que van dir que farien, i per això pregunta com és que l’ajuntament és incapaç 

de complir el que van aprovar el passat mes de març, el pla de sanejament aprovat que 

contemplava aquesta amortització avançada. Han passat sis mesos, diu, i ja no se’n recorden. 

Contemplen el pagament d’aquests interessos però són incapaços de complir allò que ells 

mateixos van aprovar, l’amortització anticipada de part dels crèdits per complir amb el pla de 
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sanejament aprovat. Anuncia que davant de l’actual situació el seu vot serà negatiu, per la 

situació econòmica a què l’equip de govern ha portat l’Ajuntament amb les seves decisions, 

perquè res del que van dir s’ha complert, i perquè com bé diu l’informe l’endeutament es deu 

a què tots els comptes de la lletera que van fer, com ara la venda de les places de pàrquing, la 

piscina que s’havia d’autofinançar, etc, etc, no s’han complert, i ara qui ha de pagar els vint-i-

cinc milions de pessetes cada mes és la gent del poble. 

El senyor Gaseni manifesta que el seu vot serà d’abstenció. Diu que aquesta modificació és 

l’encaix del crèdit dels deu milions del Decret Rajoy per poder fer front al pagament de tot 

una sèrie de factures, que aquest tema ja el van debatre en el seu moment i que el seu vot va 

ser contrari per la forma com es van generar totes aquelles factures, però que aquesta 

modificació de crèdit és només l’encaix d’aquell crèdit, i que aquesta abstenció ho és a 

l’espera de veure com tancaran l’any i com seran els propers pressupostos del proper any 

2013. 

El senyor Font manifesta que el seu vot serà favorable perquè és una modificació purament 

tècnica en el seu 90%, derivada del Decret Rajoy que donava liquiditat a tots els ajuntament i 

a què el seu grup ja va donar conformitat, ja que els beneficiats eren els propis proveïdors que 

eren els que realment necessitaven els diners. Aquest 90%, explica, ve directament del referit 

crèdit amb els interessos inclosos. La resta, diu, el que seria modificació de crèdit de l’exercici 

pròpiament dita, són només cinc partides: la renovació d’equips informàtics del Telecentre, 

l’adquisició de l’ambulància, el servei de transport de les urbanitzacions, l’energia elèctrica i 

els serveis professionals d’enginyeria. Entén que aquesta desviació de dos-cents mil euros és 

suportable perquè és mínima i en conceptes no molt importants. Per aquest motiu, ratifica que 

el seu vot serà favorable. 

L’alcalde dóna les gràcies tant al senyor Font com al senyor Gaseni pel to emprat, i assenyala 

que es nota la seva assistència a la Comissió Informativa. 

El senyor Montagut explica que efectivament es tracta, com ha dit el senyor Gaseni, d’una 

transposició, i que aquesta modificació és l’encaix pressupostari del crèdit del Decret. Com ha 

dit el senyor Font, explica, la modificació és tècnica en un 90%, i les altres partides venen 

compensades tant per desviació soferta com per la menor despesa que hi ha hagut en certes 

partides. Agraeix l’assistència a la Comissió Informativa, perquè des d’un punt de vista tècnic, 

que no polític, es van poder aclarir tots els dubtes expressats. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord. Un cop conclosa, l’Alcaldia 

declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació: 

 Vots a favor: deu. 

 Vots en contra: un. Vota en contra el senyor Antonio Espuny i Gaseni. 

 Abstencions: dos. S’abstenen els senyors Jordi Gaseni i Blanch i Vicent Llaó i López. 

 

 

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

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 4/2012; 

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

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

l’expedient; 

Vist l’informe d’Intervenció; 

El Ple acorda: 

 

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

general de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 4/2012, que és el que s’especifica: 

 

Partida Hab/ Supl, Disminucions 

011.31000 Interessos operacions de crédito 32.397,00 0,00 

011.31001 Interessos prèstecs 277.810,20 0,00 

011.91300 Amortitzacions operacions de crédito 0,00 37.000,00 

011.91100 Amortització anticipada préstec RD llei 4/2012 103.609,61 0,00 

130.12103 Complementàries 0,00 32.000,00 

155.13000 Retribucions bàsiques 0,00 46.000,00 

161.22799 Retribució concessionari aigua 510.000,00 0,00 

162.22702 Servei de recollida i transport residus (REBE) 0 82.000,00 

162.62900 Inversió en reposició de contenidors 0,00 5.000,00 

241.22799 Altres prestacions de serveis 0,00 5.000,00 

241.62600 Renovació equips informatics telecentre 5.000,00 0,00 

312.62401 Adquisició ambulància 11.633,69 0,00 

321.13000 Retribucions bàsiques 0,00 9.000,00 

321.22609 Despeses Pla educatiu entorn 0,00 12.566,77 

324.13000 Retribucions bàsiques 0,00 10.000,00 

338.22609 Festes populars 0,00 40.805,00 

440.22300 Servei transport urbanitzacions 15.566,58 0,00 

912.10000 Retribucions bàsiques 0,00 6.485,00 

912.23300 Indemnitzacions òrgans de govern 0,00 3.984,12 

920.13000 Retribuicions bàsiques 0,00 37.000,00 

920.22100 Energia Electrica 150.068,98 0,00 

920.22707 Serveis professionals (taller enginyeria ambiental) 23.600,00 0,00 

920.44900 Transferència la Cala Serveis (RD llei 4/2012) 88.614,50 0,00 

920.74000 Subvenció la Cala Gestió (RD llei 4/2012) 2.330.403,20 0,00 

920.82190 Prèstec la Cala Gestió (Rd llei 4/2012) 4.064.638,94 0,00 

920.87290 Aportació patrimonial la Cala Gestió (RD llei 4/2012) 651.713,25 0,00 

Total 8.265.055,95 326.840,89 

 

 

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

 

Denominació Habilit/Suplement  

91100 Préstec RD llei 4/2012 10.304.217,49  

30000 Facturació aigua 510.000,00  

TOTALS 10.814.217,49  

 

 

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

transcorregut aquell termini. 

 

 

10- EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS COM A 

CONSEQÜÈNCIA DE L’OBLIGACIÓ D’IMMOBILITZAR I AFECTAR ELS IMPORTS 

CORRESPONENTS A LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE NADAL DE L’EXERCICI 2012 

PER AL PERSONAL LABORAL DE LA CALA SERVEIS, SL. 

 

 

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

del que es disposa a l’article 82.3 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic 

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

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

aquest punt potser caldria abstenir-se perquè és un tema que ve imposat des de Madrid, però 

que des d’un punt de vista ideològic està totalment en contra que als treballadors i 

treballadores se’ls hi suprimeixi la paga doble. Afirma que hi han altres maneres de fer 

política per estalviar diners i no treure la paga dels treballadors de les administracions 

públiques, i que per això el seu vot serà contrari. Serà contrari, explica, perquè hi han diners 

per a determinades coses però en canvi no n’hi han per cobrir aquesta paga. Afirma que hi han 

altres coses d’on retallar, com per exemple de la gran quantitat de diners que s’està donant als 

bancs, que no serveixen precisament per deixar d’embargar habitatges sinó tot el contrari ja 

que continuen embargant, i són incapaços d’assumir un cost que al final repercutiria no només 

en les famílies sinó en l’economia de tota Espanya pel  manteniment del consum que 

suposaria, que ara es veurà afectat, ja que dos milions i mig de famílies trobaran retallats els 

seus ingressos. El seu vot serà contrari en senyal de protesta per aquesta política. 

El senyor Gaseni coincideix que al seu entendre és un dels punts que s’haurien de votar 

negativament, però que sabent que és una imposició a l’ajuntament el seu vot serà 

d’abstenció. Pensa que la desobediència és una de les coses a què s’haurà d’arribar d’aquí a un 

temps, però que ara més val continuar com estant en vistes que ben aviat des de Madrid no els 

obliguin a prendre decisions com les que avui els hi toca prendre. Reitera el senyor Gaseni el 

seu vot d’abstenció. 

El senyor Font manifesta que el seu grup és complidor de la llei perquè assumeix una 

responsabilitat, i que com a polític escollit pel poble el que ha de fer és complir la llei. I si la 

llei no agrada, continua, en democràcia es pot canviar. Aquesta és la democràcia que ell entén, 

i no n’entén cap altra. Per tant, i per imperatiu legal, ho accepta i ho ha de sofrir. De tot això, 

contniua, s’ha de treure una lectura positiva en el sentit què en solidaritat amb la mesura, els 

càrrecs públics amb dedicació exclusiva han pres la decisió voluntària d’igual renúncia a la 

seva retribució, i els que són regidors sense dedicació exclusiva destinaran el percentatge 
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equivalent, el 7,1% de les retribucions de tot l’any, a finalitats de caràcter social. Un polític ha 

de ser conseqüent amb el que representa. Fa constar que la referència feta a la insubmissió o 

desobediència no li agrada, ja que no porta enlloc només que a l’enfrontament. El seu grup, 

per imperatiu legal, aprovarà tant aquest punt com els tres següents. Finalitza reiterant el 

deixar constància de l’actitud dels representants polítics de l’ajuntament, en solidaritat amb 

els treballadors. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord. Un cop conclosa, l’Alcaldia 

declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació: 

 Vots a favor: deu. 

 Vots en contra: un. Vota en contra el senyor Antonio Espuny i Gaseni. 

 Abstencions: dos. S’abstenen el senyor Jordi Gaseni i Blanch i el senyor Vicent Llaó 

López. 

 

 

L’article 2 del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat, 

recull un seguit de disposicions per tal de suprimir durant l’any 2012 la paga extraordinària 

del mes de desembre i la paga addicional de complement específic o pagues addicionals 

equivalents del mes de desembre. 

L’apartat 4 de l’article disposa que les quantitats derivades de la supressió de la paga 

extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals 

equivalents d’acord amb el que disposa aquest article es destinaran en exercicis futurs a 

realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin 

la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció al que estableix la Llei orgànica 

2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i en els termes i amb l’abast que 

determinin les lleis de pressupostos corresponents. 

El compliment d’aquesta norma obliga a les administracions a adoptar acords de no 

disponibilitat dels imports equivalents a aquell que correspondria abonar al seu personal en 

concepte de pagues extraordinàries del mes de desembre. 

Per tot l’exposat, el Ple acorda: 

 

PRIMER. Aprovar la immobilització dels imports corresponents a la paga extraordinària del 

mes de desembre que es detallen, quedant els imports afectats a realitzar aportacions a plans 

de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva de conformitat a la Llei Orgànica 2/2012, 

d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i abast que es determini 

en les corresponents Lleis de pressupostos, per la quantitat total de 20.692,97 euros. 

 

SEGON.- Donar compte del present acord a Intervenció per a que procedeixi a portar a terme 

les anotacions comptables corresponents. 

 

 

11- EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS COM A 

CONSEQÜÈNCIA DE L’OBLIGACIÓ D’IMMOBILITZAR I AFECTAR ELS IMPORTS 

CORRESPONENTS A LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE NADAL DE L’EXERCICI 2012 

PER AL PERSONAL LABORAL DE LA FUNDACIÓ MARTÍ – CASTRO. 
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Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 

del que es disposa a l’article 82.3 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic 

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

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

 

 

Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord. Un cop conclosa, l’Alcaldia 

declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació: 

 Vots a favor: deu. 

 Vots en contra: un. Vota en contra el senyor Antonio Espuny i Gaseni. 

 Abstencions: dos. S’abstenen el senyor Jordi Gaseni i Blanch i el senyor Vicent Llaó 

López. 

 

 

L’article 2 del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat, 

recull un seguit de disposicions per tal de suprimir durant l’any 2012 la paga extraordinària 

del mes de desembre i la paga addicional de complement específic o pagues addicionals 

equivalents del mes de desembre. 

L’apartat 4 de l’article disposa que les quantitats derivades de la supressió de la paga 

extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals 

equivalents d’acord amb el que disposa aquest article es destinaran en exercicis futurs a 

realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin 

la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció al que estableix la Llei orgànica 

2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i en els termes i amb l’abast que 

determinin les lleis de pressupostos corresponents. 

El compliment d’aquesta norma obliga a les administracions a adoptar acords de no 

disponibilitat dels imports equivalents a aquell que correspondria abonar al seu personal en 

concepte de pagues extraordinàries del mes de desembre. 

Per tot l’exposat, el Ple acorda: 

 

PRIMER. Aprovar la immobilització dels imports corresponents a la paga extraordinària del 

mes de desembre que es detallen, quedant els imports afectats a realitzar aportacions a plans 

de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva de conformitat a la Llei Orgànica 2/2012, 

d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i abast que es determini 

en les corresponents Lleis de pressupostos, per la quantitat total de 1.616,97 euros. 

 

SEGON.- Donar compte del present acord a Intervenció per a que procedeixi a portar a terme 

les anotacions comptables corresponents. 
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12- EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS COM A 

CONSEQÜÈNCIA DE L’OBLIGACIÓ D’IMMOBILITZAR I AFECTAR ELS CRÈDITS 

CORRESPONENTS A LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE NADAL PER A L’EXERCICI 

2012 PER AL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL I SUPRESSIÓ/REDUCCIÓ DELS 

CONCEPTES RETRIBUTIUS DELS CÀRRECS ELECTES. 

 

 

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

del que es disposa a l’article 82.3 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic 

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

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

 

 

Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord. Un cop conclosa, l’Alcaldia 

declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació: 

 Vots a favor: deu. 

 Vots en contra: un. Vota en contra el senyor Antonio Espuny i Gaseni. 

 Abstencions: dos. S’abstenen el senyor Jordi Gaseni i Blanch i el senyor Vicent Llaó 

López. 

 

 

L’article 2 del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat, 

recull un seguit de disposicions per tal de suprimir durant l’any 2012 la paga extraordinària 

del mes de desembre i la paga addicional de complement específic o pagues addicionals 

equivalents del mes de desembre. 

L’apartat 4 de l’article disposa que les quantitats derivades de la supressió de la paga 

extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals 

equivalents d’acord amb el que disposa aquest article es destinaran en exercicis futurs a 

realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col.lectiva que incloguin 

la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció al que estableix la Llei orgànica 

2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i en els termes i amb l’abast que 

determinin les lleis de pressupostos corresponents. 

El compliment d’aquesta norma obliga a les administracions a adoptar acords de no 

disponibilitat de crèdits per imports equivalents a aquell que correspondria abonar al seu 

personal en concepte de pagues extraordinàries del mes de desembre. 

Aquesta disposició no resulta aplicable a les retribucions dels membres de la corporació, atès 

que aquests no gaudeixen de la condició del personal de l’ens. No obstant això, és manifesta 
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la voluntat dels membres de l’Ajuntament, d’ajustar les seves retribucions i indemnitzacions a 

la realitat normativa que afecta al personal del sector. 

Per tot l’exposat, el Ple acorda: 

 

PRIMER. Aprovar la declaració de no disponibilitat del crèdit pressupostari de les aplicacions 

corresponents a la paga extraordinària del mes de desembre que es detallen, quedant els 

imports afectats a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança 

col·lectiva de conformitat a la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i 

Sostenibilitat Financera i en els termes i abast que es determini en les corresponents Lleis de 

pressupostos, amb el següent detall: 

 

Aplicació Pressupostària Descripció Import 

130.12003 Sous C1 1.244,60   

130.12004  Sous C2 10.981,64   

130.12006  Triennis 1.737,52   

130.12103  Complementàries 26.808,04   

155.11000  Retribucions bàsiques 2.368,33   

155.12000  Sous E 1.096,94   

155.12006  Triennis 215,52   

155.12103 Complementàries 2.107,04   

155.13000  Retrib.bàsiques 25.918,80   

155.13002  Altres remuneracions 1.398,89   

155.15000  Productivitat 1.030,53   

170.13000  Retrib.bàsiques 1.603,15   

170.13002  Altres remuneracions 47,42   

241.13000   Retrib.bàsiques 2.602,40   

241.13002  Altres remuneracions 94,84   

312.13000  Retrib.bàsiques 10.854,56   

312.13002  Altres remuneracions 616,46   

321.13000  Retrib.bàsiques 17.879,84   

321.13002  Altres remuneracions 687,59   

321.15000  Productivitat 1.282,82   

324.13000  Retrib.bàsiques 7.043,81   

331.13000  Retrib.bàsiques 1.509,40   

331.13002  Altres remuneracions 47,42   

332.13000  Retrib.bàsiques 1.705,99   

332.13002  Altres remuneracions 135,47   

337.13000  Retrib.bàsiques 1.294,34   

337.13002  Altres remuneracions 0,00   

338.13000  Retrib.bàsiques 3.173,07   

338.13002 Altres remuneracions 165,97   

920.11000 Retrib.bàsiques 1.758,62   

920.12000  Sous A1 5.166,89   

920.12003  Sous C1 1.866,90   

920.12004  Sous C2 1.781,37   

920.12005  Sous D 548,47   
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920.12006  Triennis 1.560,67   

920.12103 Complementàries 19.428,21   

920.13000  Retrib.b 17.377,84   

920.13002  Altres remuneracions 829,59   

920.15000  Productivitat 1.929,20   

920. 13003 Personal Neteja 868,80   

Total 0,00   178.768,96   

 

SEGON.-Aprovar la supressió de la paga extra de Nadal de l’exercici 2012 de l’Alcalde, 

Primer Tinent Alcalde, Segon Tinent Alcalde i Tercer Tinent Alcalde i destinar l’import 

d’aquests crèdits a reducció de l’endeutament net. La quantia total a suprimir es valora en 

6.485,00€. 

 

TERCER.- Aprovar la reducció d’un 7,14% lineal i anual de l’import total de les 

indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats de l’any 2012. Aquesta 

reducció es quantifica amb l’import de 3.984,12 €, s’aplicarà amb efectes de cobrament del 

mes de desembre de 2012 i el seu import es destinarà a reduir l’endeutament net. 

 

QUART.- Donar compte del present acord a Intervenció per a que procedeixi a portar a terme 

les anotacions comptables i pressupostàries corresponents. 

 

 

13- EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS COM A 

CONSEQÜÈNCIA DE L’OBLIGACIÓ D’IMMOBILITZAR I AFECTAR ELS IMPORTS 

CORRESPONENTS A LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE NADAL DE L’EXERCICI 2012 

PER AL PERSONAL LABORAL DEL COMPLEX ESPORTIU D’AIGUA MUNICIPAL LA 

CALA, SL 

 

 

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

del que es disposa a l’article 82.3 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic 

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

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

 

 

Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord. Un cop conclosa, l’Alcaldia 

declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació: 

 Vots a favor: deu. 
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 Vots en contra: un. Vota en contra el senyor Antonio Espuny i Gaseni. 

 Abstencions: dos. S’abstenen el senyor Jordi Gaseni i Blanch i el senyor Vicent Llaó 

López. 

 

 

L’article 2 del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat, 

recull un seguit de disposicions per tal de suprimir durant l’any 2012 la paga extraordinària 

del mes de desembre i la paga addicional de complement específic o pagues addicionals 

equivalents del mes de desembre. 

L’apartat 4 de l’article disposa que les quantitats derivades de la supressió de la paga 

extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals 

equivalents d’acord amb el que disposa aquest article es destinaran en exercicis futurs a 

realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin 

la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció al que estableix la Llei orgànica 

2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i en els termes i amb l’abast que 

determinin les lleis de pressupostos corresponents. 

El compliment d’aquesta norma obliga a les administracions a adoptar acords de no 

disponibilitat dels imports equivalents a aquell que correspondria abonar al seu personal en 

concepte de pagues extraordinàries del mes de desembre. 

Per tot l’exposat, el Ple acorda: 

 

PRIMER. Aprovar la immobilització dels imports corresponents a la paga extraordinària del 

mes de desembre que es detallen, quedant els imports afectats a realitzar aportacions a plans 

de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva de conformitat a la Llei Orgànica 2/2012, 

d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i abast que es determini 

en les corresponents Lleis de pressupostos, per la quantitat total de 3.761,81 euros. 

 

SEGON.- Donar compte del present acord a Intervenció per a que procedeixi a portar a terme 

les anotacions comptables corresponents. 

 

 

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 445/2012, de 24/09/2012 al 555/2012, de 29/11/2012 i de les actes de les 

Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 23/2012, de 06/09/2012, 24/2012, de 

14/09/2012, 25/2012, de 20/09/2012, 26/2012, de 27/09/2012, 27/2012, de 04/10/2012, 

28/2012, d’11/10/2012, 29/2012, de 19/10/2012, 30/2012, de 25/10/2012, 31/2012, de 

08/11/2012, 32/2012, de 15/11/2012 i 33/2012, de 22/11/2012, 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. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 
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El senyor Espuny, com sigui que no va poder assistir a la Comissió Informativa, prega que 

l’alcalde, com a màxima autoritat i en nom de tot el consistori, traslladi el seu condol i 

sentiment a la família de l’ex-regidor senyor Vilanova, un regidor treballador que va complir 

amb la seva feina, mereixedor d’aquest pronunciament exprés. 

L’alcalde entén que aquest prec és assumit per la totalitat del consistori i pot ser aprovat per 

assentiment unànime. Afegeix que l’equip de govern ja ha mostrat aquest condol, i que ell 

com a alcalde també ho va fer a nivell personal, tant a la seva parella com als seus dos fills. 

No obstant, diu, si convenen que a més s’ha de fer per escrit, en pren nota i així es farà. 

Seguidament el Sr. Espuny demana informació en relació a la residència d’avis, per si s’ha 

presentat alguna empresa interessada en la seva gestió. 

L’alcalde explica que properament s’efectuarà el debat corresponent al Consell 

d’Administració de l’EPE. Avança però que han passat la validesa proposada pel plec de 

clàusules tres empreses del sector que estan disposades a gestionar el futur del complex de la 

residència i del centre de dia, i que durant els propers dies s’elaborarà el corresponent informe 

tècnic per valorar quina és la més avantatjosa pels ciutadans i per a l’ajuntament. 

La senyora Font i Ferré pregunta a l’alcalde si sap com van les negociacions del projecte 

ZÈFIR, i si pot avançar informació. 

L’alcalde contesta que ja va manifestar fa uns dies per la ràdio que per la informació de què 

disposa el projecte està totalment estancat, parat i/o paralitzat, com vulguin dir-ho. Que no 

s’ha produït cap reunió més i que ha traslladat al govern de Catalunya el posicionament del 

consistori, adoptat en el seu moment. 

 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 19:40 hores del dia més amunt 

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

ho desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 20 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 149 a 168 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 02/01/2013 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 10/2012, DE 04/12/2012. 

EXTRAORDINÀRIA I URGENT. 

 

 

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 

Sr. 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 19:45 hores del dia 4/12/2012, es reuneixen a la sala de sessions de 

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

l’Alcaldia, amb la finalitat de celebrar sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar. 

El Sr. alcalde procedeix a obrir la sessió i, com a pas previ al tractament de qualsevol altre 

assumpte, a exposar els motius que justifiquen la urgència de la convocatòria, que fonamenta en 

la necessitat d’aprovar els Comptes Generals Municipals corresponents a l’exercici 2011. 

Afegeix que el punt no va poder incloure’s a l’ordre del dia de la convocatòria del Ple que acaba 

de celebrar-se perquè, a l’hora de formalitzar la seva convocatòria els Comptes Generals estaven 

encara en exposició pública i, en tractar-se d’una sessió extraordinària, no podia incloure’s el 

punt per urgència. 

En tràmit d’explicació de vot sobre la ratificació de 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, 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 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: 

 

ÚNIC.- Ratificar el caràcter urgent de la convocatòria. 

 

 

1- APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2011. 

 

 

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

negativament el dictamen dels Comptes a la Comissió Especial de Comptes, i que mantindrà 

ara el sentit d’aquell vot. 

Cap més regidor fa ús de la paraula. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord. Un cop conclosa, l’Alcaldia 

declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació: 

Vots a favor: set. 

Vots en contra: sis. Voten en contra el Sr. Font i Ballesteros, les senyores Font i Ferré, i 

Margalef, i els senyors Gaseni, Llaó, i Espuny. 

Abstencions: cap. 

 

 

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 2011; 

Vist l’informe emès per la Intervenció General en data 08/10/2012, així com el dictamen 

favorable emès per la Comissió Especial de Comptes; 

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, de la societat 

mercantil i l’entitat pública empresarial, 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 
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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 2011. 

 

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.” 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 19:50 hores del dia més amunt 

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

ho desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 3 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 169 a 171 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 02/01/2013 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 11/2012, DE 28/12/2012. 

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 

Sr. 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 

 

Justifica la seva absència la interventora accidental, Sra. Mireia Martínez Margalef. 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 9:30 hores del dia 28/12/2012, es reuneixen a la sala de sessions de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 

vàlidament, segons el quòrum exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 

reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l’objectiu de celebrar sessió 

extraordinària en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 

 

 

1- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS 9/2012, DE 4/12/2012, I 

10/2012, DE 4/12/2012. 

 

 

Es procedeix a llegir les actes de les sessions 9/2012, de 4/12/2012 i 10/2012, de 4/12/2012. Un 

cop conclosa la seva lectura, i com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició el president, a 
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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, 9/2012, de 4/12/2012 i 10/2012, de 4/12/2012. 

 

 

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

L’AMETLLA DE MAR, I DE LA PLANTILLA ORGÀNICA, PER A L’EXERCICI 2013. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord el Sr. Montagut fa una exposició general dels trets 

essencials del projecte de pressupost presentat. 

En fase de debat, el senyor Espuny manifesta que sembla que tot provingui del Decret Rajoy, i 

dubta de l’afirmació que el pla d’austeritat convingui al manteniment de la qualitat dels 

serveis. Pregunta si hi ha o no la mateixa qualitat de servei entre una situació en què es paguen 

els llibres de l’escola i una altra en què no. Si realment haguessin pres en el seu moment les 

decisions que calien, diu, ara no estarien en aquesta situació. Si no haguessin de pagar els 

interessos dels disset milions d’euros de deute reconegut, més els d’altres que no consten en el 

pressupost com són ara les quotes per pagar la construcció de la residència, sí que podrien 

mantenir la qualitat dels serveis i els nivells d’ocupació que tant agraeixen les famílies que es 

troben en situacions crítiques. Troba encertades els petits increments d’impostos i taxes, però 

no els que ha dut a terme l’equip de govern en els darrers anys. Recordar que s’estan tornant 

encara els sis milions d’euros de l’aigua, ja que els imports dels rebuts que es paguen, diu, són 

pràcticament el doble del que es pagava. Esmenta també la taxa d’escombraries, que ha pujat 

un cent per cent, i l’augment de l’IBI –vuit-cents mil euros més que aquest any s’han recaptat i 

que han anat íntegrament a pagar interessos i amortitzacions d’una part del deute reconegut en 

el pressupost de l’any passat–, i els cinc o sis milions del cost de la residència que a través de 

la Cala Gestió s’hauran de pagar durant deu anys. Si es suma tot, diu, parlem de cent setanta o 

cent vuitanta mil euros cada mes només en concepte de deute bancari. Pregunta per la qualitat 

dels serveis que s’haurien pogut donar als veïns si les coses s’haguessin fet bé. Amb una 

gestió acurada dels diners que han passat per la Tresoreria de l’ajuntament, sis milions de 

l’aigua i deu milions de convenis urbanístics, tindrien les tres grans obres emblemàtiques de 

què tant presumeixen, piscina, aparcament, i residència, totalment pagades, perquè de diners, 

afirma, n’han passat molts, i ara no estarien en la situació en què es troben. La gestió 

d’aquests darrers deu anys, continua, no ha estat prudent tot i que se’ls advertia que fessin cas 

als informes d’Intervenció, que aconsellaven que no es gastés fins no tenir els diners ja que els 

ingressos no es complien però si les despeses. I ara passen la culpa a la situació externa, a la 

crisi econòmica, a la Generalitat quan hi havia el tripartit perquè no feia els traspassos que 

pertocaven, i ara, finalment, a Madrid. Però el deute, afirma, està damunt la taula, i és el que 

és. No pot aprovar aquests pressupostos per molt d’imperatiu legal que es vulgui donar a 

entendre que hi ha al Decret Rajoy. Hi han unes responsabilitats de l’equip de govern, que 

demana que s’assumeixin ja que any rere any no han fet la feina que havien de fer i ara es 

troben com es troben. Recorda que el passat mes de març es va aprovar un pla 

economicofinancer a on constava que a finals de l’any 2012 s’efectuaria una amortització 

anticipada per import d’un milió sis-cents trenta-set mil euros del crèdit de deu milions. 

Pregunta si aquesta amortització s’ha dut a terme. Dubta de la credibilitat dels números 
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presentats, quan és palès que no compleixen ni el que varen dir fa sis mesos que farien. I així 

ha passat, diu, a les justificacions de totes les grans inversions, com l’autofinançament de la 

piscina, la gestió de la residència, que ni de bon tros donarà per cobrir els costos de 

construcció, o el pàrquing. Creu que l’equip de govern tot això ja ho sabia. I ara s’han de pujar 

impostos, s’han de retallar prestacions, i s’ha de retallar la qualitat dels serveis. No han 

complert el pla de sanejament que van aprovar, no han complert cap de les seves previsions, i 

pretenen que ara els aprovin el pressupost. Sol·licita que s’assumeixin responsabilitats per 

haver-los deixat en la situació actual, amb un deute de vint-i-quatre milions d’euros, unes 

obligacions de més de dos milions d’euros cada mes entre la Cala Gestió i l’ajuntament, i tenir 

que pagar uns cent vuitanta mil euros entre interessos i amortitzacions de capital, diners que si 

s’haguessin pres les decisions que l’oposició demanava es podrien ara destinar a altres coses 

més necessàries, i no a pagar als bancs i als constructors de les grans obres, que han marxat 

molt contents pels preus percebuts. Anuncia el seu vot negatiu. 

L’alcalde afirma constatar que quan no hi ha ningú que els escolti el senyor Espuny no diu res 

o fins i tot felicita els regidors per la seva gestió, però que quan està al Ple canvia radicalment, 

i que després li farà unes consideracions. 

El senyor Gaseni manifesta percebre com aquest segon pressupost continua lligat a la Cala 

Gestió, que és l’eina creada per continuar amb l’impuls urbanitzador que, opina, avui en dia 

no és la solució, perquè són problemes per l’endemà tenint en compte el moment actual. Tirar 

endavant les noves urbanitzacions que s’impulsen revertirà en més despesa per a l’ajuntament, 

ja que després s’hauran de mantenir. Percep en el projecte de pressupost presentat una 

mancança en el que és una de les necessitats més imperioses del poble i que s’ha d’afrontar 

amb més decisió, la manca de feina i la necessitat d’ajudar a les famílies. La partida dedicada 

al foment del treball, posa com a exemple, és minsa. I destinar, continua, cent dinou mil euros 

a Serveis Socials, dels quals noranta mil són retribucions bàsiques i compliment dels convenis 

lligats al Consell Comarcal, està bé, però no n’hi ha prou. Només que destinessin un 5% del 

recaptat amb l’augment dels impostos a finalitats socials ja es donaria per satisfet. El preocupa 

també el fort increment de l’endeutament. Només d’interessos pagaran vuit-cents divuit mil 

euros, afirma. Troba poc rigor i que segueixen incomplint el seu programa electoral, com ara 

el pagament dels llibres de text, que avui fa més falta que mai. El que es pretén, conclou, és 

anar passant i afegint deute. Es reserva la segona intervenció per ajudar-los a recordar, diu, el 

que deia el seu programa electoral, perquè el complexin. 

El senyor Font manifesta que efectuarà una exposició estrictament pressupostària fent una 

anàlisi des de la data de presa de possessió al juny de 2011, època en què encara molts 

ajuntaments de tots colors vivien moments d’alegria i ara ho estan pagant. El 28/01/2011, 

comença, es va aprovar un pla econòmic financer per tal d’assolir l’objectiu d’estabilitat 

pressupostària durant el període 2011-2014. Hi havia en aquell moment un dèficit no financer 

d’un milió cent un mil dos-cents cinquanta-tres euros amb setanta-vuit cèntims. En finalitzar 

l’execució d’aquell exercici no només és va mantenir aquell dèficit, sinó que s’incrementà, i 

només en factures al calaix hi havien dos-cents vint mil quatre-cents vuitanta euros no 

pressupostats. El rati d’endeutament va pujar al 68,15% en termes consolidats, i un romanent 

negatiu de tresoreria d’un milió quatre-cents catorze mil quatre-cents cinc euros comportà la 

prohibició de realitzar noves inversions per a l’exercici següent finançades amb endeutament. 

I l’existència d’un estalvi net negatiu de l’1,65% determinà l’obligació d’aprovar un pla de 

sanejament amb mesures de gestió eficient, d’implantació de mesures tributàries, i 

d’incorporació d’elements financers i pressupostaris. Durant l’any 2011, continua, el grup del 

PP es va posar en contacte amb el regidor senyor Montagut per fer un seguiment del 
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pressupost, ja que hi havien certes despeses poc racionals i poc efectives que els preocupaven 

molt. Van estar treballant tot l’estiu per buscar acords i esmenar dèficits i/o recursos poc 

optimitzats, i el regidor d’Hisenda senyor Montagut va presentar un pla de modernització i 

racionalització de l’administració amb l’objectiu d’optimitzar aquests recursos, oferint el 

màxim de serveis i afegint les tres mesures abans esmentades, i que comportà l’eliminació del 

rènting de la grua o de la gratuïtat dels llibres de text, ja que en moments de crisi entén que no 

és de rebut regalar els llibres sense més, a tothom, sense consideració del nivell de renda de 

cadascú. En temes socials s’ha d’ajudar només les persones necessitades, afirma. Es va reduir 

personal de la llar d’infants, ja que hi havia un rati de 3,5 alumnes per professora, excessiu al 

seu entendre, i en canvi no van estar d’acord amb la reducció de dues places de la Policia 

Local –per això van votar en contra aquell pressupost–. Es va eliminar també personal laboral 

de neteja de platges per jubilacions, es van reduir els serveis d’autocar de les urbanitzacions i 

les subvencions a algunes entitats. Mitjançant el CODE es va buscar l’assessorament energètic 

necessari per l’estalvi de l’enllumenat públic. En l’aspecte tributari, continua, l’equip de 

govern va decidir pujar l’IBI un 37% afegit al 13% del Decret Rajoy, que el seu grup va trobar 

excessiu. També es van pujar unes quantes taxes i preus públics. En l’aspecte financer, 

recorda, al pressupost del 2012 es van rebre dos crèdits que a criteri seu van venir bé, un va 

ser l’ICO per poder pagar totes les factures de proveïdors i l’altre el Decret Rajoy, que com ha 

dit valora positivament. Tot això feu que el pressupost del 2012 experimentés un gir important 

i definitiu per pagar els proveïdors i eliminar el romanent de tresoreria negatiu d’un milió 

quatre-cents catorze mil quatre-cents cinc euros, que pesava com una llosa. Respecte de 

l’actual projecte de pressupost per al 2013, el seu grup, diu, l’analitza en base a quatre 

objectius: un és el de l’estabilitat pressupostària, que a diferència del 2011 surt positiu en sis-

cents trenta-quatre mil cent vuitanta-dos euros, que juntament amb els cinquanta mil cent 

tretze euros d’interessos, compleixen l’objectiu. Dos, la regla de la despesa, que ve a ser la 

variació que experimenta la despesa i que podria superar la taxa de referència de creixement 

del PIB a mig termini de l’economia espanyola fixada en l’1,7%, i per tant en l’actual 

pressupost de quinze milions dos-cents noranta mil d’euros, que, diu, es podrien allargar fins 

els dinou milions d’euros. Per tant, estan per sota en quatre milions d’euros i també 

compleixen amb això. Tres, l’objectiu del deute públic, que no s’acompleix tot i que ho 

atribueix al deute consolidat de divuit milions vuit-cents noranta-tres mil quaranta-cinc euros 

que s’ha d’esmenar en els propers tres anys, per a la qual cosa ofereix la seva col·laboració. 

Opina que durant aquests propers anys s’ha de posar tota la voluntat política per poder 

rebaixar aquest deute. I el quart, que té un caràcter tècnic i protocol·lari, que és el marc 

pressupostari a mig termini dins del qual s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos anuals 

dels propers exercicis d’acord amb la informació sobre l’objectiu del deute públic que 

prèviament subministra l’Estat. D’aquests quatre objectius, reitera, no es compleix el del 

deute, i això s’ha de corregir en tres anys. Considera que en aquest exercici 2013 ja no hi ha 

gaire marge de maniobra, però que com que tots són persones que xafen de peus a terra han 

d’intentar que el pressupost del 2013 sigui ajustat i realista, ja que entre d’altres coses estarà 

controlat i/o intervingut pel Ministeri d’Hisenda, degut al Decret Rajoy. Continua remarcant la 

reducció del capítol de personal en un 8,47%. Recorda la necessitat d’elaborar i aprovar la 

Relació de llocs de treball, que creu que s’hauria d’encarar al 2014. En els capítols d’ingressos 

destaca els d’impostos indirectes, i en particular els quatre-cents vint mil euros addicionals 

provinents d’un possible establiment hoteler a la 2a. Fase de Tres Cales, però recorda que si 

aquest ingrés finalment no es materialitza moltes altres actuacions no podran dur-se a terme. 

Destaca també com a capítol important el de la despesa de l’aigua, que s’incrementa en tres 
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milions sis-centes mil euros tot i que no els afecta directament perquè tant entren com surten. 

Una altra cosa, diu, és l’increment del preu d’aquest servei de l’aigua en els rebuts 

corresponents. Del capítol III de despeses destaca que és el que puja més, amb un total d’un 

milió cinc-cents vint-i-cinc mil euros, que són quatre mil cent vuitanta-dos euros cada dia, o 

cent vint-i-cinc mil euros cada mes. Per últim, en el capítol d’inversions, assenyala que hi ha 

un milió nou-cents mil euros que corresponen a la carretera d’accés sud, que si els 

transfereixen els diners es podrà fer o en cas contrari no la faran, a més dels cent mil euros 

d’interessos que la Cala Gestió dóna a l’ajuntament pels dos milions d’euros que aquest els va 

avançar. Reitera que s’ha de xafar de peus a terra, que no és hora de reviure temps passats 

quan tothom vivia alegrement. Per tot això, sent conscients de la situació i de la realitat actual, 

reconeixent que el regidor d’Hisenda senyor Montagut ha posat tot el seu interès en assolir 

una racionalització de la despesa i veient que això s’està fent, creu que qualsevol grup polític 

que tingui sentit de responsabilitat ha de reconèixer que aquests pressupostos tenen molt poc 

marge de maniobra per tirar endavant. Manifesta que posarà tot el seu interès per tal que en 

tres anys el deute es pugui anar reduint fins a paràmetres més normals. 

En un segon torn d’intervencions el senyor Montagut accepta l’oferiment del senyor Font i li 

manifesta que no té cap problema en treballar plegats. S’adreça al senyor Gaseni per dir-li que 

el fet de mantenir reunions prèvies amb els grups respon precisament a la voluntat de 

consensuar propostes, incorporacions i demandes tot atenent les diferents sensibilitats, i que el 

fet de no acudir a aquestes reunions, arribar al Ple quan ja està tot pràcticament decidit, i fer 

aleshores les aportacions, diu que ho poden continuar ja que hi ha una partida per imprevistos 

en què es pot donar cabuda a aquestes demandes que no han fet quan tocava, però que això no 

és operatiu ni rigorós. En relació a les afirmacions del senyor Gaseni sobre l’incompliment del 

programa electoral diu que efectivament segurament l’incompliran, ja que en uns moments es 

veien brots verds que realment no hi eren, i es pensava que la crisi no seria el duradora que és, 

i cada dia es perfila un escenari diferent i determinat al que s’han d’anar adaptant tot prenent 

decisions com la de la construcció de la piscina –de la qual el Sr. Gaseni va participar 

activament– ja que en aquell moment hi havia un estudi que deia el que deia. O la de la 

construcció del pàrquing. Ara és evident que és cert que els han agafat amb el pas canviat, i 

que s’han d’anar pagant el deutes, i han d’anar temperant el tema fins arribar a la sortida, i 

això és el que fan. Recorda que des de l’any 2009 els ingressos corrents superen les despeses 

corrents. Respecte de l’afirmació del Sr. Gaseni relativa a la poca sensibilitat amb el treball, es 

pregunta si és que ni a la residència, amb què el grup d’ERC va ser molt bel·ligerant i en va 

fer bandera, ni al nou hotel a la criticada nova urbanització, no hi treballarà ningú. Fa 

referència seguidament a l’afirmació del Sr. Espuny relativa a que hi havia gent molt contenta 

pel preus que s’han pagat per les obres i demana un aclariment, ja que el comentari pot induir 

a confusió i ha de quedar clar què és el que ha volgut dir exactament el senyor Espuny amb 

aquesta frase. Entén que pot estar en desacord amb el pressupost presentat, com sempre ha ho 

estat en totes les decisions que s’han pres, i és legítim, però encara no li ha sentit dir quins 

canvis introduiria com sí han fet els altres dos grups de l’oposició. Qui pot dir, es pregunta, a 

tota aquella gent que va optar per muntar un negoci o contractar una hipoteca i que ara es 

troba en dificultats, que no tenia dret a fer-ho? Afirma que han intentat fer el millor pressupost 

possible dins de les possibilitats, dels moments delicats i difícils que vivim. El pressupost 

permet anar tirant endavant i esperar que canviï la conjuntura, i per la via dels convenis i 

també de les propietats municipals, les quals en un moment donat poden sortir al mercat, es 

poden pagar aquestes infraestructures. El problema, afirma, seria que no tinguessin res. El que 

es va fer en el seu moment es va fer perquè pensaven que era el millor, i ara també han 
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d’actuar en conseqüència amb els temps que toca viure. 

L’alcalde demana si es pot aportar alguna nova argumentació i/o suggeriment, per establir així 

alguna mena de pont di diàleg més enllà del que és la intenció de vot. 

El senyor Espuny manifesta que li agradaria sentir les consideracions que ha dit l’alcalde que 

li faria perquè d’aquesta manera tindria l’oportunitat de contestar-li en aquest segon torn de 

paraula, però que suposa que les farà quan hauran esgotat les intervencions, i no podrà per tant 

contrastar les idees. Opina que la situació economicofinancera en què es troben no és 

conseqüència de les inversions fetes, sinó de la mala gestió dels ingressos i les despeses 

corrents que s’ha fet durant els darrers nou o deu anys. Des del primer any que van entrar a 

governar, afirma, s’estan gastant sis mil euros més cada dia del que realment pertocaria, i si 

multipliquen aquests sis mil euros pels tres-cents seixanta i cinc dies de l’any, fan un total de 

dos milions quatre-cents seixanta mil euros. Això, diu, és la xifra que l’equip de govern ha 

anat gastant any darrere any, que multiplicada pels anys que fa que estan al govern dóna els 

vint-i-quatre milions d’euros d’endeutament. En aquell moment la seva aportació, tot i que no 

se’l va escoltar, va ser demanar que l’equip de govern gestionés correctament els ingressos i 

les despeses corrents. Si les inversions que han provocat el deute s’haguessin pagat amb els 

ingressos extraordinaris obtinguts de l’aigua i dels convenis no haurien arribat a on són ara, el 

deute no existiria, i els diners podrien destinar-se a ajudar a les famílies i a les economies del 

poble. I hi ha, afegeix, una diferència importantíssima entre les decisions preses per un 

empresari particular i l’ajuntament, i és que l’empresari rep les conseqüències de les seves 

decisions, i en el cas de l’ajuntament en canvi les conseqüències les rep tot el poble. És com el 

cas, conclou, del malalt que ha estat en mans dels que ha pagat com els millors metges perquè 

diagnosticaven la situació econòmica de l’ajuntament com ningú. Quan això no cura al malat 

el que pertoca és canviar de metge, o aquest hauria de dir que plega perquè no en sap més i ho 

ha fet malament, i que hi hagi altres persones que assumeixin la responsabilitat. En relació a la 

manifestació relativa a que hi han hagut empreses que han sortit molt contentes del poble, 

explica que ho ha dit perquè li sembla que hi han hagut costos que no s’han estudiat prou 

correctament, que no pot ser que per dotze habitatges l’ajuntament hagi pagat vuit-cents mil 

euros, cost correcte al seu entendre, i que per l’ampliació de quatre aules de la llar d’infants 

s’hagi pagat un milió d’euros. O que la residència d’avis sense finalitzar costi cinc milions 

d’euros. No pot ser, continua dient, que es rescindeixi el contracte a un treballador de 

l’ajuntament i després se’l contracti per vigilar les obres de la residència per cent cinquanta 

mil euros. Podria posar, diu, cinquanta mil exemples del que és la bona i la mala gestió. 

L’equip de govern ha fet despeses incomprensibles, i això els ha portat a la situació actual, no 

les inversions, que com ha es podrien haver pagat entre l’aigua i els convenis. El deute, 

reitera, és conseqüència de l’acumulació de la mala administració dia rere dia durant deu anys. 

El metge que ha fet el diagnòstic i els ha portat fins a la situació actual hauria d’assumir les 

seves responsabilitats i marxar, ja que altrament es continua deixant el malalt en mans del 

mateix metge, i Déu sap com acabaran. Aprofita per felicitar als regidors directament 

implicats en la gestió de la tasca dels antics patronats, com a caps visibles, i sobretot al regidor 

de Turisme, encoratjant-lo a seguir en aquesta direcció, perquè quan l’ajuntament va bé també 

va bé el poble. Reitera, i diu que no és la primera vegada que ho manifesta, que tant de bo 

s’equivoqui i a la propera presentació del resultat de l’exercici 2012 pugui votar a favor 

perquè el resultat real del pressupost es correspongui amb el pressupostat, cosa que tots 

aquests anys anteriors no ha passat, perquè voldrà dir que l’economia de l’ajuntament ha anat 

canviant de rumb i quelcom s’ha redreçat de la situació econòmica, però a dia d’avui, mentre 

no ho vegi, no pot donar un vot de confiança, ja que no s’ha complert amb una sèrie de 
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previsions d’amortitzacions anticipades que van prometre efectuar. 

El senyor Gaseni manifesta que el pressupost és la imatge de tot el que l’equip de govern vol 

desenvolupar, però afirma que també ho és el programa electoral, i li sap greu que el portaveu 

del govern digui que no només no poden complir el programa sinó que la situació actual fa 

que també l’incompleixin altres ajuntaments. Aquesta és la solució que sempre troba l’equip 

de govern, comparar-se a altres ajuntaments. Per ell, diu, el programa és sagrat, perquè és un 

compromís, i no val a dir que s’està en època de crisi perquè això ja ho sabien tots els regidors 

i el poble quan estaven en campanya electoral, i aquest poble va escollir un programa que els 

va il·lusionar perquè en ell hi havien moltes coses que van pensar que els ajudaria a sortir de 

la crisi. Opina que a dia d’avui ja s’hauria de començar a veure quelcom del programa, i no ho 

veuen, i ho diu d’aquesta manera perquè quan fallen en els compromisos que s’han pres amb 

la població per tirar endavant un projecte de poble falla tot, i no troba que sigui excusa el dir 

que estan en moments de crisi quan en el projecte electoral es deia que ja tenien el cent per 

cent del finançament per a molts d’aquells compromisos. Resten dos anys de mandat, que vol 

dir que encara tenen dos anys per complir compromisos com són ara per exemple l’Escola 

Universitària de Gastronomia, la Plaça de la Mar al front de l’Alguer, el Centre Cívic amb 

auditori i biblioteca totalment finançat, la tercera fase de la zona esportiva amb una residència 

per esportistes, el rocòdrom, la pista d’atletisme, la pista de futbol 7, i altres. Són obres que 

podrien donar feina al poble, diu, i que la gent va confiar que l’equip de govern tiraria 

endavant. Creu que també seria molt interessant poder realitzar, i tal com deia el programa de 

CiU, la nova carretera del poble fins la urbanització Tres Cales, la nova depuradora, la Llei de 

Barris amb 4,2 milions d’euros, la remodelació i millora del Casal d’Avis... Obres que tampoc 

manquen tants diners per fer-les, però que tampoc les veu en el pressupost. Per segona vegada 

s’incompleix amb el compromís de finançament dels llibres escolars, que es podria canviar 

perquè fos més just. Tampoc saben massa coses, continua, de temes més immaterials que 

portarien vida al poble, com el Centre de Tecnificació del Barça a l’Ametlla de Mar, els 

acords amb la Federació Catalana de Futbol Femení per tal de dur a terme un campus de 

futbol a nivell nacional, o l’adhesió al moviment de ciutats lentes, slow cities. Encara queden 

dos anys i els hi ha de fer confiança, però constata que, efectivament s’estan convertint en una 

ciutat lenta, i això els hauria de preocupar. Amb els diners que mouen haurien d’apostar per 

poder fer el que es pugui durant aquesta legislatura perquè la gent ho necessita. 

El senyor Font recorda que estan debatent un pressupost, i no una campanya electoral. 

Cadascú té un contracte amb els seus votants. En el passat es van cometre errors, però 

l’objectiu és que aquest pressupost per al 2013 sigui millor que el del 2012, i que amb el del 

2015 qui entri a governar es trobi uns comptes més sanejats i racionals, i que l’endeutament 

pugui estar molt rebaixat. En el pressupost del 2012 ja es van prendre mesures correctores, i si 

continuen en aquesta línia trobaran la col·laboració del PP, pel sentit de responsabilitat que els 

dóna el fet d’haver governat amb errors i encerts, i que ningú els hi pot treure. 

El senyor Montagut manifesta no voler fer referència a les al·lusions, ja que no coneix cap 

partit que hagi estat governant i hagi pogut aplicar en un cent per cent el seu programa. La 

realitat els hi fa replantejar certes actuacions, i no té cap problema en reconèixer que no totes 

les actuacions previstes al programa es podran fer. Algunes ja s’han fet. D’altres es faran 

sense estar al programa perquè hi ha l’oportunitat de fer-les i col·laboren a millorar les 

condicions de vida dels ciutadans del poble. L’equip de govern ha de procurar fer la millor 

gestió possible amb la finalitat en efecte que qui arribi al govern d’aquí uns anys pugui trobar 

els millors números possibles i les millors condicions per continuar treballant pel poble. El 

pressupost que es porta a aprovació és auster, i hi ha hagut molta prudència amb els ingressos. 
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Conclou afirmant que s’està fent un esforç en la reducció de la despesa corrent tot mantenint 

els serveis que es donen als ciutadans. Dóna les gràcies als grups que han fet aportacions, i als 

que no els encoratja que continuïn tenint esperit crític i, si pot ser, constructiu. 

L’alcalde manifesta no saber qui és el responsable directe del fet que un de cada dos joves 

estigui a l’atur, però que per suposat no és l’actual equip de govern municipal com algú pot 

voler insinuar. S’ha de ser prudent, diu, quan es demana prudència als altres, ja que tothom 

s’equivoca. En tot cas, afirma, l’Ametlla de Mar té cinc punts menys d’atur que el conjunt de 

Catalunya, i això és mèrit de tots, no només de l’equip de govern. És veritat que s’ha de cuidar 

la liquidació del proper any, però recorda que els últims quatre anys, a excepció del 2011 a 

causa del Decret Rajoy, van haver-hi més ingressos corrents que despeses corrents, tot i que si 

volen poden veure una altra cosa, i poden discutir fins i tot les matemàtiques. Poden o no 

posar-se d’acord en les coses que s’han fet o que s’han deixat de fer, i que evidentment hi han 

projectes que no es faran, però que Déu n’hi dó les coses que s’estan fent al poble malgrat la 

crisi. Pregunta si també es veu el que es fa a fora del poble, a Catalunya, o arreu del món, i es 

pregunta si creuen que la situació de l’Ametlla és fruit de la casualitat. S’estan fent coses en 

polítiques socials, mediambientals, en urbanitzacions, de salut o en turisme, i algunes d’elles 

amb molt encert. Quan no hi ha micròfons sembla ser que hi ha molt d’encert, i si repassen les 

actes veuran que en els vuitanta últims punts de plens s’han aprovat en un 80% i fins i tot en 

un 95% amb deu vots a favor. Constata que com a mínim hi han hagut dos grups de l’oposició 

que volen seguir col·laborant, tot i que a ell li agradaria que fossin tots tres. Agraeix als grups 

del PP i ERC l’esforç de col·laboració, cadascú des de la seva posició. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord. Un cop conclosa, l’Alcaldia 

declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació: 

 Vots a favor: set. 

 Vots en contra: tres. Voten en contra el senyor Jordi Gaseni i Blanch, senyor Vicent 

Llaó i López i senyor Antonio Espuny i Gaseni. 

 Abstencions: tres. S’abstenen el senyor Joan Font i Ballesteros, senyora Marta Font i 

Ferré i senyora Gemma Margalef i Creixenti. 

 

 

Vist el projecte de pressupost general per a l’exercici 2013, així com la plantilla orgànica per 

al mateix exercici; 

Atès que el projecte de pressupost general, integrat pels pressupostos de l’administració 

general de l’ajuntament, la cala gestió i la cala serveis 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 els articles 3 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera i la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre que la 

modifica; 

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 
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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 2013, així com la 

plantilla orgànica. 

 

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. 

 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 11:10 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 9 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 172 a 180 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 31/01/2013 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 12/2012, DE 28/12/2012. 

EXTRAORDINÀRIA I URGENT. 

 

 

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 

Sr. 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 

 

Excusa la seva assistència la interventora accidental, Sra. Mireia Martínez Margalef. 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 11:13 hores del dia 28/12/2012, es reuneixen a la sala de sessions de 

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

l’Alcaldia, amb la finalitat de celebrar sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar. 

El Sr. alcalde procedeix a obrir la sessió i, com a pas previ al tractament de qualsevol altre 

assumpte, a exposar els motius que justifiquen la urgència de la convocatòria, que fonamenta en 

la necessitat d’aprovar una moció en defensa del model d’escola catalana. Afegeix que el punt 

no va poder incloure’s a l’ordre del dia de la convocatòria del Ple que acaba de celebrar-se 

perquè, a l’hora de formalitzar la seva convocatòria no s’havia rebut encara la proposta d’acord 

de l’Associació Catalana de Municipis i, en tractar-se d’una sessió extraordinària, no podia 

incloure’s el punt per urgència. 

En tràmit d’explicació de vot sobre la ratificació de 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, 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 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: 

 

ÚNIC.- Ratificar el caràcter urgent de la convocatòria. 

 

 

1- MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA. 

 

 

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 ordinària la proposta d’acord. Un cop conclosa, l’Alcaldia 

declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació: 

Vots a favor: tretze. 

Vots en contra: cap. 

Abstencions: cap. 

 

 

Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), 

elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als consellers autonòmics per 

part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, atempta greument contra el model 

d’immersió lingüística a Catalunya; 

Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a l’assignatura 

de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i que la Sentència del 

Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües havien de ser objecte 

d’ensenyament, sent el català el centre de gravetat dels sistema educatiu a Catalunya; 

Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País en 

matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix un model 

educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de 

coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els 

resultats de les proves d’avaluació efectuades; 

Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera 

decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat 

d’oportunitats en una societat cohesionada; 

Pels motius exposats, el Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ACORDA: 
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PRIMER.- Manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de 

la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació. 

 

SEGON.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament en la 

defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles actuacions que porti a 

terme per a defensar el català i el model lingüístic de la nostra escola. 

 

TERCER.- Instar al Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), que 

està en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen els infants per raó de llengua, 

assolint tots ells el perfecte coneixement del català i castellà. 

 

QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, 

a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 11:17 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 3 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 181 a 183 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 31/01/2013 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 1/2013, DE 30/01/2013. 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. 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 

 

 

Justifica la seva absència el regidor Sr. Vicent Martí i Esteller. 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:00 hores del dia 30/01/2013, 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 11/2012, DE 28/12/2012, 

I 12/2012, DE 28/12/2012. 
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Es procedeix a llegir les actes de les sessions 11/2012, de 28/12/2012 i 12/2012, de 28/12/2012. 

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 les actes de les sessions, 11/2012, de 28/12/2012 i 12/2012, de 28/12/2012. 

 

 

2- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL EN L’ÀMBIT DEL SECTOR PAU ROQUES 

DAURADES 1”. 

 

 

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 ordinària la proposta d’acord. Un cop conclosa, l’Alcaldia 

declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació: 

 Vots a favor: dotze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

 

 

En data 31/1/2012 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el document “Proposta d’esmena a 

errades materials detectades al POUM de l’Ametlla de Mar referents al PAU Roques 

Daurades 1”. 

En data 14/3/2012 la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre va acordar 

corregir l’errada material referent al nombre d’habitatges edificables, i considerar, respecte de 

les altres dues presumptes errades que es contenien al document tramés (ajustament de la 

superfície d’espais lliures, i modificació de l’amplada d’un vial peatonal), que, com fos que 

comportaven certa valoració tècnica i interpretació, no constituïen estrictes i indiscutibles 

errors materials, i, en conseqüència, havien de ser objecte d’una modificació expressa de 

l’instrument. Acordant en últim terme la mateixa Comissió Territorial d’Urbanisme, respecte 

d’aquestes dues darreres qüestions, primer, fer determinades consideracions que s’havien 

d’incorporar a la proposta, i segon, emetre l’informe favorable de caràcter previ previst a 

l’article 99 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 

3/8/2010. 

Amb posterioritat (juliol de 2012), i havent-se detectat una altra necessitat de modificació al 

mateix àmbit, relativa a la delimitació del domini públic hidràulic en la zona del barranc de 

Bon Capó, es va redactat nou avanç de proposta de modificació, anomenat “Avanç projecte de 

modificació puntual del POUM, del domini públic hidràulic del barranc del Bon Capó al 

sector PAU Roques Daurades 1”, avanç que va ser sotmesa a informe de la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en compliment de l’esmentat article 99 del 

Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010. La 

Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, per acord de data 26/9/2012, va 

informar favorablement l’avanç de modificació puntual referenciat, si bé fent a la part 
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valorativa de l’informe determinades consideracions que s’havien d’incorporar a la proposta. 

En data 31/10/2012, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la modificació puntual del 

Pla d’ordenació urbanística municipal “Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 

municipal en l’àmbit del sector PAU Roques Daurades 1”. 

L’edicte corresponent va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província número 257, de 

7/11/2012, i al Diari El Punt de 7/11/2012, i va restar exposat al tauler d’anuncis de la 

corporació i a la pàgina web municipal. 

S’han sol·licitat els informes dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. 

a) Pel que fa al contingut de l’informe del Servei de Costes de la Generalitat de Catalunya, 

en què s’indica que es podrà informar favorablement quan es compleixin les dues 

condicions que s’esmenten, es considera com a favorable, ja que les dues condicions 

que s’hi indiquen resulten supèrflues. La primera, relativa a la incorporació a la 

documentació escrita de l’obligat compliment de la Llei de Costes, per evident, perquè 

el compliment d’una Llei és obligat tan si es recull com si no es recull a la 

documentació escrita d’un pla urbanístic. I la segona, relativa a la previsió 

d’urbanització d’un vial, perquè per definició –i deixant de banda el fet que el vial és 

existent, i es troba ja obert i urbanitzat–, la vocació de tot planejament és esser executat 

en els terminis i en la forma que el propi planejament estableix. 

b) Pel que fa a la resta d’organismes, no s’ha rebut, i per tant no consta que s’hagi emès 

l’informe corresponent en el termini d’un mes previst a l’article 85.5. del Text refós de 

la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010. Tot el què sens 

perjudici, pel que fa a l’informe preceptiu i vinculant del Servei Provincial de Costes de 

l’Administració General de l’Estat a què es refereix l’article 112 de la Llei 22/1988, de 

28/7/1988, de Costes, del que disposa l’article 117.2 de la mateixa Llei respecte del 

tràmit que haurà de verificar la Comissió Territorial d’Urbanisme. 

No s’han presentat al·legacions durant el període d’informació pública. 

En data 25/1/2013 l’arquitecte municipal va emetre informe en què posa de manifest haver-se 

palesat l’existència d’una disfunció en el projecte aprovat inicialment, consistent en haver-se 

inclòs la zona inundable en els percentatges de sòl privat. S’ha corregit aquest error material, 

computant aquesta zona inundable en els percentatges de sòl públic. 

El projecte que es proposa que sigui objecte d’aprovació provisional, en conseqüència, 

difereix de l’aprovat inicialment en aquest únic aspecte. 

La proposta de modificació raona i justifica la necessitat de la iniciativa, en els termes 

previstos a l’article 97 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 

1/2010, de 3/8/2010. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa: 

x) Pel que fa a la modificació de les figures de planejament urbanístic, en general, a 

l’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, 

de 3/8/2010. També, article 99, per remissió del 96.c). 

y) Als articles 85 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 

1/2010, de 3/8/2010, i 117 i 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per 

Decret 305/2006, de 18/7/2006. 

z) Sobre la competència, als articles 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de 

les bases de règim local, i 52.2.c) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 

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

aa)Sobre l’exigibilitat d’un quòrum qualificat de majoria absoluta, a l’article 47.2.ll) de la 
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Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local. 

bb)Sobre l’aprovació definitiva, als articles 96 i 80.a) del Text refós de la Llei d’urbanisme 

aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010. 

Vistos els informes preceptius de Secretaria i d’Intervenció; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual del Pla d’ordenació 

urbanística municipal “Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal en 

l’àmbit del sector PAU Roques Daurades 1”. 

 

SEGON.- Elevar l’expedient tramitat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 

l’Ebre, per a la seva aprovació definitiva. 

 

 

3- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL EN L’ÀMBIT DEL SECTOR E, RIBES 

ALTES SEGONA FASE, PER REFONDRE EL PLA PARCIAL ANTIC AMB EL POUM”. 

 

 

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 ordinària la proposta d’acord. Un cop conclosa, l’Alcaldia 

declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació: 

 Vots a favor: dotze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

 

 

En data juliol de 2009 els serveis tècnics municipals van redactar un projecte de Modificació 

puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal en l’àmbit del sector E, Ribes Altes segona 

fase, per refondre el Pla Parcial antic amb el POUM. 

L’avanç de la proposta de modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal esmentada 

va ser sotmesa a informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en 

compliment del que disposa l’article 99 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010. La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 

l’Ebre, per acord de data 26/9/2012, va informar favorablement l’avanç de modificació 

puntual referenciat, si bé fent a la part valorativa de l’informe determinades consideracions 

que s’haurien d’incorporar a la proposta. 

En atenció a això, en data octubre de 2012 es va redactar nou projecte en què, tal i com es 

justifica a l’últim paràgraf de l’apartat “3. Justificació de la modificació”, s incorporen a 

l’abans esmentat les determinacions que corresponen per adoptar les consideracions de la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre. 

En data 31/10/2012, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la modificació puntual del 

Pla d’ordenació urbanística municipal “Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 

municipal en l’àmbit del sector E, Ribes Altes segona fase, per refondre el Pla Parcial antic 

amb el POUM”. 
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L’edicte corresponent va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província número 257, de 

7/11/2012, i al Diari El Punt de 7/11/2012, i va restar exposat al tauler d’anuncis de la 

corporació i a la pàgina web municipal. 

Durant el termini d’informació pública s’ha presentat una única al·legació, RE 3647, 

d’11/12/2012, del senyor Santiago Castellnou Brull. 

En data 25/01/2013 s’ha incorporat a l’expedient informe de l’arquitecte municipal Sr. Prous 

Cañellas relatiu a l’al·legació presentada. En aquest informe es proposa la desestimació total 

de l’al·legació, perquè els paràmetres amb que l’al·legant manifesta la seva disconformitat, i 

que el mateix al·legant imputa a la proposta modificació en tramitació, no deriven en realitat 

d’aquesta modificació, sinó del mateix Pla d’ordenació urbanística municipal, que va entrar en 

vigor amb ocasió de la seva publicació esdevinguda en data 9/11/2010. 

La proposta de modificació raona i justifica la necessitat de la iniciativa, en els termes 

previstos a l’article 97 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 

1/2010, de 3/8/2010. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa: 

a) Pel que fa a la modificació de les figures de planejament urbanístic, en general, a 

l’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, 

de 3/8/2010. També, article 99, per remissió del 96.c). 

b) Als articles 85 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 

1/2010, de 3/8/2010, i 117 i 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per 

Decret 305/2006, de 18/7/2006. 

c) Sobre la competència, als articles 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de 

les bases de règim local, i 52.2.c) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 

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

d) Sobre l’exigibilitat d’un quòrum qualificat de majoria absoluta, a l’article 47.2.ll) de la 

Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local. 

e) Sobre l’aprovació definitiva, als articles 96 i 80.a) del Text refós de la Llei d’urbanisme 

aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010. 

Vistos els informes preceptius de Secretaria i d’Intervenció; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Desestimar en la seva integritat l’al·legació presentada, tot disposant que es 

notifiqui el present acord a l’al·legant, com a acte de tràmit. 

 

SEGON.- Aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual del Pla d’ordenació 

urbanística municipal “Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal en 

l’àmbit del sector E, Ribes Altes segona fase, per refondre el Pla Parcial antic amb el POUM”. 

 

TERCER.- Elevar l’expedient tramitat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 

l’Ebre, per a la seva aprovació definitiva. 

 

 

4- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRES “MODIFICAT NÚM. 4 - 2ª FASE DE 

LA NOVA CARRETERA D’ACCÉS SUD A L’AMETLLA DE MAR”, QUE CONTÉ LA 

RELACIÓ INDIVIDUALITZADA DELS BÉNS I DRETS AFECTATS I EL SEUS 

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

vot serà favorable. Manifesta que respecte del projecte inicial sembla que ara hi ha un nou 

traçat en passar per l’autopista i la via fèrria i hi ha en canvi continuïtat amb el camí. Demana 

a l’equip de govern que si l’Estat vol tirar endavant la continuació d’aquesta primera fase s’ho 

replantegi, perquè si es vol donar utilitat al pla d’emergència, que és la finalitat per a què es 

fa, millor que sigui recte que no perdre uns quilòmetres de volta que haurien de fer-se en 

arribar al final del tram. Reitera però que el seu vot serà favorable en aquest primer tram. 

El senyor Gaseni recorda que es tracta d’un projecte que ja fa anys van debatre, que en la 

Comissió Informativa el seu vot va ser contrari perquè tractant-se d’una obra PENTA no 

considera una bona solució l’evacuació per la zona de l’Àliga. Opina que podria haver-hi un 

altre projecte, o fins i tot que es destinessin els diners a una nova entrada o sortida del poble, 

ja que la mateix entrada de sempre, on viu la majoria de població, en cas d’evacuació 

suposaria un greu problema. Tot i això, afirma no poder oposar-se tampoc a aquest primer 

tram que constituirà una millora de la comunicació viària al barranc de Santes Creus. Per això, 

el seu vot serà d’abstenció. Prega que un cop passat Santes Creus, i a l’alçada de l’Estany 

Podrit, s’intenti fer una actuació el menys agressiva possible, ja que és el tram de costa més 

delicat que resta, i s’ha de mirar de conservar. 

El senyor Font recorda que es tracta d’una obra del Pla d’Emergència Nuclear projectada des 

de principis dels anys 90, i lamenta el retard patit en la seva execució per la sol·licitud de 

canvi que en el seu dia va formular l’equip de govern de CiU i ERC per fer-hi un pont 

d’interconnexió entre el sector 22b1 i el casc urbà. Creu que és bo que al final pugui fer-se 

aquest tram d’aquesta via d’evacuació, de la qual ja es va executar una primera fase durant el 

mandat del senyor Espuny. És un pla d’emergència, afirma, però en certa manera comunica 

per la costa les poblacions de l’Ametlla, el Perelló i l’Ampolla, i per això des de sempre ha 

estat un projecte compartit entre tots tres ajuntaments. 

El senyor Montagut remarca que el traçat s’ha projectat sobre camins existents i que per tant 

l’impacte serà mínim. Informa que no es deixen de fer les oportunes reclamacions per a la 

millora de les vies d’evacuació en cas d’emergència, no només en aquest àmbit, sinó en 

d’altres. Explica que en el seu pas pels barrancs és minimitza l’impacte al mínim possible. 

S’inicia un període d’exposició pública de trenta dies durant els quals es podran presentar les 

reclamacions que es considerin oportunes, que l’equip de govern estarà encantat de poder 

tractar. 

L’alcalde manifesta la predisposició de l’equip de govern per millorar qualsevol aspecte 

durant aquest període d’exposició pública, si algú ho creu oportú. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord. Un cop conclosa, l’Alcaldia 

declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació: 

 Vots a favor: deu. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: dos. S’abstenen el senyor Jordi Gaseni i Blanch i el senyor Vicent Llaó i 

López. 

 

 

En data 19/7/1990 es va signar el “Conveni entre els Ministeris de l’Interior, d’Obres 
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Públiques i Urbanisme i per a les Administracions Públiques, Comunitat Autònoma de 

Catalunya i Diputació Provincial de Tarragona, per al finançament i execució d’obres de la 

xarxa viària de la província compresa en l’àmbit d’actuació del Pla d’Emergència Nuclear de 

la zona de Tarragona”, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat número 209, de 31/8/1990. 

El conveni preveu al punt 3 de l’àrea de Vandellós de l’annex II l’obra de la carretera d’accés 

sud, corresponent a la xarxa viària de titularitat municipal de l’Ametlla de Mar. Tot i això, 

l’obra inclou també una part de la xarxa viària de titularitat de l’Ajuntament del Perelló, per 

haver-ho considerat necessari la “Comissió Tècnica per a l’execució de les obres de la xarxa 

viària en l’àmbit d’actuació del PENTA” per tal de garantir en cas d’emergència els objectius 

d’intervenció i evacuació inherents a l’obra. 

Recull també el conveni, a la seva estipulació tercera, previsions relatives a la redacció dels 

projectes i a la direcció d’obres. I disposa a l’estipulació quarta que correspon a la Diputació 

Provincial gestionar l’obtenció i el finançament dels terrenys necessaris per a l’execució dels 

projectes relatius a vies de titularitat municipal. 

Atenent el que el conveni preveu respecte de la redacció dels projectes, els Serveis Tècnics 

Municipals de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, seguint les indicacions i els criteris fixats 

per l’esmentada “Comissió Tècnica per a l’execució de les obres de la xarxa viària en l’àmbit 

d’actuació del PENTA”, han redactat el projecte anomenat “Modificat núm. 4 - 2ª fase de la 

nova carretera d’accés Sud a l’Ametlla de Mar”, amb un pressupost d’execució per contracta 

de 1.928.918,00 € i que conté la relació individualitzada dels béns i drets afectats i el seus 

titulars, la qual relació valora el cost de les expropiacions a realitzar en ambdós termes 

municipals en l’import de 26.706,69 € addicionals. 

Correspon, en conseqüència, iniciar els tràmits per a l’aprovació del projecte esmentat, als 

efectes d’assolir respecte de l’actuació prevista la declaració d’utilitat pública que legitimi les 

expropiacions al terme municipal de l’Ametlla de Mar d’acord amb el que es preveu a 

l’estipulació quarta del conveni esmentat. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa a l’article 3.4 del Reglament de la Llei d'expropiació forçosa; 

Vist el que es disposa a la normativa vigent en relació a l’aprovació de projectes d’obres 

ordinàries; 

Vist, en particular, el que es disposa a l’article 37.2 del Reglament d’Obres, Activitats i 

Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13/6/1995, respecte de la notificació 

individual de l’aprovació inicial dels projectes a les persones directament afectades per les 

expropiacions, i a l’article 38.1 de la mateixa norma, respecte de la competència; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte tècnic “Modificat núm. 4 - 2ª fase de la nova 

carretera d’accés Sud a l’Ametlla de Mar”, que conté la relació individualitzada dels béns i 

drets afectats i el seus titulars. 

 

SEGON.- Aprovar la valoració econòmica global adjunta dels béns i drets a expropiar. 

 

TERCER.- Sotmetre a informació pública el projecte esmentat durant un període de trenta dies 

hàbils, període durant el qual es podrà examinar i es podran formular les reclamacions i 

al·legacions que es considerin oportunes. 

 

QUART.- Disposar que es notifiqui individualment aquest acord a les persones directament 
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afectades, respecte dels terrenys ubicats al terme municipal de l’Ametlla de Mar, que hi 

figuren a la relació annexa de béns i drets a expropiar. 

 

CINQUÈ.- Remetre un certificat del present acord a l’Ajuntament del Perelló, perquè si ho 

considera adient iniciï la tramitació que li correspon en ordre a l’assoliment, amb l’aprovació 

definitiva, de la declaració d’utilitat pública que legitimi les expropiacions al seu terme 

municipal, i a la Diputació Provincial de Tarragona, per al seu coneixement, als efectes que un 

cop assolida l’esmentada declaració, iniciï l’expedient d’expropiació forçosa dels béns i drets 

afectats. 

 

 

5- DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

INSTADA PER LA COMPANYIA MERCANTIL PORT OLIVET 2001, SL EN DATA 

09/11/2011, PELS SUPOSATS DANYS I PERJUDICIS DERIVATS DE L’ALTERACIÓ DE 

LES CONDICIONS D’EXERCICI DE L’EXECUCIÓ DE LA URBANITZACIÓ I 

EDIFICACIÓ DEL SECTOR G-5 “PORT OLIVET”. 

 

 

Abans de donar lectura a la proposta en ordre al seu debat i votació, el president anuncia que 

retira el punt de l’ordre del dia per motius estrictament formals, ja que, explica, encara no s’ha 

rebut per correu ordinari l’original del dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora de la 

Generalitat de Catalunya que fonamenta la proposta, avançat per correu electrònic, i anuncia 

també que el punt serà novament inclòs i debatut tan bon punt es confirmi haver-se rebut 

aquell original. 

 

 

6- MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA DEL POBLE DE 

CATALUNYA I EL PROCÉS DE TRANSICIÓ NACIONAL.  

 

 

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

partit ha donat llibertat de vot en consciència en aquestes mocions, i que la postura que adopta 

és personal i no té res a veure, o millor dit, no està dictada pel partit, tot i que, manifesta, 

coincideix amb la votació efectuada pel grup al Parlament de Catalunya. Pensa que les coses 

han començat malament, que al dret d’autodeterminació s’ha d’assolir d’una altra manera, ja 

que dels punts de la declaració s’intueix que volen apartar-se d’un determinat nacionalisme 

per crear-ne un altre amb els mateixos tics i males praxis. Només el primer punt ja el va 

sorprendre, perquè posa que Catalunya neix a primers del segle X, o sigui que porten deu 

segles formant-se, i seguidament es contradiu amb el segon punt, a on posa que l’any 1714 les 

institucions polítiques van desaparèixer. S’estan dient unes coses que no corresponen a la 

realitat o es contradiuen, i aquí ja veu la primera manipulació informativa. En el tercer punt, 

segueix, es dóna a entendre que durant tres-cents anys l’Estat ha estat agredint Catalunya i no 

l’ha deixada créixer, però per contra es diu que Catalunya és una de les regions més avançades 

d’Espanya. Si l’Estat no deixés fer res, opina, Catalunya no estaria on està. Una altra cosa és, 

diu, l’espoli fiscal, però la moció és sobre la declaració de sobirania. En relació al punt quart, 

sobre la pertinença a un Estat, pregunta si és que ara no volen un nou Estat, si és que no volen 

crear unes estructures d’Estat. O sigui, que per una banda diuen que si tenen un Estat no els va 
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bé perquè els limita, i en canvi per una altra volen un Estat, volen sobirania però unint-se a la 

Unió Europea. Seria inconcebible, diu, quedar fora d’Europa, com Macedònia, a la qual 

Grècia ha vetat l’entrada. Troba que és un altre punt que s’hagués hagut de redactar d’una 

altra manera. En relació al punt cinquè afirma que si ni una guerra, ni unes forces d’ocupació, 

ni les lleis no han acabat amb el poble català, tampoc no ho farà una sentència del Tribunal 

Constitucional, ni ara ni en el futur. Troba excessiu dir que una sentència farà desaparèixer 

Catalunya, i argumenta que és un altre punt de la proposta que es presta a confusió. En relació 

al punt sisè diu que tot el procés sembla adreçat a assolir la independència de Catalunya, i no a 

consultar el poble si vol o no aquesta independència. No es poden fer preguntes capcioses, que 

predisposin el ciutadà cap a un sentit unívoc, perquè és així quan s’invalida, èticament i 

moral, el contingut d’un referèndum. Creu que aquest punt està fora de context si el que 

realment es vol es fer una cosa democràtica. En relació al punt setè posa de manifest que no es 

pot equiparar un referèndum al resultat d’unes votacions al Parlament, en què el vot d’un 

ciutadà de Tarragona no val el mateix que el d’un de Lleida, de Girona o de Barcelona, i que 

per tant no es pot afirmar en base al resultats electorals que realment la voluntat majoritària de 

la gent és tirar endavant aquest procés sobiranista o no. Quan els vots de tots els ciutadans de 

Catalunya tinguin el mateix valor es podrà afirmar que és la voluntat de la gent, i no com ara, 

que és la del Parlament perquè durant trenta anys de governs autonòmics no han sabut 

elaborar una llei electoral catalana. En relació al punt vuitè afirma que és una declaració 

voluntarista que aquí s’acaba, que diu que s’ha d’anar cap al dret de l’autodeterminació però 

que palesen uns comportaments polítics que retrauen que les forces que representen a tots els 

catalans entrin en aquesta dinàmica. Creu que les coses poden fer-se millor, i es pregunta que 

és el que espera després. Es pregunta si de debò els presents creuen que el poble català podrà 

decidir sense cap tipus d’ingerència, en uns temps en què ja no hi ha ningú, a cap nivell, que 

sigui independent. Posa l’exemple d’Itàlia, que havia votat un president a qui Europa va fer 

plegar, i es pregunta a on està la sobirania del poble, quan tothom sap que fins i tot els 

governants estan en mans d’uns poders que els fan anar per allí on volen, que manen i 

determinen com ha de ser una societat o un poble. Per molta independència que demanin, 

afirma, no en tindran mai, de sobirania, perquè se seguiran els dictats dels poders fàctics reals 

de la societat actual. Pregunta per què enganyen a la gent, per què els hi fan creure que si es 

fan independents passaran a viure al país d’Alicia, al país de las meravelles. A la gent se li 

hauria de dir la veritat, diu, ja que estan vivint en un món interconnectat a on ningú és 

independent, a on els interessos econòmics se passen la sobirania dels pobles per on volen. En 

relació al punt segon diu que si el poble de Catalunya aconsegueix la sobirania serà per cedir-

la a Europa, i que aquesta farà el que voldrà. Afirma que a l’ajuntament ja li estaria bé aquesta 

situació, perquè també té la dinàmica d’enganyar a la gent. 

En aquest moment intervé el senyor alcalde per dir al senyor Espuny que pot parlar tot el 

temps que calgui, però li recorda que a la Comissió Informativa, a la qual no va assistir, va 

quedar clar per a tots els grups que van assistir que en aquest punt es tractava d’adherir-se o 

no, de ratificar o no el que va aprovar el Parlament de Catalunya, i que en canvi el senyor 

Espuny diu que enganyen. Li demana sigui més moderat en les seves intervencions, tot i que 

disposa del temps que vulgui. 

El senyor Espuny afirma que intenta ser el més moderat possible, i pregunta qui deixa de ser-

ho, de moderat, presentant aquestes propostes. Si Catalunya esdevingués independent i 

continués a Europa, conclou, automàticament hauria de cedir el 60 ó 70 per cent de la 

sobirania a Europa. En relació al punt tercer de l’acord diu que si realment respectessin el 

poble català donarien tota la informació, i no parcial, ja que hi podrien haver, de coses 
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dolentes. No expliquen les conseqüències que podrien haver tant a nivell econòmic com social 

i de desenvolupament de la societat sense pertànyer a l’Estat espanyol, creu que ho haurien 

d’explicar tot i així la gent es faria una idea exacta del que podria arribar a passar i aleshores 

podria decidir. Creu que al poble no se li diu tota la veritat, que s’ha iniciat aquest procés per 

una sèrie d’interessos que no es volen posar de manifest però que per ell ratllen més els 

interessos personals que no els col·lectius. Creu que el procés l’han iniciat malament les 

forces de CiU i ERC, que hagués volgut abstenir-se perquè creu en el dret a decidir, però en 

un dret a decidir en condicions lliures, i no amb interessos que es transformen en informació 

que va cap a una sola direcció. Només, conclou, llegint la declaració i els errors, intencionats 

o no, que es cometen d’entrada, troba que és com abans, quan els posaven pels altaveus 

l’himne nacional, encara que ara es pretengui posar els segadors. 

L’alcalde afirma que si el senyor Espuny s’escoltés a ell mateix potser de vegades s’adonaria 

del que està dient. 

El senyor Gaseni manifesta que els regidors d’ERC estan contents perquè, primer, són 

independentistes, i després, són d’esquerres, i saben, com molta gent a la que representen, que 

la solució per millorar el benestar és l’Estat propi, administrar-se tots sols. El seu partit creu 

en aquest projecte polític. Estan en política per canviar les coses a bé, i la solució és un Estat 

propi. Subscriu en la seva totalitat la declaració de l’Assemblea Nacional Catalana i de 

l’Associació de Municipis per la Independència, i anuncia que el seu vot serà favorable, que 

dóna suport a la declaració i a tots els fets que han esdevingut i que ha tirat endavant el 

Parlament de Catalunya, que és la màxima institució de l’autogovern. 

El senyor Font prega que es permeti raonar el seu vot individualment a cada membre del seu 

grup. Explica que al Consell Comarcal va raonar el vot negatiu com a grup polític ja que és el 

portaveu, però que aquí a l’ajuntament dona llibertat de vot. Afirma tenir dues consideracions 

a fer. Que respecta l’acord assolit per majoria en el Parlament el dia 23 de gener sobre la 

declaració de sobirania i del dret a decidir. Fa palès aquest respecte i el seu reconeixement a 

què l’acord és legítim i democràtic, però afirma que no té cap valor jurídic. En relació a 

l’afirmació de la declaració referit a Catalunya com a subjecte polític sobirà, diu que aquesta 

afirmació va en contra del principi constitucional que dóna aquesta sobirania al conjunt del 

poble espanyol, inclòs Catalunya, i per tant és una declaració políticament contradictòria a la 

legalitat vigent. En relació a la referència a què s’utilitzaran tots els marcs legals existents, 

com no pot ser d’una altra manera, dialogant amb l’Estat espanyol, institucions europees i 

comunitats internacionals, suposa diu, deu ser per donar un valor jurídic al text, ja que la 

pròpia declaració, com ha dit abans, no la té. Continua tot dient que després d’escoltar les 

declaracions d’ahir del portaveu del govern de la Generalitat Sr. Francesc Homs, que va 

afirmar i va voler deixar clar que la consulta, s’aprovi en el marc legal que s’aprovi, deurà ser 

vinculant en termes democràtics més enllà de si ho són jurídicament o no, i en què va posar 

com a exemple el referèndum de l’OTAN convocat per Felipe González l’any 1986, que no va 

ser jurídicament vinculant però sí políticament, es reafirma en que el dret a decidir seria 

vinculant des del punt de vista democràtic i polític, però no jurídic, que per a ell seria el que 

realment donaria plena legitimitat internacional a la demanda sobiranista. Conclou que ho 

respecta perquè és democràtic i legítim, però que si no té un valor jurídic té poc recorregut, i 

que aquest valor jurídic li hauria de donar bé l’Estat espanyol bé la comunitat internacional i/o 

europea. Per finalitzar diu que el seu vot no serà contrari, perquè com a demòcrata el dret a 

decidir el té per molt important, i per això totes les vegades que s’han presentat al plenari 

qüestions similars ell n’ha estat partidari. Es pregunta però, si el dret a decidir és innat a tots 

els pobles, si també el té el poble de l’Ametlla. Podrien fer una consulta, i veure si el govern 
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de la Generalitat respecta l’opinió majoritària i unànime de no fer el parc eòlic marí, i posar 

així a prova aquest dret a decidir, si es respectaria aquest dret per a un poble que decideix el 

seu futur lliure de qualsevol molí marí davant de la seva costa. Manifesta els seus dubtes. Vol 

deixar ben clar, amb l’exemple, que sempre hi han dues vares de mesurar. Es considera un 

català convençut, que estima la seva terra, però no un nacionalista, i menys encara un 

independentista, però creu profundament en la democràcia, i per això, anuncia la seva 

abstenció a nivell personal. 

La senyora Font i Ferré manifesta que el seu vot serà d’abstenció, d’acord amb la mateixa 

línia argumentada pel senyor Font. 

La senyora Margalef manifesta també la seva intenció d’abstenir-se. 

El senyor Montagut afirma respectar totes les opinions expressades, però creu que s’han fet 

una sèrie de consideracions que no pot passar per alt, i en especial les efectuades pel portaveu 

del PSC senyor Espuny, barrejant la part dispositiva i l’expositiva de la moció. Es pregunta si, 

quan ha parlat de tics i males praxis, es referia també a les del govern espanyol. El que es 

desprèn del discurs del Sr. Espuny, diu, és que l’Estat espanyol ha mimat i s’ha portat molt bé 

amb Catalunya, ja que del contrari no estaria al nivell que està en relació a Espanya, deixant 

de banda o desconeixent el tractament fiscal, i les contínues agressions en política 

autonòmica, en temes lingüístics, i tot el que ja coneixen. I del diferent valor dels vots en 

funció del territori ha arribat a concloure que el Parlament de Catalunya no representa la 

totalitat dels ciutadans de Catalunya. Pràcticament, assevera el senyor Montagut, és com venir 

a dir que no caldria ni que s’anés a votar. Explica que la proposta, el que pretén, el que diu, és 

que el poble català expressi que és el que vol, i en aquest marc cada grup polític podrà fer 

l’explicació del que consideri oportú. Opina que la gent ha de tenir tota la informació, que hi 

ha qui apostarà per veure-ho com el futur d’un món meravellós, i també qui pensarà, com el 

senyor Espuny, que la proposta aboca al desastre, que ja estan bé com estan dins de l’Estat 

espanyol. Constata en canvi que el Partit Popular ha estat molt més moderat, dient que està 

d’acord amb el dret a decidir però no amb un Estat propi, sense negar que com a mínim la 

gent pugui expressar-se. Per contra el senyor Espuny declara que si això es fa a través del 

Parlament no val, que ja estan bé com estan i que fins i tot han de donar gràcies perquè si no 

fos per l’Estat espanyol, que els ha tractat tant bé, no estarien on estan. Creu que és una visió 

totalment respectable, encara que per acabar de rematar-ho hagi afirmat que tot plegat, en fi, 

respon a interessos personals i no col·lectius. Troba que no cal dir res més. 

El senyor Espuny afirma que el senyor Montagut ha tret les seves pròpies conclusions de la 

seva primera intervenció, com que s’hagin de donar gràcies al govern espanyol per la situació 

en què estan, i això, rebat, ell no ho ha dit pas, ja que al govern espanyol no li dóna les gràcies 

per res. El que sí és un fet, diu, és que el vot de les persones en eleccions no té el mateix valor 

segons el territori, i que per tant els catalans no són tots iguals. Reitera estar d’acord amb el 

dret de decidir dels pobles, però no en la manera que es planteja i es porta a aprovació, ja que 

d’entrada troba que estan manipulant la informació. Si s’hagués iniciat un procés 

d’autodeterminació clar i neutre amb tot el Parlament al darrere el seu vot seria favorable, 

però en la manera com s’ha portat tot no, perquè veu possibles conseqüències negatives per a 

tots els ciutadans, i ell el que vol és anar cap endavant, no cap endarrere. La visió dels grups 

que presenten la proposta determina el resultat, i és del paper que les coses poden fer-se de 

diferent manera, que les persones han de tenir tota la informació a l’hora de decidir. La 

proposta fa passar per on es vol i per on interessa, i per això el seu vot, que recorda no és un 

vot de partit sinó personal, serà negatiu. 

El senyor Gaseni explica que després d’escoltar el senyor Espuny té la impressió que viuen 
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realitats diferents. El primer a fer, diu, és mirar com poden fer el referèndum, i per a això 

primerament el que cal és aprovar aquesta declaració de sobirania, per tal que pugui ser una 

consulta seriosa i amb validesa. Reitera que és una declaració de sobirania, i que no de com i 

quan s’ha de fer el referèndum. El que pertoca als partits polítics, diu,  és prendre posició i 

explicar la seva postura, ja que aquesta és l’única manera que el poble pugui votar lliurement. 

Troba molt important que avui facin aquest pas de suport a la declaració de sobirania 

aprovada pel Parlament de Catalunya. Entén que hi hagi molts projectes polítics, tots 

respectables, però reitera que els representants d’ERC estan contents perquè ja ha arribat 

l’hora, perquè la gent està cansada de totes les proves d’acostament a Espanya de mil maneres, 

tant amb uns governants com amb uns altres, sense resultat. No és un problema de partits, diu, 

sinó de la manera com està concebut l’Estat. L’etapa autonòmica ja ha passat, conclou, i ara 

s’ha de tirar endavant per un Estat propi. 

La senyora Martí manifesta que ella no està en el plenari a títol personal, sinó en representació 

de la gent que va votar-la. Se’ls ha acusat de no ser demòcrates, i això no pot passar-ho per alt. 

El Ple és l’expressió de la democràcia. Són demòcrates, i com que ho són, per això 

discuteixen i voten, perquè si no hi hagués democràcia el senyor Espuny no podria parlar i dir 

tot el que ha estat dient. Afirma que si van poder superar al rei Felip Vè i al Conde Duque de 

Olivares l’any 1714, i també a , si van superar els intents d’acabar amb la llengua catalana que 

tots encara continuen parlant, que si van superar tot allò, també, diu, aconseguiran superar el 

d’ara. Potser no assoliran ara la independència, però d’aquí a tres-cents anys continuaran 

buscant-la. El poble català, afirma, no és Espanya, i ho sent per tots aquells que no se 

n’adonen compte. El poble català no ho era en aquells moments, ni ho és en aquests, ni ho 

serà mai, d’Espanya. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord. Un cop conclosa, l’Alcaldia 

declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació: 

 Vots a favor: vuit. 

 Vots en contra: un. Vota en contra el senyor Antonio Espuny Gaseni. 

 Abstencions: tres. S’abstenen el senyor Joan Font i Ballesteros, la senyora Marta Font i 

Ferré i la senyora Gemma Margalef i Creixenti. 

 

 

Arran de l’aprovació de la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 

per part del seu Parlament, el passat dia 23 de gener de 2013, l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar MANIFESTA: 

1.- Que Catalunya s’ha format com a nació al llarg de deu segles, amb una llengua i unes 

formes de vida pròpies, en l’ordre social i econòmic, en l’ordre intel·lectual i espiritual i en 

l’ordre jurídic i polític. 

2.- Que a conseqüència de la derrota de 1714, les institucions catalanes foren abolides i 

Catalunya fou annexada “per dret de conquesta” a Castella com a província seva. 

3.- Que Catalunya ha resistit l’agressió permanent de l’Estat espanyol durant aquests tres-

cents anys i que tots els intents d’encabir i trobar un encaix polític entre Catalunya i l’Estat 

espanyol, inclosos els trenta anys d’autonomisme, han fracassat. 

4.- Que la pertinença a l’estat limita conscientment les potencialitats del nostre 

desenvolupament econòmic i cultural, i atempta clarament contra la cohesió de la societat 

catalana per l’espoli que pateix la nostra nació i per la limitada capacitat de decisió i 
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d’autogovern que permet l’autonomia. 

5.- Que després de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol de 28 de juny de 2010, 

s’ha fet del tot evident que només tenim dues vies: o bé desaparèixer com a nació o, per 

contra, iniciar un procés d’independència que ens porti a la constitució del nostre propi Estat.  

6.- Que la manifestació del passat Onze de setembre ha estat el punt culminant d’un procés de 

presa de consciència i de mobilització sense precedents, que representa l’inici de l’etapa final 

del procés de independència de Catalunya.  

7- Els resultats de les eleccions al Parlament del 25N, a més, han posat de manifest que hi ha 

una àmplia majoria social disposada a exercir el dret a decidir i a assumir-ne les 

conseqüències.  

8.- Que ha arribat l’hora d’unir esforços per tal que les voluntats actuals a favor de la sobirania 

s’agrupin i esdevinguin majoritàries per vies democràtiques, com a condició indispensable per 

exercir el dret d’autodeterminació. 

Per tots els fets anteriorment exposats el Ple acorda: 

 

1.- Donar el nostre suport a la màxima institució nacional, el Parlament de Catalunya, per 

l’aprovació de la Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya, que explicita que el poble 

català és subjecte polític i jurídic plenament sobirà per a decidir per si mateix el seu futur, 

sense ingerències externes de cap tipus. Aprovada per una àmplia majoria parlamentària, la 

Declaració és transcendental ja que ningú, des de l’estricta aplicació del dret internacional, ja 

no podrà negar a Catalunya l’exercici del dret a l’autodeterminació. 

 

2.- Instar al Parlament de Catalunya a que convoqui, tan aviat com ho consideri convenient i 

no més enllà del 2014, el referèndum o consulta perquè el poble català pugui exercir el seu 

dret de lliure decisió i, si aquesta és la seva voluntat majoritària, que Catalunya esdevingui un 

nou estat d’Europa. 

 

3.- Agafar el compromís de treballar per aconseguir el suport majoritari del poble català a la 

constitució de l’Estat propi, fent arribar a tots els nostres conciutadans les raons que ho avalen 

i convidant-los a participar en la construcció d’un Estat al servei d’una societat més lliure, 

justa, pròspera i profundament democràtica. 

 

4.- Notificar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del 

Parlament de Catalunya, als diversos grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al 

president del Govern Espanyol, al president del Congreso de los Diputados, als diferents grups 

polítics del Congreso de los Diputados, al president del Senado, al president del Parlament 

Europeu i als diferents grups polítics del Parlament Europeu. 

 

 

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

DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

 

 

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 

l’Alcaldia números 556/2012, de 30/11/2012 al 053/2013, de 25/01/2013 i de les actes de les 

Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 34/2012, de 30/11/2012, 35/2012, de 

13/12/2012, 36/2012, de 21/12/2012 i 1/2013, de 10/01/2013, documents tots que han estat a 
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disposició dels senyors regidors a la Secretaria des del moment de la notificació de la 

convocatòria de la present sessió. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El senyor Gaseni diu que des de fa uns dies hi ha alguna dificultat amb l’enllumenat públic en 

alguna part de de la població, i alguna nit s’apaguen els llums massa d’hora. Pregunta si hi ha 

algun problema, i si estan en via de solucionar-ho. 

El senyor Lallana explica que en les darreres setmanes hi ha hagut un parell d’incidències en 

l’enllumenat públic, que una es produïda per un quadre que dóna servei a les línies del sector 

de Ribes Altes i Part de Cala a causa de les excavacions de les obres del gas natural, que 

l’empresa s’ha fet responsable i que ja ho han reparat. I que paral·lelament, i sense tenir res a 

veure amb l’anterior, hi ha hagut incidències a la zona del quadre del mercat que els 

electricistes municipals estan reparant, que ja tenen restaurat el 50% de les quatre línies que 

donen suport a aquest quadre elèctric, que els treballs s’enllestiran abans de divendres, i que el 

quadre serà reforçat passades les festes de la Candelera. Afirma que no hi ha cap carrer a les 

fosques ja que han aconseguit donar llum als fanals de forma alternativa. 

L’alcalde, en nom de tot el consistori, desitja a tothom molta salut i unes molt bones Festes de 

la Candelera. 

 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 14:30 hores del dia més amunt 

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

ho desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 14 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 184 a 197 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 05/03/2013 

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 2 últims fulls inicialment 

habilitats, per causa de no caber íntegrament l’acta de la sessió que correspondria transcriure. 

El llibre l’integren 198 fulls, inclòs el present, i compren les següents actes: 

 

 Any 2011: acta de la sessió 11/2011, de 21/12/2011: 1 acta. 

 Any 2012: des de l’acta de la sessió 1/2012, de 16/1/2012, fins a la de la sessió 12/2012, 

de 28/12/2012: 12 actes. 

 Any 2013: acta de la sessió 1/2013, de 30/1/2013: 1 acta. 

 

L’Ametlla de Mar, 21/03/2013 

El secretari 

 

 

 

 

 

Jacobo Martínez Deó 

 


