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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: ...................... 578801 E / 579000 E 

Data en què s’inicia la transcripció dels acords: 21/03/2013, amb efectes des del 05/03/2013. 

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. 2/2013, DE 05/03/2013, 

EXTRAORDINÀRIA. 

 

 

ASSISTENTS A L’INICI 

 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí i Garcia 

 

Regidors 

Sr. Antoni Montagut i Franch 

Sra. Mª Carme Martí i Buenaventura 

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 

 

Justifica la seva absència el regidor Sr. Ruben Lallana i Plaza. 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:00 hores del dia 05/03/2013, 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 

extraordinària en primera convocatòria. 

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

 

 

1- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 1/2013, DE 30/01/2013. 

 

 

Es procedeix a llegir l’acta de la sessió 1/2013, de 30/01/2013. Un cop conclosa la seva lectura, i 
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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, 1/2013, de 30/01/2013. 

 

 

2- MODIFICACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE LA 

JUNTA DE GOVERN 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, 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. 

 

 

L’article 99 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, per exercir les seves competències 

resolutòries, la Junta de Govern Local té sessions ordinàries amb la periodicitat 

predeterminada pel Ple de la Corporació. 

Per acord plenari de data 28/6/2011 es va disposar que la Junta de Govern Local, per a 

l’exercici de les seves competències resolutòries, es reuniria de manera ordinària tots els 

dijous de cada setmana a les 13:00 hores, sempre que es tractés de dies hàbils i sens perjudici 

de les reunions, a efectes merament deliberatoris, que l’alcalde pogués convocar en ús de les 

seves facultats. 

Es considera necessari modificar la periodicitat fixada, amb la finalitat d’ajustar-la a les 

peculiaritats organitzatives de la institució. 

Per tot això; 

El Ple acorda: 

 

ÚNIC.- Es modifica l’acord plenari de data 28/6/2011, en el següent: la Junta de Govern 
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Local, per a l’exercici de les seves competències resolutòries, es reunirà de manera ordinària 

els divendres de cada setmana, sempre que es tracti de dies hàbils. 

 

 

3- 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 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 senyor Espuny manifesta el seu acord 

amb la proposta, ja que fins que no hi hagi sentència ferma no es pot procedir a cap tipus 

d’indemnització perquè en la situació jurídica en que es troba l’expedient i la reclamació, avui 

en dia, ni poden acceptar-la, ni valorar-la ni fer res de res que faci referència a qualsevol 

indemnització que reclama el propietari del sector. 

El senyor Gaseni manifesta que l’acceptació de la reclamació suposaria un greu perjudici per a 

l’ajuntament i també per extensió per al poble, i per tant faran costat a la proposta. 

El senyor Font manifesta també el seu acord amb la resolució dels serveis jurídics de la 

Generalitat. 

 

 

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. 

 

 

I.- ANTECEDENTS DE FET. 

 

1.- Mitjançant escrit presentat per conducte de correu certificat en data 09/11/2011 (Registre 

d’entrada de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar nº 3384 del dia 11/11/11), la companyia 

mercantil PORT OLIVET 2001, SL va formular reclamació de responsabilitat patrimonial 

contra l’ajuntament de l’Ametlla de Mar, en base a les següents manifestacions: 
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a) Que la societat PORT OLIVET 2001, SL es propietària de la parcel·la resultant numero 

63 descrita en el projecte de reparcel·lació del Pla parcial d’ordenació del sector G-5 

“Port Olivet”, aprovat definitivament en data 25/02/2003 i inscrit en el Registre de la 

Propietat. 

b) En aquesta data la societat reclamant era propietària única del sector i, en aquesta 

condició va executar al seu càrrec la pràctica totalitat de les obres d’urbanització d’acord 

amb el projecte aprovat definitivament en data 30/04/2003. 

c) El Ple de l’ajuntament de l’Ametlla de Mar, en data 22/06/2007, va aprovar inicialment 

el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), classificant la totalitat del sector G-5 

“Port Olivet” com a sòl urbà. Aquesta classificació es va mantenir en el document del 

POUM aprovat provisionalment. 

d) Per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Les Terres de l’Ebre (CUTE) de 

data 06/11/2008 es va aprovar definitivament el POUM amb la incorporació de 

determinades prescripcions que, pel que fa a l’antic sector G-5 Port Olivet, ordenaven el 

trasllat del sostre edificable a sectors més pròxims al nucli de La Cala i que es 

qualifiqués el sòl de l’àmbit com a espai lliure públic exempt d’edificacions. 

e) El text refós del POUM elaborat per l’ajuntament de l’Ametlla de Mar i al qual la 

CTUTE va donar conformitat en data 04/10/2010 va classificar el sector G-5 “Port 

Olivet” com a sòl no urbanitzable amb la qualificació de espais lliures públics sense 

preveure el trasllat del sostre. 

El POUM es va publicar al DOGC en data 09/11/2010. 

A partir d’aquests antecedents, PORT OLIVET 2001, SL formula reclamació de 

responsabilitat patrimonial amb la finalitat que se li reconegui una indemnització econòmica 

corresponent com a conseqüència d’uns 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”. Aquesta reclamació la formulen a l’empara de l’article 35 del RDL 2/2008, de 20 de 

juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl (TRLS), i, singularment, de l’article 26 

del mateix text legal que regula la indemnització per alteració de les condicions de 

participació dels propietaris en les actuacions d’urbanització.  

En el seu escrit inicial es reclama una indemnització equivalent a la diferència de valor de la 

finca propietat de PORT OLIVET 2001, SL entre la seva situació d’origen i la que hagués 

resultat a data novembre de 2010 d’haver estat acabada l’actuació amb un mínim de 

546.380,73 €, quantitat equivalent a les despeses de redacció del pla parcial, del projecte de 

reparcel·lació i del projecte d’urbanització del sector G-5 “Port Olivet” i de constitució de la 

Junta de Compensació i de formulació dels seus estatuts i bases d’actuació i incrementades 

amb la taxa lliure de risc, la prima de risc i l’IPC i amb les despeses derivades de 

l’assessorament legal en el present expedient de responsabilitat patrimonial. 

No es reclama, segons manifestació expressa de PORT OLIVET 2001, SL, el reintegrament 

de l’import de les obres d’urbanització executades atès que van ser finançades mitjançant un 

crèdit hipotecari que no va poder ser retornat. 

 

2.- Per Decret de l’alcalde de l’Ametlla de Mar nº 532/2011, de data 01/12/2011, es va 

admetre a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per PORT OLIVET 

2001, SL, es va nomenar instructor de l’expedient i es va obrir un període de prova de trenta 

(30) dies tal i com estableix l’article 9 del RD 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el 

Reglament dels procediments de les administracions publiques en matèria de responsabilitat 

patrimonial. 
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Aquest Decret es va notificar a PORT OLIVET 2001, SL en data 07/12/2011. 

 

3.- Per escrit presentat per conducte de correu certificat en data 13/01/ 2012 (Registre 

d’entrada de l’ajuntament de l’Ametlla de Mar nº 126 del dia 17/01/12), la mercantil 

reclamant va proposar els mitjans de prova que va considerar oportuns, entre els quals un 

dictamen pericial subscrit per l’arquitecte Sr. Albert Tarragó Garcia, en base al qual es va 

xifrar la indemnització reclamada en la quantitat de 4.765.101,62 € d’acord amb el següent 

desglós: 

- Valoració sòl:  4.757.101,62 € 

- Honoraris assessorament tècnic: 3.000 € 

- Honoraris assessorament jurídic: 5.000 € 

 

4.- Per Diligència de l’instructor de l’expedient de data 15/02/2012, es van admetre els 

mitjans de prova proposats per la mercantil PORT OLIVET 2001, SL consistents en els 

documents aportats i l’informe pericial presentat. 

Aquesta Diligència es va notificar a la indicada empresa reclamant en data 20/02/2012. 

 

5.- Per Provisió de l’Instructor de data 20/02/2012 es va requerir a l’arquitecte municipal 

perquè emetés un informe tècnic al respecte. 

 

6.- En data 15/06/2012 l’arquitecte municipal va emetre un informe tècnic en el que com 

conclusions exposava que considerava que s’havia de rebutjar la valoració que havia presentat 

la part reclamant perquè “(...) Cal rebutjar la valoració, doncs no s’han complert tots els drets i 

obligacions imputables als propietaris ja que es troben pendents de cessió les obres 

d’urbanització. I a més, la valoració conté errors que disminueixen en un 33 % la superfície 

del sostre i per tant, de la facturació que pot tenir l’activitat i no es tenen en compte la realitat 

dels costos de construcció aplicables que doblen el que es considera en la valoració (...)”.  

 

7.- Per Provisió de l’instructor de data 18/06/2012 (RS 25/06/2012 núm. 1217) notificada per 

carta certificada a la part reclamant en data 26/06/2012, se li atorgà un termini de tràmit 

d’audiència de (10) deu dies perquè pogués demanar còpia dels documents obrants en 

l’expedient i perquè pogués formular al·legacions i presentar els documents i justificants que 

estimés pertinents en compliment del que es disposa a l’article 11 del Reial Decret 429/1993, 

de 26 de març, pel que s’aprovà el Reglament dels Procediments de les Administracions 

Públiques en matèria de Responsabilitat Patrimonial. 

 

8.- En data 28/06/2012 (RE 1939) la part reclamant va presentar un escrit en el que 

sol·licitava que se li enviés l’informe tècnic de l’Arquitecte Municipal. 

 

9.- En data 04/07/2012 (RS 1252) es va remetre per part d’aquest Ajuntament a la part 

reclamant l’informe tècnic de l’arquitecte municipal sol·licitat. 

 

10.- En data 11/07/2012 (RE 2074) es va rebre l’escrit d’al·legacions presentat per la part 

reclamant previ a la proposta de resolució de l’expedient en el que es ratifiquen en tots els 

extrems de la reclamació. 

 

11.- En data 18/07/2012 l’instructor del procediment va formular proposta de resolució en el 
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sentit de desestimar en la seva integritat a reclamació de responsabilitat patrimonial instada 

per la mercantil PORT OLIVET 2001, SL. 

 

12.- Per Provisió d’alcaldia de data 19/07/2012 es va disposar trametre la totalitat de 

l’expedient administratiu a la Comissió Jurídica Assessora als efectes de la emissió de 

l’informe preceptiu en compliment del que disposa l’article 12 del Reial Decret 429/1993, de 

26 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments de les administracions 

públiques en matèria de responsabilitat patrimonial i l’article 8.3.a) de la Llei 5/2005, de 2 de 

maig, de la Comissió Jurídica Assessora, i suspendre la tramitació del procediment fins a 

l’emissió de l’informe sol·licitat. 

 

13.- La Comissió Jurídica Assessora, en reunió del dia 17/01/2013, va aprovar el Dictamen 

20/13 pel qual es conclou que “no es procedent estimar la reclamació d’indemnització instada 

per PORT OLIVET 2001, SL davant l’ajuntament de l’Ametlla de Mar pels danys i perjudicis 

derivats de la modificació mitjançant l’aprovació d’un text refós del POUM de la classificació 

del sòl del sector G-5 Port Olivet”.  

 

II.- FONAMENTS DE DRET. 

 

1.- Vista la proposta de resolució formulada, en data 18/07/2012, per l’instructor de 

l’expedient, del següent tenor: 

 

1.- Admissibilitat de la reclamació. 

 

Amb caràcter general i com a consideració prèvia, cal assenyalar que el dret a 

indemnització dels particulars per danys derivats d’actuacions urbanístiques es 

circumscriu als supòsits expressament previstos per la legislació urbanística, de 

manera que la responsabilitat patrimonial en matèria d’urbanisme constitueix una 

modalitat especifica dins el règim general de responsabilitat de les administracions 

públiques, contingut en els articles 139 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i de procediment 

administratiu comú (en endavant, Llei 30/1992) i que ha estat desenvolupat pel Reial 

Decret 429/1993, de 26 de març pel qual s’aprova el Reglament dels procediments de 

les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial. 

En el context d’aquest sistema general de responsabilitat patrimonial de 

l’Administració, l’especificitat del règim de responsabilitat en l’àmbit urbanístic 

radica, fonamentalment, en la delimitació del concepte de lesió indemnitzable, entesa 

com aquella ingerència en l’esfera jurídica dels particulars que aquests no tinguin el 

deure jurídic de suportar, i això com a conseqüència de la coneguda concepció 

estatutària del dret de propietat, que supedita al seu contingut a les determinacions 

derivades de l’exercici de la funció pública urbanística. En efecte, a partir del referit 

caràcter estatutari del dret de propietat, el contingut del mateix deriva de l’ordenació 

urbanística vigent, de tal forma que les limitacions i deures que imposa el planejament 

tan sols defineixen el contingut normal del dret de propietat. 

D’acord amb el que disposa l’article 3.1 del Text refós de la Llei de Sòl (RDL 2/2008, 

de 20 de juny –en endavant TRLS) i de forma totalment coherent amb el caràcter 

estatutari del dret de propietat proclamat en el següent article 7.1, en principi 
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l’ordenació urbanística no genera dret a exigir indemnització, atès que el contingut 

normal de la propietat ve precisament donat pel planejament. 

Per altra banda, l’ordenament juridico-urbanístic preveu també que el planejament pot 

ser objecte de revisions i modificacions, per quant la realitat és canviant i exigeix una 

constant adaptació de l’ordenació urbanística. 

Així les coses, tot i que les situacions generades pel planejament anterior no poden ser 

un obstacle per la potestat innovativa de l’Administració, la legislació urbanística, 

d’acord amb els principis de seguretat jurídica i confiança legitima, regula determinats 

supòsits en què l’alteració de l’ordenació urbanística pot generar responsabilitat 

administrativa. 

En tot cas, tal i com es desprèn del què ha estat indicat, la hipòtesi indemnitzatòria en 

l’àmbit urbanístic es configura com excepcional. 

Ara bé, abans d’examinar si en el present supòsit concorren els requisits generadors de 

responsabilitat patrimonial, cal examinar si aquesta acció es la via adequada per 

rescabalar-se de la lesió patrimonial que al·lega PORT OLIVET 2001, SL, ja que, 

d’acord amb el POUM publicat i executiu, els terrenys de l’antic sector G-5 “Port 

Olivet” s’inclouen dins d’un sector de sòl no urbanitzable subjecte a la redacció d’un 

Pla especial urbanístic de protecció del paisatge, amb l’objectiu de protegir els valors 

naturals i paisatgístics del territori, evitant-ne l’ocupació per a usos urbans, i 

compensar els drets de la propietat i obtenir la titularitat publica del sòl mitjançant el 

sistema d’expropiació. 

Es tracta de determinar si els perjudicis patrimonials al·legats per PORT OLIVET 

2001, SL queden coberts per la indemnització que es derivi de l’actuació expropiatòria 

corresponent o sí, per contra, queden al marge de la figura del preu just i son 

susceptibles de ser reclamats per la via de la responsabilitat patrimonial. 

Sobre aquesta qüestió el Tribunal Suprem, en la seva Sentència de data 11 d’octubre 

de 2000 (RJ 8628), seguida per la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 

Galícia de data 12 de febrer de 2009 (JUR 190406), reconeix una mena de “vis 

atractiva” de l’institut expropiatori de manera que el rescabalament dels perjudicis 

derivats d’una actuació expropiatòria no es matèria de responsabilitat patrimonial, 

tenint en compte que el preu just es un concepte ampli que inclou no només la privació 

del domini, sinó també la indemnització de qualsevol altra dret o interès patrimonial 

legítim. 

Diu aquesta Sentència: 
“Resuelto lo anterior, debemos ahora abordar la cuestión principal cual es si los perjuicios 

causados a una finca por su división como consecuencia directa de la acción expropiatoria 

son susceptibles de ser reparados por la vía de Responsabilidad Patrimonial de la 

Administración o, por el contrario, han de quedar subsumidos en el justiprecio establecido en 

el expediente expropiatorio. 

En este punto conviene destacar la distinta fundamentación de los institutos de la expropiación 

forzosa y la responsabilidad patrimonial, dado que mientras el primero responde a la 

necesidad de sacrificar derechos e intereses patrimoniales por razones de utilidad pública o 

interés social, eso si, siempre bajo la correspondiente indemnización que revertirá la forma de 

justiprecio, la segunda no es sino la consecuencia del deber de la colectividad de soportar las 

consecuencias de los daños antijurídicos causados a terceros por la actuación de la 

Administración o el funcionamiento de los servicios públicos, ya sea tal actuación normal o 

anormal, es decir, el instituto de la responsabilidad patrimonial tiende a repercutir en el 

colectivo social los daños causados a una o varias personas por el actuar administrativo, con 

independencia de las razones generadoras de dicho daño que los particulares no están 

obligados a soportar. 
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Centrada así la cuestión el debate se concreta a determinar, en principio, si cabe o no 

entender que determinados perjuicios derivados directamente de la acción expropiatoria no 

quedan cubiertos por la figura del justiprecio y por tanto son susceptibles de ser reclamados 

por la vía de la responsabilidad patrimonial, concretamente los causados a las fincas 

expropiadas parcialmente. 

La cuestión aparece resuelta en los artículos 1, 23 y 46 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

En efecto, el artículo primero de la citada Ley, al establecer que es objeto de la misma la 

privación singular no sólo de la propiedad sino de cualesquiera derechos o intereses 

patrimoniales legítimos, viene a afirmar el carácter expansivo del Instituto de la Expropiación 

Forzosa, tal como afirma la sentencia de 28 de abril de 1999, por el cual el justiprecio y la 

expropiación alcanzan no sólo los bienes y derechos directamente ocupados sino a todos los 

que puedan resultar afectados por la actividad expropiatoria y, por tanto, también el demérito 

que la finca pueda sufrir para su parcelación o por la menor rentabilidad de su expropiación, 

concepto este que no cabe confundir con el del artículo 46 de la Ley Expropiatoria en cuanto 

viene condicionado por el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 23 de la 

misma aun cuando tal exigencia no pueda interpretarse como una limitación de la fuerza 

expansiva del instituto expropiatorio, sino como un requisito formal que debe cumplirse por el 

expropiado para que aquélla se materialice plenamente. 

Sentado lo anterior es claro que los perjuicios derivados de la división de la finca 

parcialmente expropiada en tres partes constituyen un elemento más del justiprecio que debía 

o deberá abonarse como consecuencia de la expropiación, por tanto no cabe reclamar su 

compensación, ni siquiera por la vía de la reposición «in natura», ello resulta irrelevante en 

este punto, a través del instituto de la Responsabilidad Patrimonial, puesto que si el justiprecio 

se fijó ya definitivamente estamos ante un acto firme y consentido y si no ha tenido lugar tal 

determinación allí es donde deben valorarse la hipotética minoración del valor de la finca 

parcialmente expropiada y las demás lesiones patrimoniales derivadas directamente de la 

actuación expropiatoria, en otro caso podría darse lugar a una duplicidad indemnizatoria. 

Otra cosa sería si estuviésemos ante daños derivados del funcionamiento de la obra que 

motivó la expropiación en cuyo caso sí cabría acudir al instituto de la Responsabilidad 

Patrimonial siempre que concurriesen los demás requisitos exigidos para la misma. 

La tesis que aquí se sostiene sobre la distinción entre responsabilidad patrimonial y justiprecio 

derivado de la expropiación es la dominante en la Jurisprudencia de este Tribunal en la que se 

establece que el resarcimiento de los perjuicios derivados de la división de una finca como 

consecuencia de una actuación expropiatoria no es un tema de Responsabilidad Patrimonial, 

sino que simplemente se trata de un concepto indemnizatorio a integrar en el justiprecio ya 

que estamos ante un perjuicio comprendido en el artículo 1 de la Ley de Expropiación 

Forzosa.” 

En definitiva, els conceptes indemnitzatoris que reclama PORT OLIVET 2001, SL, 

corresponent a les despeses de redacció de plans i projectes i altres documents de 

gestió urbanística que han esdevingut inútils per efecte de la nova ordenació establerta 

en el POUM de l’Ametlla de Mar, seran un element més del preu just que haurà 

d’abonar-se en la futura actuació expropiatòria sempre i quan resultin degudament 

acreditats. 

D’això se’n deriva la inidoneïtat de l’acció de responsabilitat patrimonial exercitada 

per PORT OLIVET 2001, SL, per la qual cosa la reclamació presentada s’havia 

d’haver inadmès a tràmit, si bé, en aquest moment procedimental, comporta la 

desestimació de la reclamació formulada. 

 

2.- Pressupostos per a la concurrència de responsabilitat patrimonial de 

l’administració. 

 

Per bé que l’anterior conclusió ens eximiria de continuar, convé examinar si, en el 

present supòsit, concorren els requisits perquè sorgeixi la responsabilitat patrimonial 
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de l’administració pública i que, en l’àmbit urbanístic, son els generals (lesió 

antijurídica, individualitzable, efectiva i avaluable econòmicament, imputable al 

funcionament, normal o anormal, dels serveis públics, amb un nexe de causalitat 

directe i objectiu), a més de la seva previsió legal expressa. 

En aquest sentit l’article 35 TRLS contempla els següents supòsits indemnitzatoris: per 

alteració del planejament (apartat a), per imposició de vinculacions o limitacions 

singulars (apartat b); per modificació o extinció de la eficàcia dels títols habilitants 

d’obres i activitats (apartat c); per anul·lació, demora injustificada en el seu 

atorgament o denegació improcedent de llicències (apartat d) i per ocupació de terrenys 

(apartat e). 

Val a dir que aquest precepte no esgota el repertori de supòsits indemnitzatoris, i, així, 

l’article 6.2 TRLS preveu el dret a ser indemnitzat en determinats supòsits vinculats a 

una consulta prèvia urbanística defraudada, i el següent article 11.5 TRLS contempla 

el dret a ser rescabalat de les despeses incorregudes per poder presentar instruments de 

planejament o d’execució en supòsits de silenci administratiu negatiu. 

Finalment, tot i que el TRLS no incorpora un precepte exprés que contempli la 

indemnització de les despeses produïdes pel compliment dels deures inherents al 

procés urbanitzador, dins dels terminis establerts a l’efecte, que resultin inservibles 

com a conseqüència d’un canvi de planejament o per acordar-se l’expropiació (a la 

manera de l’article 44 de la Llei 6/1998, de 13 d’abril, de regim del sòl i valoracions), 

la indemnitzabilitat d’aquestes despeses es troba garantida per l’article 26 TRLS que 

actua, com una mena de clàusula residual de indemnització, sobre qualsevol hipòtesi 

de lesió patrimonial derivada del funcionament dels serveis públics. 

 

a.- El dany. 

 

Quant a l’existència dels danys cal negar la seva efectivitat ja que els mateixos es 

relacionen amb la ordenació dels terrenys de l’antic sector G-5 “Port Olivet” establerta 

en el POUM de l’Ametlla de Mar, quan actualment es troba pendent de resolució el 

recurs contenciós administratiu número 2/2011 davant la Secció 3ª de la Sala del 

Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya interposat per 

la mateixa mercantil reclamant contra els  acords de la CTUTE de dates 6 de novembre 

de 2008 i de 4 d’octubre de 2010, d’aprovació definitiva del POUM i de conformitat 

amb el text refós respectivament. 

En aquest recurs, PORT OLIVET 2001, SL impugna les prescripcions del POUM i 

que afecten a la finca de la seva propietat inclosa en l’antic sector de planejament G-5 

“Port Olivet”, tot interessant, a més de l’anul·lació dels esmentats acords, el 

reconeixement d’una situació jurídica individualitzada consistent en que es declari: 

 Que els terrenys de la seva propietat tenen la condició legal de sòl urbà. 

 Que ha patrimonialitzat l’aprofitament que el Pla parcial del sector G-5 “Port 

Olivet”, aprovat definitivament l’any 2000, atribuïa a la seva finca. 

 Que té dret a que aquest aprofitament es materialitzi a la parcel·la resultant 

numero 63 del Projecte de reparcel·lació del Pla parcial del Sector G-5 “Port 

Olivet”. 

En aquest context es evident que en el moment de formular-se la reclamació de 

responsabilitat patrimonial no es pot determinar la realitat dels suposats perjudicis que 

l’aprovació del POUM causa a la societat reclamant, ja que l’efectivitat d’aquests 
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dependrà de la decisió que s’adopti en aquest procés judicial doncs si aquest s’estima i 

s’anul·len les determinacions del POUM, amb la pervivència de les determinacions del 

planejament anterior, no es podrà invocar cap modificació del planejament generadora 

de drets indemnitzatoris. 

En aquest punt, cal recordar, d’acord amb una constant jurisprudència del Tribunal 

Suprem, que el termini per a exercir una acció de reclamació de responsabilitat de 

l’Administració “arranca desde que se estabilizan los efectos lesivos en el patrimonio 

del reclamante, que es cuando hay conocimiento suficiente para valorar su extensión y 

alcance, teniendo en cuenta que el Código Civil sigue el principio de la “actio nata”. 

No serà doncs fins que es resolgui el meritat recurs contenciós administratiu que es 

podrà determinar l’efectivitat del dany o lesió i la seva il·legitimitat. 

La Sentencia del Tribunal Suprem de data 30 d’abril de 1996 (RJ 3644) estableix la 

següent doctrina: 
“En el caso sometido a nuestro enjuiciamiento pudiera sostenerse que el ejercicio de una 

acción judicial encaminada a lograr la declaración de la nulidad de la licencia y la 

paralización de las obras era independiente y no condicionaba la presentación de la 

reclamación encaminada a exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración, como 

argumenta el Ayuntamiento recurrente. Sin embargo, no es así, pues la conformidad o no a 

derecho de la licencia que podía legitimar el ejercicio de la actividad productora del daño 

constituía un elemento fundamental para determinar en sus aspectos jurídicos el alcance de la 

responsabilidad de la Administración autora del acto y, consiguientemente, la posible 

imputación a ella de las consecuencias dañosas. 

Así vino a reconocerlo la Sentencia dictada por este Tribunal el 9 noviembre 1988. Esta 

sentencia, con ocasión de decidir definitivamente en apelación sobre la nulidad de la licencia 

otorgada por el Ayuntamiento en relación con las mismas obras a que ha dado lugar este 

proceso, apreció en sus fundamentos jurídicos la existencia de una relación entre, por una 

parte, el indebido otorgamiento por la Administración local actuante de una licencia de 

construcción sin exigir la presentación del previo proyecto de demolición y, por otra, la 

omisión de control de cumplimiento de las normas sobre actividades molestas y peligrosas al 

llevar a cabo el derribo (fundamento de derecho quinto). 

La apreciación de estas circunstancias lleva a la conclusión de que el recurso contencioso-

administrativo contra la licencia era el cauce adecuado para dirimir cuestiones de relevancia 

sustancial en orden a la depuración de la posible responsabilidad patrimonial derivada de la 

actuación administrativa cuya legalidad se impugnaba. En consecuencia, en el contexto de 

una interpretación flexible que la jurisprudencia acoge en esta materia, hasta que no se 

decidió definitivamente el expresado recurso no puede decirse que la acción pudiera 

ejercitarse, porque no eran conocidos en su integridad los presupuestos integrantes de la 

pretensión indemnizatoria.”  

Així mateix, la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de data 

1 d’octubre de 2004 (JUR 273514), va apreciar la conformitat a Dret d’una resolució 

administrativa que va inadmetre una reclamació de responsabilitat patrimonial per 

modificació del planejament, com a conseqüència que en el moment en què es va 

formular la reclamació es trobava pendent de resolució el recurs que la mateixa 

reclamant havia interposat contra el referit planejament, tal i com succeeix en aquest 

cas. Més concretament, en aquesta Sentència s’estableix: 
“No es objeto de discusión la doctrina jurisprudencial conforme a la cual el plazo de un año 

para el ejercicio de la acción de la responsabilidad, se computa a partir de la firmeza de la 

sentencia donde se declare la nulidad del acto administrativo o disposición de carácter 

general, por cuanto dicha declaración es lo que sirve de punto de partida y fundamento de la 

reclamación (STS 05.12.1991, 10.07.1992, entre otras muchas). 

No obstante, no es este el caso de autos en el que la eventual indemnización no derivaría de la 

sentencia anulando la Revisión del PGOU, sino todo lo contrario. Precisamente la 

declaración de disconformidad a derecho de la Revisión, excluiría la indemnización 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del Ple. 

 

Pàgina 12 

 

pretendida. 

Por una parte, debe reconocerse que la eficacia inmediata de la Revisión del PGOU 

materializa desde su aprobación los efectos nocivos reclamados, ya que es obvio que la 

promotora recurrente no puede proseguir con el proceso urbanizador en marcha, con el 

inherente perjuicio derivada de la ineficacia de los gastos ya desembolsados. 

No obstante, por otra parte parece del todo razonable que si la misma empresa que ha 

solicitado indemnización de daños y perjuicios por la desclasificación, tiene interpuesto un 

recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo que aprueba definitivamente dicha 

desclasificación solicitando su anulación y el mantenimiento de la condición urbanizable de 

los terrenos; se espere a la finalización de este recurso, ya que en caso contrario podría 

producirse la anómala situación de que una vez resuelto el procedimiento de responsabilidad 

patrimonial y reconocido el derecho a la indemnización de la recurrente -por causa de la 

desclasificación-, luego se dictase sentencia firme anulando la desclasificación que ya ha sido 

indemnizada. Ello provocaría la necesidad de reintegro de unas cantidades ya reconocidas 

por resolución administrativa o judicial que pudiera ya ser firme, lo que sin duda supone un 

quebranto irrazonable. Por el contrario, la espera a que se resuelva definitivamente el proceso 

judicial contra la Revisión no ha de producir sino un retraso en el eventual cobro de la 

indemnización, compensable con el abono de los correspondientes intereses, es decir, 

dificultad asumible y reparable. 

El Tribunal Supremo, fiel a la doctrina de la "actio nata" proclama que el cómputo del plazo 

para ejercitar la acción sólo puede comenzar "cuando ello sea posible por ser conocidos la 

naturaleza y la extensión de los daños y perjuicios causados" (STS 30.04.1996) y por lo arriba 

explicado, para nuestro caso se ha de entender que si el acto o disposición del que arranca la 

reclamación, ha sido recurrido por la misma entidad que solicita la indemnización, deberá 

esperarse al resultado de dicho recurso. Si la sentencia declara ilegal la Revisión del PGOU y 

reconoce los derechos urbanísticos de la promotora, no habrá lugar a la indemnización 

pretendida -tal vez otra, por perjuicios derivados del retraso, pero en todo caso no la ahora 

reclamada-. Si la sentencia declara conforme a derecho la Revisión, la recurrente podrá 

interesar la indemnización derivada de la desclasificación. 

Por lo expuesto, sólo "es posible" tramitar la reclamación una vez finalizado el proceso 

jurisdiccional contra el acto o disposición que sirve de fundamento a la pretendida 

indemnización.” 

D’acord amb aquesta doctrina jurisprudencial, és evident que l’entitat mercantil actora 

va formular la reclamació de responsabilitat patrimonial de forma anticipada, atès que, 

en no haver estat resolt el recurs contenciós administratiu que ella mateixa va 

interposar contra l’acord d’aprovació definitiva del POUM, no es poden determinar els 

suposats danys i perjudicis que aquest acord, en el seu cas, li provoca. 

 

b.- El nexe causal i la imputació de responsabilitat a l’ajuntament de l’Ametlla de Mar 

i el quantum indemnitzatori. 

 

En base al que ha quedat exposat, en no concórrer el requisit de l’efectivitat de la lesió 

no es considera necessari pronunciar-se sobre la concurrència de l’existència d’un nexe 

casual determinant de la responsabilitat patrimonial de l’ajuntament de l’Ametlla de 

Mar. 

Tampoc caldria pronunciar-se sobre la quantia econòmica del dany reclamat i la seva 

valoració, sense que aquesta manca de pronunciament impliqui conformitat amb la 

mateixa, si bé en aquesta qüestió convé efectuar les següents consideracions: 

i.- Cal rebutjar la indemnització reclamada en base al dictamen pericial aportat 

en el període de prova per aplicació del que determina l’apartat 4 de l’article 26 

TRLS segons el qual: 

“Los propietarios del suelo que no estuviesen al día en el cumplimiento de sus 
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deberes y obligaciones, serán indemnizados por los gastos y costes a que se 

refiere el apartado 1, que se tasarán en el importe efectivamente incurrido.” 

Com sigui que les obres d’urbanització encara no han estat finalitzades ni 

cedides a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, això suposa un incompliment de 

les obligacions urbanístiques, de manera que les despeses reclamades, que es 

concreten en l’escrit inicial de reclamació en les despeses de redacció del pla 

parcial, del projecte de reparcel·lació i del projecte d’urbanització del sector G-

5 “Port Olivet” i de constitució de la Junta de Compensació i de formulació 

dels seus estatuts i bases d’actuació, s’han de valorar, sempre que resultin 

degudament acreditades, atenent a l’import efectivament gastat. 

ii.- A més, l’Arquitecte Municipal en el seu informe tècnic de data 15/06/2012 

també conclou que s’ha de desestimar la present reclamació de responsabilitat 

patrimonial perquè segons exposa “(...) Cal rebutjar la valoració, doncs no 

s’han complert tots els drets i obligacions imputables als propietaris ja que es 

troben pendents de cessió les obres d’urbanització. I a més, la valoració conté 

errors que disminueixen en un 33 % la superfície del sostre i per tant, de la 

facturació que pot tenir l’activitat i no es tenen en compte la realitat dels costos 

de construcció aplicables que doblen el que es considera en la valoració (...)”. 

iii.- Quant a les factures presentades per acreditar aquestes despeses, aportades 

com a documents 6.1 i 6.2 a l’escrit de reclamació inicial, cal dir: 

 S’aporten diverses factures de l’entitat Sociedad de Tasación, SA en les 

que no s’especifica els conceptes als quals es refereixen aquests imports 

als efectes de poder comprovar si tenen relació amb els conceptes que 

efectivament es reclamen. 

 El mateix succeeix amb les factures de les empreses Topografia, 

cartografia y obra pública, SL (SERVITOP) i Balsells, SA. 

 Consten quatre factures de Pareja i Associats Advocats, SL que recullen 

treballs realitzats per compte i en benefici de PORT OLIVET 2001, SL 

que no es poden encabir en el conceptes reclamats, excepte la part 

corresponent a la redacció del projecte de reparcel·lació en el cas de la 

factura 092/03 de data 11/3/2003, i dels estatuts i les bases d’actuació de 

la Junta de Compensació en el cas de les factures 2001/227 de data 25 

de juliol de 2001; 161/02 de data 22 de maig de 2002 i 2001/52 de data 

5 de març de 2001. 

 

D’acord amb les precedents consideracions es formula la següent proposta de resolució 

en el sentit de: 

 

DESESTIMAR en la seva integritat la reclamació de responsabilitat patrimonial 

instada per la companyia mercantil PORT OLIVET 2001, SL en data 09/11/2011.” 

 

2.- Vist el Dictamen 20/13 de data 17 de gener de 2013, de la Comissió Jurídica Assessora pel 

qual es conclou que “no es procedent estimar la reclamació d’indemnització instada per PORT 

OLIVET 2001, SL davant l’ajuntament de l’Ametlla de Mar pels danys i perjudicis derivats de 

la modificació mitjançant l’aprovació d’un text refós del POUM de la classificació del sòl del 

sector G-5 Port Olivet”. 
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3.- Vistos els articles 139 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 

de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

4.- En la tramitació de l’expedient s’han observat les formalitats del Reial Decret 429/1993, 

de 26 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments de les administracions 

públiques en matèria de responsabilitat patrimonial i disposicions concordants. 

 

Per tot l’exposat el Ple acorda: 

 

PRIMER.- Desestimar en la seva integritat la reclamació de responsabilitat patrimonial 

instada per la companyia mercantil PORT OLIVET 2001, SL en data 09/11/2011, amb la 

finalitat que se li reconegui una indemnització econòmica corresponent com a conseqüència 

d’uns 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”.  

Aquesta desestimació es fonamenta en el contingut de la proposta de resolució de l’instructor 

de l’expedient que s’ha transcrit en la part expositiva del present acord i del Dictamen 

preceptiu 20/13 de la Comissió Jurídica Assessora, de data 17/01/2013, que consta a 

l’expedient. 

 

SEGON.- Notificar el present acord a la mercantil PORT OLIVET, 2001, SL i a la Comissió 

Jurídica Assessora. 

 

 

4- APROVACIÓ DEL PLA INUNCAT DE L’AMETLLA DE MAR. 

 

 

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

del que es disposa a l’article 82.3 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. 
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Per Provisió de l’Alcaldia de data 19/12/2012 es va disposar l’obertura d’informació pública 

del projecte de Pla INUNCAT de l’Ametlla de Mar, elaborat Consell Comarcal del Baix Ebre. 

L’edicte corresponent va ser exposat al tauler d’anuncis de la corporació i publicat al Butlletí 

Oficial de la Província de Tarragona de data 3/1/2013. 

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 INUNCAT de l’Ametlla de Mar. 

 

SEGON.- Sotmetre el pla aprovat a coneixement de la Comissió de Protecció Civil de 

Catalunya, per a la seva homologació. 

 

 

5- PRESA DE RAÓ DE LA CONFORMITAT AMB EL TEXT REFÓS DEL PLA DE 

MILLORA URBANA DEL SECTOR “PMU ROQUES DAURADES 2”. 

 

 

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

del que es disposa a l’article 82.3 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 senyor Espuny recorda que sempre ha 

mostrat una opinió contraria, ja en la revisió del pla general, que trobava era el moment oportú 

per canviar la tipologia constructiva del pla antic per plasmar una altra, ja que l’edifici de dos 

o tres-cents habitatges impactarà juntament amb el de l’hotel. Si s’hagués mantingut un sol 

polígon, continua, a on ara es faran les cases unifamiliars adossades s’hagués pogut 

compensar les zones verdes i si s’hagués previst una nova reubicació de les zones verdes 

d’obligada cessió a l’ajuntament, s’hagués pogut aprofitar tota la punta de Bon Capó per 

deixar-la tal com està, sense tenir que edificar cap tipus de casa ni al davant ni al darrere dels 

apartaments Amatista i Esmeralda, fent-ho més integrat en l’entorn, ja que les cases que hi ha 

al voltant són cases unifamiliars aïllades. No troba conforme deixar fer el bloc que pretenen, 

de tres-cents habitatges. Anuncia que votarà que no perquè el model que se’n deriva no és el 

millor model per a aquella zona, que tindrà un impacte visual brutal que perjudicarà els veïns i 

tot el poble. 

El senyor Gaseni manifesta que a la darrera votació del mes d’octubre de 2012 el seu vot ja va 

ser contrari. Creu que el projecte és excessivament impactant en una zona on existeix ja un 

hotel de grans dimensions. Els edificis perjudicaran la zona de Roques Daurades i els seus 
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veïns. 

El senyor Font manifesta que serà coherent, ja que ja es va guanyar moltíssim a la península 

de Bon Capó, a on en un principi hi anaven cent habitatges i va quedar lliure en un 84%, cosa 

que evidentment s’ha de compensar en un altre lloc. Creu que es va avançar moltíssim per a 

poder arribar a la situació actual, i que des del punt de vista tècnic fan confiança als informes. 

Anuncia el seu vot favorable. 

El senyor Montagut manifesta que si fan una mica de memòria recordaran que és el que hi 

havia previst a la zona en aquell moment per l’equip de govern, que no era pas l’actual. 

Remarca les millores en quan a la densitat d’habitatges i també en la punta de Bon Capó, que 

dels cent habitatges que hi havien previstos han quedat en setze amb una alliberació del lloc 

molt important. És evident, diu, que tots voldrien la costa el més verge possible, i que les 

edificacions no passessin de dues plantes com a molt, però el que també està clar és que hi 

havien uns propietaris amb uns drets adquirits, i que es va haver de fer un gran esforç per tal 

d’aconseguir que rebaixessin les seves pretensions. 

 

 

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: nou. 

 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. 

 

 

En data 31/10/2012, el Ple de l’Ajuntament va acordar aprovar definitivament el Pla de 

Millora Urbana del sector “PMU Roques Daurades 2”, a executar pel sistema de reparcel·lació 

en la modalitat de cooperació, tot suspenent l’executivitat i la seva publicació fins que es 

presentés un text refós que incorporés les prescripcions que al mateix acord s’especificaven. 

La mercantil Proyectos y Desarrollos Urbanos MAN SL, en data 14/12/2012 i amb el número 

de Registre 3668, ha presentat el text refós sol·licitat. 

En data 25/1/2013 l’arquitecte municipal Sr. Prous Cañellas ha emès informe que conclou 

l’adequació del text refós presentat a les prescripcions establertes a l’acord plenari de 

31/10/2012, abans esmentat. 

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 el que es disposa a l’article 92.1.a) i 92.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat 

per Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, respecte de l’aprovació amb prescripcions; 

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: 
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PRIMER.- Donar conformitat al Text refós del Pla de Millora Urbana del sector “PMU 

Roques Daurades 2”, presentat en data 14/12/2012 per Proyectos y Desarrollos Urbanos MAN 

SL en compliment de l’acord plenari de data 31/10/2012. 

 

SEGON.- Disposar el lliurament a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 

l’Ebre d’un exemplar del Pla aprovat i d’una còpia íntegra de l’expedient administratiu 

tramitat, en compliment del que es disposa a l’article 88 del Decret Legislatiu 1/2010, de 

3/8/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

 

TERCER.- Ordenar la publicació al Butlletí Oficial de la Província d’edicte comprensiu de 

l’acord d’aprovació definitiva i del present acord, i de la normativa urbanística del Pla 

aprovat, amb menció expressa dels extrems a què es refereix l’article 107.1 del Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

 

QUART.- Condicionar suspensivament el que es disposa al punt tercer al compliment del que 

es disposa al punt segon, en aplicació del que disposa l’apartat cinquè de l’article 107 del Text 

refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010.. 

 

 

6- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE 

L’AJUNTAMENT SOBRE L’EXECUCIÓ DEL PLA D’AJUST APROVAT EN DATA 

30/4/2012. 

 

 

El senyor Montagut dóna compte de l’informe de la Intervenció General de l’ajuntament sobre 

l’execució del pla d’ajust aprovat en data 30/4/2012, fent constar que per una banda es dóna 

compte de les dades de l’ajuntament i La Cala Serveis i no s’inclou la consolidació de La Cala 

Gestió, ja que s’entén no està integrada dintre del sector de l’Administració Pública ja que el 

seu volum de negoci supera el 50% dels costos de producció. Manifesta que trimestralment es 

farà un donar compte al plenari amb la finalitat de tenir visió de la línia que els marcarà cap a 

on van i la direcció que porten.  

 

 

7- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE 

L’AJUNTAMENT SOBRE PAGAMENTS PENDENTS I OBLIGACIONS PENDENTS DE 

RECONÈIXER, EXERCICI 2012. 

 

 

El senyor Montagut dóna compte de l’informe de la Intervenció General de l’ajuntament sobre 

pagaments pendents i obligacions pendents de reconèixer, exercici 2012; fent constar que 

aquest informe correspon tant a l’ajuntament com a La Cala Serveis i Cala Gestió; manifesta 

que han de tenir en compte que a més d’haver uns pagaments pendents hi ha també uns 

ingressos pendents que produiran un anivellament de les quantitats. 

L’alcalde explica que en el proper ple ordinari donaran compte de la liquidació, se’ls farà 

arribar una còpia i per tant veuran allí quin ha estat el recorregut de les mesures preses i els 

indicarà quina és la situació pressupostària i financera de l’ajuntament. 
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I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 13:35 hores del dia més amunt 

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

ho desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 17 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 2 a 18 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 21/03/2013 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 3/2013, DE 21/03/2013, 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 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 Esteller. 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:00 hores del dia 21/03/2013, 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ 2/2013, DE 05/03/2013. 

 

 

Es procedeix a llegir l’acta de la sessió 2/2013, de 05/03/2013. 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 
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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, 2/2013, de 05/03/2013. 

 

 

2- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

L’AMETLLA DE MAR I LA SOCIETAT AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ LOCAL SA, 

PER A L’ACCÉS DE LA RÀDIO LOCAL LA CALA RÀDIO A LA PLATAFORMA DE 

PROGRAMACIÓ SINDICADA. 

 

 

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, 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. 

 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, mitjançant el seu ens depenent la mercantil La Cala 

Serveis Municipals SL, de capital íntegrament municipal, presta el servei de ràdio local La 

Cala Ràdio. 

Atès que s’ha redactat una proposta de Conveni de col·laboració amb la mercantil Agència de 

Comunicació Local SA, constituïda pel Consorci de Comunicació Local, per a l’accés de les 

ràdios locals La Cala Ràdio a la plataforma de programació sindicada, la qual cosa ha de 

fomentar l’intercanvi de continguts l l’accés a la programació pròpia de l’Agència de 

Comunicació Local SA; 

Atès que la proposta de conveni, dins de l’esfera dels interessos propis de l’ajuntament i en 

l'àmbit de les seves competències, contribueix a satisfer les necessitats i aspiracions dels veïns 

del municipi, en els termes del que disposa l’article 66 del Text refós de la Llei Municipal i de 

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

El Ple acorda: 
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ÚNIC.- Aprovar el Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i la 

societat Agència de Comunicació Local SA, per a l’accés de la Ràdio local La Cala Ràdio a la 

plataforma de programació sindicada. 

 

 

3- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2013, 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. 

 

 

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, 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. 

 

 

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 28/2/2013, RE 652, ha tingut entrada al registre general d’aquest 

ajuntament la proposta d’annex per al 2013 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; 
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Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar l’esmentada proposta d’annex al 

conveni en sessió plenària de data 25/1/2013; 

Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2013 al Conveni marc per a la prestació del servei 

social d’atenció primària; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar l’annex per al 2013 al Conveni Marc entre el Consell Comarcal del Baix 

Ebre i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, en matèria de Serveis Socials i Benestar i altres 

programes relatius al Benestar Social. 

 

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

Ebre, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

4- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2013, DEL CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I 

L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, PER A LA REALITZACIÓ DEL BAT 

(BANC D’AJUDES TÈCNIQUES) DINS DEL PROGRAMA PER A L’IMPULS I 

L’ORDENACIÓ DE LA PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I L’ATENCIÓ A 

LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA (PRODEP). 

 

 

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, 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. 

 

 

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). 
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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 28/2/2013, RE 651, ha tingut entrada al registre general d’aquest ajuntament 

la proposta d’annex per al 2013 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 988,10 € 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 25/1/2013; 

Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2013 al Conveni esmentat; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar l’annex per al 2013 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. 

 

 

5- 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 2013. 

 

 

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, cap regidor fa ús de la paraula. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord. Un cop conclosa, l’Alcaldia 
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declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació: 

 Vots a favor: dotze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

 

 

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 2013. 

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 2.581,19 €; 

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 2013. 

 

SEGON.- Remetre un certificat del present acord al Consell Comarcal del Baix Ebre, per al 

seu coneixement i efectes. 

 

 

6- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2013, DEL CONVENI MARC ENTRE EL 

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

MAR, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI SOCIAL D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA. 

 

 

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

del que es disposa a l’article 82.3 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. 
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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 11/3/2013, RE 770, ha tingut entrada al registre general d’aquest ajuntament 

la proposta d’annex per al 2013 al Conveni marc per a la prestació del servei social d’atenció 

domiciliària, el qual fixa en 25.641,81 € 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 22/2/2013; 

Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2013 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 2012. 

 

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

2013, així com l’annex per al mateix 2013 al Conveni marc per a la prestació del servei social 

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

Mar. 

 

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

Ebre, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

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 54/2013 de 28/01/2013, al 190/2013 de 15/03/2013, i de les actes de les 

Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 2/2013 de 25/01/2013, 3/2013 de 

15/02/2013, 4/2013 de 22/02/2013, 5/2013 de 28/02/2013 i 6/2013 de 08/03/2013, 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 senyor Espuny manifesta que, en la relació de Decrets de l’Alcaldia ha vist que n’hi ha uns 

quants que fan referència a la desestimació de recursos d’alçada interposats contra acords de 

l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió en matèria urbanística, motiu pel qual pregunta 

si l’equip de govern té previst algun pla B, per si tots aquests casos arriben al 
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contenciosoadministratiu, ja que en poden ser molts que s’afegirien als que ja hi ha en curs, 

suposant això un cost important per les arques municipals. 

El senyor Lallana manifesta que no té en aquest moment la informació suficient per poder 

contestar amb rigor la pregunta, però expressa la seva predisposició a reunir-se i parlar sobre 

els recursos d’alçada presentats, que no són encara contenciosos, i explicar-li com han anat 

tots els processos urbanístics que han derivat en aquests recursos desestimats. 

L’alcalde ofereix al senyor Espuny i a qualsevol altre regidor que ho desitgi que es reuneixin 

amb el regidor senyor Lallana abans de la realització del proper ple ordinari, per rebre tota la 

informació que fa al cas. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El senyor Espuny pregunta si les obres de Roques Daurades estaran enllestides abans del 

proper estiu, ja que fa tres anys que duren i encara no estan finalitzades, comportant tot una 

sèrie de molèsties pels veïns. 

El senyor Gaseni, en relació a la propera obertura del nou centre comercial Mercadona, 

pregunta quan es posarà en funcionament, i si es té coneixement de quantes persones del 

poble podran entrar a treballar. 

La senyora Margalef pregunta al senyor Lallana, en relació a la publicació al Butlletí Oficial 

de la Província de data 15/03/2013 de l’anunci per a la concessió del centre social de Tres 

Cales, pel motiu del retard, ja que li consta que l’anterior persona que ho regentava va deixar-

s’ho al Nadal de l’any passat i estan ja en dates molt properes a Setmana Santa, i la persona 

que ho vulgui regentar no ho podrà tenir per aquestes dates. Pregunta també en relació als 

passos de zebra, ja que la pintura no és apropiada ni adient, i una persona ha caigut, l’han 

hagut d’operar i ha presentat denúncia. Pregunta si l’ajuntament disposa de partida 

pressupostària per pintar-los amb una pintura que no rellisqui. Pregunta també sobre l’hotel de 

la zona Castell de la urbanització Les Tres Cales, si l’empresa interessada va presentar el 

projecte abans del 31 de gener o s’ha tornat enrere. Per últim pregunta per les obres de Gas 

Natural, diu que la gent està tenint molta paciència, que l’empresa que fa l’asfaltat fa el que 

vol, deixant les rases obertes més d’una setmana sense senyalitzar, i pregunta si se’ls pot 

cridar l’atenció. 

La senyora Font i Ferré prega al regidor senyor Lallana que prengui nota que al carrer 

Drassanes, potser per les obres de Gas Natural, s’han fet dos socs que poden resultar 

perillosos pels vianants i molestos per als vehicles. 

El senyor Gaseni, en relació a les obres de la carretera d’accés sud, pregunta si ja tenen en 

compte la proximitat del període estiuenc. Demana informació també sobre el nou hotel de la 

zona de Tres Cales. 

El senyor Lallana, en relació a la concessió del centre social de Tres Cales manifesta que sí 

que l’anterior concessionària ho va deixar pel Nadal, però que formalment no va fer-ho fins 

que va presentar la renúncia per escrit, a meitat o finals del gener. Tant bon punt aquest fet va 

tenir lloc es va reunir amb el secretari i van procedir a una revisió de les bases del plec, perquè 

de l’experiència obtinguda durant el pocs temps que ha estat vigent la concessió es va detectar 

que alguna cosa no era la idònia, i calia modificar-la. D’aquí les petites modificacions en el 

plec. A partir d’aquí, diu, és un tema purament administratiu, que porta el seu termini entre 
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publicacions. Ara està aprovada la licitació, i són vuit dies naturals des de l’última publicació 

en els diaris oficials. S’ha fet la màxima difusió, tothom que vulgui presentar-se pot fer-ho. En 

relació als passos de vianants, no li consta l’accident tot i que és possible que no se l’hagi 

informat. Es compleix la normativa, tot i que cada dia surten nous productes. Manifesta que 

ara és complicat repintar tots els passos, però que es tindrà en compte de cara al futur. Informa 

que degut a les obres de Gas Natural s’han eliminat algunes zones de pintura per allà a on 

passa la rasa, però que tant aviat finalitzin les obres de substitució del paviment es repintarà 

tot. En relació justament a les obres de Gas Natural manifesta discrepar de l’opinió de la 

senyora Margalef. Opina que l’empresa subcontractada per Gas Natural ha treballat molt bé 

fins i tot en zones en què no es disposava de plànols, ja que disposen d’un geo-radar molt 

precís. Explica que és tot un procés en que primerament obren rasa, estenen la canonada, 

tanquen amb formigó i reomplen amb asfalt calent i betum. Les rases estan totes molt ben 

segellades, i si bé és cert que les obres porten problemes als veïns, s’estan fent amb la màxima 

celeritat i professionalitat, encara que, com és obvi, tot és millorable a la vida. En relació al 

tema de l’hotel de Tres Cales contesta que és veritat que el plec de clàusules estipulava un dia 

per poder presentar el projecte bàsic, però que vista la magnitud del projecte i que estaven a 

tocar del Nadal l’empresa va demanar poder allargar el termini, i com que només hi havia una 

empresa interessada, i no es podia deixar perdre una gran inversió com aquesta, se’ls hi va 

concedir. 

L’alcalde aclareix que l’accedir a aquesta sol·licitud va ser una acord formal del Consell 

d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió. En relació al prec sobre el 

carrer Drassanes demana al regidor que en prengui nota, i recorda que l’ajuntament disposa 

d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreix aquests danys, prèvia reclamació, 

acreditació dels fets, i justificació. En relació a la pregunta sobre les obres a Roques Daurades 

diu l’alcalde que es van produir uns pactes sobre tot el que anava succeint, i recorda que hi 

han diversos col·lectius, amb diferents interessos de difícil harmonització: el grup dels xalets, 

el del blocs, i el de l’hotel, que és qui per motius obvis va demanar la suspensió temporal de 

les obres. Ara, en poques setmanes, hauria d’estar tot enllestit. En relació a la carretera d’accés 

sud explica que el projecte està en fase d’aprovació inicial, i recorda que ja va dir que 

qualsevol interessat podia posar-se en contacte amb la Regidoria de Medi Ambient per 

constatar l’esforç efectuat per aconseguir que l’obra tingui un mínim impacte. Qualsevol 

aportació serà benvinguda, i recorda que l’aprovació definitiva passarà per un proper Ple. En 

relació al Mercadona contesta que la previsió d’obertura és de dos mesos a partir de Setmana 

Santa, per tant unes vuit o deu setmanes a partir del dia d’avui, tot i que no pot precisar el dia 

exacte perquè no li han comunicat. Explica que s’estan fent entrevistes a totes aquelles 

persones que compleixen els requisits mínims per poder-hi treballar, i que els motius 

d’exclusió són bàsicament dos, el no tenir l’edat i el no tenir els estudis. L’ajuntament el que 

vol, conclou, és que facin el màxim nombre d’entrevistes possibles, però recorda que és un 

tema totalment privat, d’una empresa. El nombre de treballadors serà d’entre 30 i 40 persones 

fixes durant tot l’any i d’entre 10 i 20 d’addicionals amb caràcter temporal, en dies, setmanes i 

mesos de més afluència de públic. És a dir, que en números globals podria arribar als 60 

treballadors, segons les dades que li han facilitat. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 13:39 hores del dia més amunt 

esmentat, s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signen tots els assistents que 
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ho desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 10 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 19 a 28 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 31/05/2013 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 4/2013, DE 30/05/2013, 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 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. 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 absència la regidora Sra. Marta Font i Ferré 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:00 hores del dia 30/05/2013, 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ 3/2013, DE 21/03/2013. 

 

 

Es procedeix a llegir l’acta de la sessió 3/2013, de 21/03/2013. 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: 
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ÚNIC.- Aprovar l’acta de la sessió, 3/2013, de 21/03/2013. 

 

 

2- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 

URBANÍSTICA MUNICIPAL, CONSISTENT EN LA INCLUSIÓ AL CATÀLEG DE 

MASIES D’UNA EDIFICACIÓ RURAL EXISTENT A LA PARCEL·LA 5 DEL POLÍGON 

34. 

 

 

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. 

 

 

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5751, de 9/11/2010, es va publicar el 

nou Pla d’ordenació urbanística municipal. 

Amb l’entrada en vigor i executivitat d’aquest nou planejament general adquirí plena vigència 

el Catàleg de Masies que en forma part integrant, i que, en compliment de la legislació 

corresponent, identifica les construccions situades en sòl no urbanitzable susceptibles de 

reconstrucció o de rehabilitació i justifica les raons que en determinen la preservació o, si 

s’escau, la recuperació. 

L’article 100 de la normativa del Pla d’ordenació urbanística municipal disposa: 

“La inclusió futura de qualsevol edificació en el Catàleg requerirà la modificació del 

POUM-AM i s’adoptarà per la concurrència de raons arquitectòniques, històriques, 

mediambientals, paisatgístiques, socials, vinculades al patrimoni cultural, delimitat 

aquest segons la seva legislació sectorial, o a una altra circumstància que permeti 

entendre que l’edificació reuneix els valors de protecció per als quals la legislació 

urbanística contempla el règim normatiu de masies i cases rurals.” 

En data 20/3/2013, el Sr. Albert Adellach Rincón va presentar instància per la qual sol·licitava 

la tramitació d’una modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal amb 

l’objectiu d’incorporar a l’esmentat catàleg de masies una edificació existent, ubicada a la 

parcel·la 5 del polígon 34, partida Vinyasses. 

Atenent el que es disposa a l’article 101.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar considera adient la 

proposta i l’assumeix expressament com a pròpia. 

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. 

La proposta ha estat informada favorablement per l’arquitecte municipal en data 20/5/2013. 

En aquest informe es justifica la innecessarietat de l’informe previ de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme previst per l’apartat a) del paràgraf segon de l’article 99 del Text refós de la Llei 

d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, ja que no es donen les 
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circumstàncies requerides per l’apartat primer de l’article esmentat. 

Es considera inaplicable també el règim de suspensió preceptiva de tramitacions i concessions 

de llicències previst als articles 73 i 74 del mateix text legal, ja que la proposta no implica 

modificació del règim urbanístic. 

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, pel que fa a la tramitació; 

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 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 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 consistent en la inclusió al catàlegs de masies d’una edificació rural 

existent a la parcel·la 5 del polígon 34. 

 

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. 

 

 

3- ADHESIÓ AL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL, APROVACIÓ DELS 

ESTATUTS I NOMENAMENT DE REPRESENTANTS AL CONSELL PLENARI. 

 

 

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. 
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 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

 

 

Atès que, amb la intenció de millorar el servei de ràdio local que l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar presta mitjançant el seu ens depenent la mercantil La Cala Serveis Municipals SL, de 

capital íntegrament municipal, es considera necessària l’adhesió de l’Ajuntament de l’Ametlla 

de Mar al Consorci de Comunicació Local; 

Atès que l’adhesió a aquest ens permetrà l’accés del servei municipal a la programació 

sindicada de l’organisme; 

Vistos els estatuts reguladors; 

Per tot això; 

Atès el que es disposa als articles 22.2.b) i 47.2.b) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora 

de les bases de règim local, 64 i 110 del Text refós de règim local aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 781/1986, de 18/4/1986, 150.1, 191.1, i 269 a 272 del Text refós de la Llei 

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

113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3/8/2010, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, i 312 a 324 del Reglament d’Obres, Activitats i 

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

Vistos els estatuts reguladors; 

Vistos els informes preceptius de Secretaria i d’Intervenció; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar al Consorci de 

Comunicació Local, tot sol·licitant la incorporació. 

 

SEGON.- Aprovar i acceptar els estatuts i el Reglament de règim interior de l’organisme. 

 

TERCER.- Sotmetre a informació pública el present acord, juntament amb l’expedient de què 

porta causa, mitjançant anunci que haurà de publicar-se al Butlletí Oficial de la Província, al 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal, 

per un període de trenta dies hàbils a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions, als 

efectes de poder ser examinats i, si escau, formular les reclamacions i al·legacions que es 

considerin pertinents. 

 

QUART.- Aprovar la formalització de la proposta de Conveni d’adhesió al Consorci de 

Comunicació Local. 

 

CINQUÈ.- Designar com a representant de l’Ajuntament en el Consell General del Consorci 

al senyor Albert Medrano Arbó. 

 

SISÈ.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per fer 

efectius els acords precedents, en particular, per a la signatura del conveni referit al punt quart. 

 

 

4- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA GENERAL NÚMERO 11, DE 

REGULACIÓ DE L’ACAMPADA LLIURE EN EL MUNICIPI DE L’AMETLLA DE MAR. 
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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. 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. 

 

 

Els canvis normatius esdevinguts des de l’any de 1995, data d’entrada en vigor de l’actual 

ordenança municipal reguladora de la lliure acampada, així com la proliferació els últims anys 

de determinades conductes impròpies en espais i àmbits que es consideren especialment 

sensibles des del punt de vista de la protecció dels valors paisatgístics i turístics del municipi, 

aconsellen l’adopció d’una nova ordenança general reguladora de l’acampada lliure en el 

municipi. 

S’ha redactat un projecte de nova ordenança, tendent a preservar el medi natural i l’entorn 

paisatgístic, protegir la salubritat pública, i mantenir la qualitat de l’oferta turística, tot 

compaginant la protecció d’aquests valors amb l’exercici del dret fonamental a la lliure 

circulació de les persones i l’exercici del dret a la propietat privada. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora 

de les bases de règim local, 55 i 56 del text refós de règim local aprovat per Reial Decret 

legislatiu 781/1986, de 18/4/1986, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 58 a 66 del 

Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 

13/6/1995; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment la proposta de nova “Ordenança general número 11, de 

regulació de l’acampada lliure en el 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. 

 

 

5- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 265/2012, DE 15/04/2013, 

DE CONCRECIÓ DELS SUPÒSITS QUE, EN CAS D’INCAPACITAT LABORAL 

TRANSITÒRIA, DONEN LLOC A UN COMPLEMENT DE FINS AL CENT PER CENT 

DE LES RETRIBUCIONS I ES CONSIDEREN COM A SUFICIENTMENT JUSTIFICATS. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, cap regidor fa ús de la paraula. 
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Vist el Decret de l’Alcaldia número 265/2012, de 15/04/2013, de concreció dels supòsits que 

donant lloc a un complement de fins al cent per cent de les retribucions es consideren com a 

suficientment justificats; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Ratificar en la seva integritat el Decret de l’Alcaldia número 265/2012, de 

15/04/2013, de concreció dels supòsits que, en cas d’incapacitat laboral transitòria,  donen lloc 

a un complement de fins al cent per cent de les retribucions i es consideren com a 

suficientment justificats. 

 

SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del contingut d’aquest acord als representants 

del personal funcionari, i al Comitè d’empresa. 

 

 

En aquest moment s’incorpora a la sessió la Interventora accidental Sra. Mireia Martínez 

Margalef. 

 

 

6- APROVACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI DE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA 

DE MAR, PERÍODE 2013-2016. 

 

 

En aquest moment s’incorpora a la reunió la interventora municipal Sra. Mireia Martínez 

Margalef. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i explicat el contingut del marc pel portaveu del grup del 

govern Sr. Montagut, en fase de debat, el senyor Espuny anuncia que el seu vot serà negatiu 

perquè, com sempre ha fet l’equip de govern, presenten un informe amb una sèrie de números 

emmotllats a una realitat que intenten complir però que normalment no compleixen, fictici i 

aliè a la realitat. Quan parlen de deute no reflexa la realitat, perquè hi han aspectes no 

contemplats en l’endeutament dels quasi divuit milions d’euros de deute bancari oficialment 

reconegut. No hi surt el milió d’euros que deuen al REBE, ni el que es deu de la residència 

d’avis, que tot i que no consta com a deute de l’ajuntament tenen l’obligació de pagar durant 

deu anys amb una amortització que està al voltant dels vuit o nou cents mil euros anuals. El 

més anecdòtic, afirma, és que diuen que segons informació facilitada per La Cala Gestió, 

tenen uns vuit milions d’euros, bàsicament quotes urbanístiques, per cobrar, i que quan les 

cobraran baixaran el deute i amortitzaran anticipadament, quan és el cas que a finals d’any La 

Cala Gestió, després d’haver rebut uns quants milions de l’ajuntament per pagar a proveïdors, 

reconeixia que a més a més hi havia un deute de vuit milions d’euros, i que l’ajuntament havia 

deixat de pagar als seus proveïdors en dos milions i mig. O sigui, diu, que s’està parlant 

d’entre els deu i onze milions d’euros addicionals al deute bancari. El més normal, continua, 

és que quan es cobraran les quotes i es venguin els terrenys es pagaran primer aquests deutes 

no contemplats dins d’aquests milions d’euros de deute. Si tenen deu o onze milions per pagar 

i entre nou i deu per cobrar, i a més a més els disset o divuit milions d’euros de deute bancari, 
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per molta cosa que facin, quan cobrin i/o venguin els terrenys el que faran serà pagar, i per 

tant les amortitzacions anticipades que plantegen del deute oficial, que els col·loca en el segon 

lloc de deute per habitant de la província, les veu de difícil realització. Pensa que aquest pla 

no el podran complir. Totes les propostes de sanejament es quedaran com sempre en no res. 

Reitera el seu vot negatiu perquè el Marc no s’atén a la realitat. Afirma que el portaveu senyor 

Montagut a apel·lat moltes vegades la prudència, i li recomana que la prudència vagi a buscar-

la a un altre lloc, perquè la que han aplicat els darrers deu anys els ha portat a aquest deute 

bancari i extra bancari que ronda els trenta o trenta-cinc milions tot i haver cobrat tres milions 

dels terrenys, sis de l’aigua i uns quants més del convenis. 

El senyor Gaseni manifesta que després d’escoltar l’exposició del portaveu s’ha quedat molt 

preocupat, perquè pensa que el que fan és tot un relat de números que conformen el marc 

pressupostari, però que al final el que miren és de quadrar una situació al seu entendre 

preocupant. Es pregunta pel motiu pel qual han arribat a aquesta situació, que obliga a fer 

aquest pla perquè han superat el setanta-cinc per cent d’endeutament públic, sense tenir en 

compte tot l’altre deute, que s’ha d’afegir i del que n’han de ser conscients. Pregunta per què 

han arribat a aquesta situació. Les últimes setmanes ha llegit en premsa que l’Ametlla és el 

municipi més endeutat de les Terres de l’Ebre i el segon de la província de Tarragona, i li fa 

por que passi a ser els primer. Tot això s’hauria d’explicar. No demana que l’equip de govern 

reconegui que s’ha gestionat malament, però sí que no s’ha fet de la millor manera, ja que si el 

límit és del 75%, estan al 158% del pressupost, i per a ell això és greu. L’ajuntament de 

l’Ametlla surt a El Periódico, continua, com a exemple del que no s’ha de fer. Si no 

s’espavilen tant econòmicament com nacionalment... 

L’alcalde intervé per advertir que pot haver-hi molta gent que en sentir el que acaba de dir el 

senyor Gaseni ho pot interpretar de manera diferent, i afegeix que tot i que les interpretacions 

són lliures després han d’analitzar les coses fredament pels que en saben més i els ajuden a 

interpretar millor les coses. 

Continua el senyor Gaseni coincidint que és veritat que hi ha gent que en sap més, o així se’ls 

ha venut, però particularment opina que els estant portant a una situació bastant delicada. La 

veritat és que els diaris els posen com a exemple del que no s’ha de fer, i un pot interpretar 

que si realment hi ha una intervenció dels ajuntaments o una eliminació de competències per 

part del govern Rajoy –que tant de bo fos després de l’any 2014 i Catalunya ja no depengui de 

les decisions d’aquest senyor, afegeix–, hi ha la probabilitat que finalment el govern del poble 

només serveixi per organitzar les catifes i les fideuades. La situació és greu, i està exposada en 

els informes d’Intervenció, que al seu són fins i tot prou benèvols i no avaluen res més que el 

que el govern proposa i porta a discussió per a aprovació. Troba a faltar un altre informe que 

avaluï més cap a on els porta aquesta situació, i com es trobaran quan acabarà l’actual mandat. 

Sap que els plantejaments es fan pel dia d’avui, i que d’aquí a dos anys ja s’aclariran, però 

resulta, recorda, que després han de debatre el refinançament d’una operació de crèdit que 

inclou dos anys de carència. Després ja s’aclariran. Reitera que no van bé, que és greu ser 

notícia per ser un dels pobles més endeutats i de més difícil gestió després de les decisions 

polítiques que s’han pres durant aquests darrers anys. A més de ser un dels municipis amb 

més deute, són un poble que ha fet un augment de l’IBI, juntament amb el de l’Estat. d’un 

50%, estan plantejant que en dos anys s’augmenti la música en un 25%, les escombraries en 

un 13%, i la resta de preus públics i taxes en un 8%. Pregunta si tocaran fons i si aixecaran el 

cap algun dia o si realment cada dia serà més car viure al poble. La situació és preocupant, 

conclou, i demana que l’equip de govern no només es preocupi de llegir fredament un relat de 

números, sinó que s’ocupi de tranquil·litzar la gent, explicar-li cap a on volen anar, i si hi ha 
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esperança de sortir del solc on són. 

L’alcalde manifesta que la gent pot espantar-se de la foscor que pinta el senyor Gaseni. El que 

fa l’equip de govern, diu, és treballar dia a dia per tenir més esperança de la que avui ha 

plantejat el senyor Gaseni. Li recorda que fa dos legislatures va formar part de l’equip de 

govern que va prendre moltes de les decisions d’aquest gran projecte, tot i que sembla que ara 

se’n vulgui apartar. 

El senyor Font anuncia que els arguments de la seva exposició són vàlids tant per a aquest 

punt com per al següent. Analitzarà els resultats liquidats dels exercicis del 2011 i 2012 per 

tenir un punt de partida objectiu, i fonamentarà la seva anàlisi en tres punts molt importants: 

el romanent de tresoreria, l’estalvi net, i la ràtio d’endeutament del 2011. El romanent de 

tresoreria del 2011, diu, va ser negatiu d’1.414.405,24 €, l’estalvi net també va sortir en un 

percentatge negatiu de l’1,65, que representà la quantitat de 162.421,82 €, i la ràtio 

d’endeutament del 68,15 % en termes consolidats, que en números són 8.345.679,32 €, 6,85 

punts per sota del 75% que és el que permet la llei, números, diu, que no li van agradar en el 

seu conjunt. Els números del 2012 van ser els següents: romanent de tresoreria positiu amb 

2.202.130,89 €, estalvi net també positiu de 787.738,81 €, i una ràtio d’endeutament que s’ha 

disparat una barbaritat, fins al 156,16% que representa la quantitat de 17.716.415,27, o sigui, 

81 punts per damunt del permès per la llei. A partir d’aquests dos exercicis liquidats n’extreu 

que els ingressos del 2012 han disminuït perquè les administracions superiors han atorgat 

menys subvencions i perquè també han disminuït les llicències d’obres degut a la crisi. I que 

la pressió fiscal dels ciutadans de l’Ametlla ha pujat considerablement amb l’augment del 

50% de l’IBI, que va resultar ser d’1.200.000 € addicionals als ingressos. Pel que fa a les 

despeses reconeix que s’està racionalitzant i optimitzant la despesa corrent, amb resultats. 

Assenyala com a punt important el decret Rajoy, al qual es van adherir per una quantitat de 

10.330.000,00 € i sobre el qual vol destacar tres coses: que van poder pagar a tots els 

proveïdors a 31/12/2011, que ha millorat el romanent de tresoreria i l’estalvi net, i que el 

deute viu s’ha disparat, essent el primer de les Terres de l’Ebre, el segon de la província de 

Tarragona, i el vuitanta-vuit d’Espanya, la qual cosa els porta a aplicar aquest pla de 

sanejament. Opina que potser havien hagut de tenir més prudència, sobre tot a partir de l’any 

2007. Proposa, per fer front a aquesta situació, i posa a consideració del Ple, el compromís de 

complir cinc objectius o mesures bàsiques: primera, mantenir la racionalitat i control de la 

despesa corrent, així com l’optimització de l’obtenció dels recursos ordinaris; segona, que la 

pressió fiscal no superi l’IPC interanual i la congelació del tipus del gravamen impositiu de 

l’IBI fins com a mínim el 2018; tercera, l’externalització d’alguns serveis; quarta, reduir les 

inversions públiques durant el període 2013-1018, deixant-les a un mínim nivell de 

manteniment i només executant les que derivin de subvencions. I per últim, cinquena i més 

important, fer front al pla de sanejament que es tractarà en el proper punt aplicar en tres anys 

l’amortització anticipada dels préstecs existents com a mínim amb un capital de cinc a sis 

milions d’euros, mitjançant la venda de patrimoni diferent del procedent del 10% 

d’aprofitaments mig, i el cobrament dels quatre milions i mig del conveni pendent amb un 

promotor. Tot això amb la finalitat de poder arribar per sota del 110% que recomana la llei. 

Considera vitals aquestes cinc mesures, i demana l’obertura d’un debat per discutir-les o 

ampliar-les. 

L’alcalde agraeix el to i l’objectivitat del Sr. Font. 

El senyor Montagut agraeix també el to del portaveu del PP, tot i que, li adverteix, segurament 

també el titllaran de poc apassionat, com li retreuen a ell. Explica que en la seva intervenció 

introductòria ha procurat fer una descripció del punt de la manera més raonada possible, però 
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que no té cap inconvenient en posar-hi més passió, si és això el que es vol. La majoria de 

propostes que ha posat damunt la taula el senyor Font ja estan contemplats dins del propi pla, 

diu. S’ha explicat d’on provindran els diners, i que l’objectiu fixat és reduir l’endeutament als 

nivells que a l’efecte marca el propi pla, i que els situarà en uns paràmetres més que 

acceptables, ja que en cas contrari el pla no hagués tingut el vistiplau d’Intervenció. Tot i que 

sembla, afegeix, que hi ha a qui això no li agrada i voldria un altre que digués un altra cosa. 

Per això les opinions són lliures. S’ha posat molt d’èmfasi en si són el segon municipi més 

endeutat de la província. Això és cosa dels números, que de vegades et van a favor i d’altres 

en contra. Explica que el que això vol dir és que si divideixen el deute reconegut pels set mil i 

escaig habitants, surten aquests números, però que si fan un altre exercici, com és ara el que 

en els últims vuit anys s’ha generat aquest deute però s’han generat també uns actius 

equivalents, la cosa pren una altra perspectiva. Pregunta si és que potser no s’ha fet front a 

aquest deute. Són sabedors que tenen unes obligacions contretes, i la voluntat de l’equip de 

govern és fer-hi front, i s’està fent. Haurien de trobar un altre poble amb el nivell de serveis de 

l’Ametlla de Mar i la capacitat inversora d’aquests últims anys, amb una xifra d’inversió 

contrastada de 32.418.248,40 € des de l’any 2005 fins el 2013. Pregunta en quina posició dels 

municipis de la província de Tarragona els situa aquest nivell d’inversió per habitant. Quan se 

celebra sessió del Consell d’Administració de La Cala Gestió, afirma, no fan les preguntes que 

haurien de fer, i aquí en canvi ho barregen tot, i d’aquesta manera es munten els números tal 

com els hi ve bé. Explica que en tota l’acció duta a terme durant aquests darrers anys s’han 

creats uns actius que tenen un valor de 16.774.536,00 €. Si no s’hagués creat la parcel·la 

hotelera no s’hauria adjudicat, i no vindria ningú a fer cap hotel que generarà una 

importantíssima activitat econòmica al poble, i això, assegura, té un valor social que moltes 

vegades passa desapercebut. O el valor dels pisos del carrer Goya, de 793.000 €, les parcel·les 

del sector 21, per valor de 2.321.000 €. Tot això dóna la xifra de 16.775.000 €, i si a més 

sumen el que els hi deuen, com el conveni de Marina Sant Jordi, tenen les xifres clares. S’està 

treballant per realitzar alguns d’aquests actius, tot i que entén perfectament que l’oposició 

esgrimeixi que no hi creurà fins que sigui una realitat. Recorda que els plans moltes vegades 

es fan en base a paràmetres canviants, i que en clau de La Cala Gestió se’ls va explicar que la 

previsió d’ingressos es demorava pels motius que es van exposar, i per això la necessitat de 

refinançar el deute. Poden creure o no, i tenir la seva opinió, molt respectable, però són fets. 

En relació a la residència assenyala que a la sessió d’ahir del Consell d’Administració de 

l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió van tenir ocasió de preguntar, però que no ho van 

fer tot i que es va explicar que en la comptabilitat de La Cala Gestió està contemplat el fer 

front a les obligacions que se’n deriven, que tots coneixen, i que durant deu anys s’haurà de 

fer front al seu cost però que tindran un actiu més. A banda de donar un servei també 

significarà un nombre important de gent treballant, i això és crear economia. S’han fet cursos 

per preparar personal per accedir a un lloc de treball. Potser per a alguns la residència no 

s’hagués hagut de fer, com tampoc no s’hauria hagut de planificar cap parcel·la hotelera, ni 

s’hagués hagut de fer res, però aquest anar pansint-se davant de com està el món no és 

l’esperit de l’equip de govern. Tenen un pla de pagament acordat amb el consorci REBÉ, i 

s’anirà fent front a mesura que toqui, com amb la resta de deutes. Reitera lamentar haver 

presentat els números de manera freda, i es compromet per a una propera vegada presentar-los 

de manera més apassionada, tot i que, creu no es tracta de treure pit, sinó de procurar fer les 

coses amb prudència, que el món va com va i s’han d’adaptar. Fins ara s’ha fet front als 

pagaments, i si finalment els treuen competències hauran d’assumir el que se’ls digui. Mentre 

depengui d’ells el que han de procurar és no fer demagògia, la realitat s’anirà imposant, i si al 
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final qui té la raó és l’oposició ho hauran de reconèixer, però si és al contrari, creu que també 

estaria bé que els ho reconeguessin. 

El senyor Espuny, en segona intervenció, manifesta que el senyor Montagut ha defensat el que 

a ell li resulta molt difícil defensar, ja que plategen que tot el que està passant s’ha produït per 

generació espontània durant els darrers dos anys. Abans estaven bé i de cop i volta estan 

malament. Això no és cert, diu, el gruix de deute no s’ha fet en dos mesos, fa anys que es 

genera però no l’han volgut veure tot i que l’oposició des de sempre ha demanat prudència i 

l’equip de govern, tot i que contestava que si, presentava uns números que sabia que no 

reflectien la realitat. El que ha fet el decret Rajoy és simplement fer aflorar la realitat que hi 

havia, i la realitat són els divuit milions de deute bancari, provocat per decisions com quan, en 

plena crisi, van construir un aparcament creient que venent dues-centes places el pagarien i 

només se n’han venut unes poques; així com quan van fer un estudi de la piscina que preveia 

dos mil abonats que farien que en sis mesos l’amortitzarien i en traurien benefici, quan se’ls 

va dir que els càlculs eren erronis, que els abonats de mitjana solen ser un 10% de la població. 

Afirma que això no és tenir prudència. La prudència que han aplicat no serveix de cara al 

poble, perquè els responsables polítics d’haver-los portat a l’actual situació és possible que 

se’n vagin, però els deutes es queden. Recorda que en moltes ocasions els informes 

d’Intervenció havien advertit que no es gastessin els diners fins que no es tinguessin, però que 

l’equip de govern feia tot el contrari. Segurament diu, vendran el 10% d’aprofitament, que 

abans era per crear sòl per a habitatge social i ara s’utilitzarà pel que sigui, però els deutes no 

hi serien si hi hagués hagut un control estricte de la despesa corrent. Respecte del deute per 

inversió que ha esmentat el senyor Montagut argumenta que hi han hagut uns ingressos 

extraordinaris que haguessin permès tenir les inversions que tenen sense endeutament, com els 

sis milions de l’aigua ara que es planteja una pujada de tarifa, o els tres milions de la venda de 

la parcel·la, i els dels convenis. Tot això ho haurien de sumar als ingressos, i no dir que el 

deute hi és perquè han fet moltes inversions. Aquestes grans inversions, si l’equip de govern 

hagués tingut cura dels diners, estarien pagades i no es deuria res a ningú, i no caldria pagar 

nou-cents trenta-quatre mil euros d’interessos, que tampoc hi són tots perquè –assegura– hi 

manquen els dels pagaments efectuats a l’empresa constructora de la residència, que tot plegat 

suma un milió d’euros d’interessos que es podrien destinar a ajudes en treball o a les famílies 

més desfavorides. Al seu parer l’equip de govern va prendre unes males decisions, sense cap 

mena de prudència, els responsables passaran i el deute quedarà per a l’ajuntament, que en 

definitiva és el poble. No poden posar-se la medalla que ara estan estalviant, quan sense pujar 

impostos i amb una política correcta haguessin pogut arribar a finals d’any amb estalvi, no el 

provinent de l’augment de l’IBI. Primer s’ha de posar tot el que es deu damunt la taula, i 

després prendre les mesures pertinents. Recorda que per molt que es digui continua havent-hi 

una manca de control de la despesa corrent i creu que si realment volguessin podrien fer 

bastant més. Conclou tot afirmant que estan jugant amb els interessos de tot el poble, ja que 

cada vegada que treuen recursos de les economies familiars tot el teixit econòmic del poble 

se’n ressent. No hi ha cap poble a la província que hagi tingut els ingressos extraordinaris que 

ha tingut aquest, i això hauria d’haver permès pagar les inversions i no apujar els impostos. 

El senyor Font manifesta que el vot del seu grup serà d’abstenció, seguint com ha dit en la 

seva intervenció un criteri objectiu i racional, i excusa la continuïtat de la seva assistència a la 

sessió per motius professionals. 

 

 

Tot seguit abandona la sala el regidor Sr. Joan Font i Ballesteros. 
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El senyor Gaseni replica que al Consell de la Cala Gestió sí que va preguntar sobre la 

residència d’avis, i en concret sobre la seva posta en marxa i funcionament. Del que no en té 

cap dubte és que en el deute de què estan parlant i que hauran de pagar durant molts anys no 

està inclòs el de la residència i això per ell comporta una certa gravetat. 

L’alcalde opina que a més de parlar del deute estaria bé que parlessin també els ingressos i 

expliquessin i el llocs de treball que comportarà, i així aclarir els termes a la gent que els 

escolta. 

Continua el senyor Gaseni manifestant que el poble ha de saber que aquest diners, per molta 

inversió que hi hagi, s’han d’incloure en els pressupostos, i que si a més del deute viu es tenen 

en compte la resta de deutes això agreuja la situació econòmica de l’ajuntament. Sembla ser 

que tampoc estan inclosos el milió dos-cents mil euros que deuen a residus del Baix Ebre. Es 

passen els rebuts als ciutadans però l’ajuntament no paga les seves factures al Consorci, que 

l’alcalde havia presidit. A més, s’hauran d’anar pagant les factures del dia a dia, i això li 

preocupa. En relació al mandat que ERC va compartir amb CiU diu que ja s’han pagat les 

factures i les inversions d’aquella època, la zona esportiva, les ampliacions de la Llar 

d’Infants, el Col·legi Públic i l’IES. Fa ja molts anys que ERC va estar governant, les 

decisions que estan empitjorant l’economia del poble no són la seva responsabilitat. I les 

mesures del grup del PP, que segons ha manifestat el portaveu de CiU ja estan contemplades 

en el pla de sanejament, se centren en seguir augmentant els impostos i en una cosa que el 

govern la vol fer veure com a normal però que a ell li sembla greu, i que és la venda de 

patrimoni. Opina que l’ajuntament s’hauria de guardar algun pis per a ús o lloguer social. 

Pregunta com vendran aquest patrimoni ja que desitja que no sigui malvenut. Demana que no 

s’enfadi ningú pel que ara dirà ja que no és la seva intenció, però afirma que si estiguessin 

gestionant una empresa privada ja estarien tots acomiadats, per la manera com es porten els 

números de l’ajuntament. 

L’alcalde explica que hi ha una gran majoria d’empreses que no tenen la sort que els admetin 

el poder refinançar els préstecs, perquè, o ni les atenen, o no els ho aproven, però que a 

l’ajuntament li accepten, i que per alguna cosa serà. 

El senyor Montagut manifesta que hi ha qui està interessat en remarcar els aspectes negatius i 

posar ombres, i que tenen tot el dret a fer-ho, però recorda la inversió dels últims vuit anys, els 

setze milions d’actius, la residència, i els convenis pendents. La quantitat, afirma, comença a 

ser respectable. Els diners que han entrat s’han bolcat en el poble, s’ha produït una 

transformació important, i finalment el poble té uns actius que són els que són, una piscina, un 

camp de futbol, un aparcament soterrat, una residència. Finalment conclou, qui ha de valorar 

si la gestió ha estat o no bona és la gent. Les comparacions no poden ser només de nivell de 

deute, sinó també de nivell d’inversió, i qui ho ha de valorar és el ciutadà. 

 

 

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, el senyor Vicent 

Llaó i López i el senyor Antonio Espuny i Gaseni. 

 Abstencions: una. S’absté la regidora senyora Gemma Margalef i Creixenti. 
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Amb l’objectiu de donar compliment a Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera,  

Atès que a l’article 29 del mateix text legal s’estableix la obligació de les administracions 

públiques d’elaborar un marc pressupostari a mig termini que ha de comprendre un període 

mínim de tres anys, on es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius 

d’estabilitat i de deute públic. 

Atès que aquest marc pressupostari és a nivell consolidat entre l’Ajuntament i la Cala Serveis, 

SL 

Atès que correspon al Ple l’aprovació del marc pressupostari pel període 2013-2016 

Vist l’informe d’intervenció; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el Marc Pressupostari de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, període 

2013-2016. 

 

SEGON.- Ordenar que, un cop aprovat pel Ple el Marc Pressupostari, es remetin totes les 

dades contemplades al Ministerio de Economia i Hacienda d’acord amb el calendari de 

subministrament d’informació vigent. 

 

 

7- APROVACIÓ DEL PLA DE SANEJAMENT FINANCER DE L’AJUNTAMENT DE 

L’AMETLLA DE MAR, PERÍODE 2013-2018 . 

 

 

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

vot serà negatiu pels mateixos arguments esgrimits en el punt anterior, però bàsicament 

perquè no es reflexa la realitat de l’ajuntament i les propostes d’aquest pla de sanejament 

difícilment es podran complir. Tant de bo s’equivoqui i es pugui tirar endavant, surti tot 

perfecte i d’aquí a dos anys puguin parlar d’una situació econòmica diferent. 

El senyor Gaseni ratifica tot l’esgrimit en el punt anterior. Anuncia el seu vot serà negatiu 

perquè pensa que aquest punt és paral·lel a l’anterior tot i que sigui de diferents 

administracions. Quan t’obliguen a fer un pla d’aquestes característiques creu és perquè les 

coses no van del tot bé. 

La senyora Margalef manifesta que tal com ha dit en el punt anterior el portaveu del seu grup 

el senyor Font, el seu vot serà d’abstenció perquè el sanejament financer es preveu fer-lo 

venent patrimoni, i des del seu punt de vista si poden vendre patrimoni és que les coses no van 

tant malament. 

El senyor Montagut explica que es tracta d’un patrimoni que s’ha anat generant a través de 

l’acció del govern, i vol deixar constància que aquest pla de sanejament és el primer que es fa. 

 

 

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, el senyor Vicent 

Llaó i López i el senyor Antonio Espuny i Gaseni. 
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 Abstencions: una. S’absté la senyora Gemma Margalef i Creixenti. 

 

 

Amb l’objectiu de donar compliment a L’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre 

procediments en matèria de tutela financera de les entitats locals, 

Atès que les Corporacions Locals amb un ràtio d’endeutament superior al 75% hauran 

d’aprovar un Pla de Sanejament per un termini de 5 anys, amb l’objectiu de disminuir 

l’esmentat ràtio, 

Atès que aquest pla de Sanejament és a nivell consolidat entre l’Ajuntament i la Cala Serveis, 

SL 

Atès que correspon al Ple l’aprovació del Pla de Sanejament financer, període 2013-2018 

Vist l’informe d’intervenció; 

El Ple acorda: 

 

 

PRIMER.- Aprovar el Pla de Sanejament de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, període 2013-

2018. 

 

SEGON.- Ordenar que, un cop aprovat pel Ple , es remetin totes les dades del Pla de 

Sanejament a la Direcció General d’Economia d’acord amb els models vigents. 

 

 

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

TERMINI PER REFINANÇAMENT D’IMPORT D’1.500.000,00€ DESTINADA A LA 

CANCEL·LACIÓ D’UNA OPERACIÓ VIGENT A LA CALA GESTIÓ. 

 

 

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

vot serà negatiu perquè pensa que la carència de dos anys coincideix amb el que resta de 

mandat, i creu que no s’han de deixar les coses pels que vindran, perquè el que entrarà, el 

primer que haurà de fer és començar a amortitzar aquest crèdit. En relació a les condicions 

opina que aquesta operació l’han realitzat perquè es troben en una situació de manca de 

liquiditat, no per les suposades millors condicions financeres, ja que era l’euríbor més dos 

punts i ara és més tres punts i per tant hauran de pagar bastants més interessos. 

L’alcalde afirma que les paraules del senyor Espuny no són del tot correctes ja que, tal com es 

va explicar al Consell de la Cala Gestió, tot i que el diferencial és més alt, l’euríbor és bastant 

més baix, i per tant el resultant acaba sent molt similar. Demana separar l’opinió de les 

matemàtiques. 

El senyor Gaseni anuncia que el seu vot també serà contrari perquè aquest punt forma part de 

tot el deute de què han estat parlant anteriorment, tot i què entén que pot ser una millora ja que 

no pagaran amortització durant els propers dos anys, i que cadascú faci les seves 

interpretacions, És veritat que avui en dia és difícil trobar una entitat que deixi diners, però vol 

matisar que l’operació l’han de fer necessàriament atesa la mala situació econòmica en que es 

troba l’ajuntament. 

La senyora Margalef manifesta que el seu vot serà negatiu ja que la proposta obeeix més a una 

estratègia financera per aquests dos anys de carència més que al mateix refinançament del 

préstec. Sí que és cert, diu, que l’euríbor està més baix que l’any 2010, tot i que també és cert 
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que el diferencial eren 2 i ara són 3,75, potser perquè l’entitat tingui por de no cobrar. Al seu 

entendre les condicions són pitjors i menys avantatjoses per a l’ajuntament. 

El senyor Espuny en una segona intervenció explica que possiblement quan van concertar per 

primer cop aquest crèdit l’euríbor devia estar al 2%, més dos punts de diferencial en fan 

quatre, però que quan es va concertar aquest crèdit era variable, i per tant si ara l’euríbor està 

al 0,47%, si s’haguessin mantingut les condicions pagarien aquest 0,47% més els dos punts 

menys que amb el diferencial actual del 3,75%, per tant creu que no hi ha una millora 

financera, ja que els interessos que hauran de pagar seran més, amb l’afegit a més que 

l’euríbor està baix però d’aquí uns anys és possible que pugi. En qualsevol cas, amb tot el que 

deuen, ja no ve d’aquí. 

 

 

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: quatre. Voten en contra el senyor Jordi Gaseni i Blanch, el senyor 

Vicent Llaó i López, la senyora Gemma Margalef i Creixenti i el senyor Antonio 

Espuny i Gaseni. 

 Abstencions: cap. 

 

 

Amb l’objectiu de donar compliment a la provisió d’alcaldia, de data 18 d’abril de 2013, es va 

incoar expedient per a la concertació de l’operació projectada i va disposar que se sol·licités 

de les entitats financeres establertes al municipi, oferta de condicions. 

Ha presentat oferta una entitat financera. 

Atès que d’acord amb les ràtios d’estalvi net i de deute viu de l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar és necessària l’autorització del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 

Catalunya per formalitzar l’operació, la qual resta sotmesa només a règim d’autorització, 

Atès que correspon al Ple la concertació de l’operació de crèdit, 

Atès que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té aprovat i en vigor el pressupost de l’exercici en 

curs (2013); 

Vist l’informe d’intervenció; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la concertació de l’operació de préstec per refinançament que s’especifica, 

condicionada a l’autorització de la Direcció General de Política Financera. 

 

 Entitat financera: Banc Santander 

 Import: 1.500.000€ 

 Termini d’amortització: 12 anys. 

 Carència: 2 anys. 

 Tipus d’interès nominal inicial: Euribor a dotze mesos +3,75 

 Revisió del tipus: trimestral 

 Comissió d’obertura: 1,00% 

 

SEGON.-Facultar a l’Alcaldia perquè procedeixi a la formalització de l’operació aprovada. 
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TERCER.- Ordenar que, un cop aprovada pel Ple, es demani autorització per la concertació de 

l’operació a la Direcció General de d’Economia de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la 

tramesa dels corresponents models. 

 

 

9- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE 

L’AJUNTAMENT SOBRE EL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST 1ER TRIMESTRE 2013. 

 

 

Per l’alcalde es dóna compte de l’informe de la Intervenció General de l’Ajuntament sobre el 

seguiment del pla d’ajust del primer trimestre de 2013. 

La Corporació es dóna per assabentada. 

 

 

10- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE 

L’AJUNTAMENT SOBRE PAGAMENTS PENDENTS I OBLIGACIONS PENDENTS DE 

RECONÈIXER, 1ER TRIMESTRE 2013 

 

 

Per l’alcalde es dóna compte de l’informe de la Intervenció General de l’Ajuntament sobre els 

pagaments pendents i obligacions pendents de reconèixer del primer trimestre de 2013. 

La Corporació es dóna per assabentada. 

 

 

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

DECRETS DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL. 

 

 

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 

l’Alcaldia números 191/2013 de 19/03/2013, al 333/2013 de 24/05/2013, i de les actes de les 

Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 7/2013 de 15/03/2013, 8/2013 de 

22/03/2013, 9/2013 de 05/04/2013, 10/2013 de 12/04/2013, 11/2013 de 19/04/2013, 12/2013, 

de 26/04/2013, 13/2013, de 03/05/2013, 14/2013, de 10/05/2013 i 15/2013, de 17/05/2013, 

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 senyor Espuny demana saber el nombre de recursos contenciosoadministratius que hi han 

interposats contra l’ajuntament i el cost que això pot comportar. 

Pregunta també sobre un decret que fa referència a una empresa que ha interposat recurs 

contra una adjudicació a l’empresa Efial que és el grup assessor de l’ajuntament. 

Ha vist també, finalitza, una acta de Junta de Govern en què hi ha una proposta d’augment de 

les tarifes de l’aigua. Pregunta com és que l’actual empresa sempre té pèrdues de vora els 

quaranta milions de pessetes l’any, i en canvi l’anterior sempre tenia beneficis. 
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12- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El senyor Gaseni pregunta sobre el pacte entre l’ajuntament i el consorci de residus del Baix 

Ebre REBÉ per al pagament del deute existent. Pregunta també per la finalització del parc 

públic del Bon Repòs, i prega que solucionin un problema a la plaça del Canó, on, afirma, 

l’existència d’un petit mur o similar obliga als vianants ha baixar de la vorera. 

La senyora Margalef prega al regidor de comerç senyor Martí tenir una reunió amb els 

comerciant del poble durant el proper mes de juny, abans de la temporada estiuenca, ja que 

estan passant moltes dificultats econòmiques i sembla ser que últimament l’equip de govern 

està prenent decisions no gaire encertades i això fa que molta gent principalment de les 

urbanitzacions, hagin decidit fer les seves compres als pobles veïns. Recomana la lectura de 

l’article del diari de Tarragona d’ahir, en què els comerciants de Cunit exposen el mateix 

problema que estan passat en aquell poble. La solució no és fer carrers peatonals, afirma, sinó 

justament facilitar que els cotxes puguin accedir lliurement a tot el casc. Pregunta al regidor 

d’urbanisme senyor Lallana, arran de la imminència de la temporada, si és normal que 

s’estiguin fent les obres de canalització del gas al centre. Troba que aquestes obres ja haurien 

d’estar finalitzades amb mesos d’antelació, ja que els carrers fan fàstic, amb socs, tanques, 

pegots i carrers tallats. Pregunta si no s’haguessin pogut fer aquestes obres durant els mesos 

d’hivern. Sap que recentment ha mantingut una reunió amb comerciants de restauració i que 

han arribat a l’acord que les obres finalitzaran ara i es reemprendran a l’octubre. Pregunta si 

era necessari arribar fins aquí, ja que si no haguessin arribat a fer aquesta reunió que hagués 

passat, ja que els carrers estan tots senyalitzats. Pregunta al senyor Montagut el motiu pel qual 

els membres de la plantilla de la Policia Local han interposat un segon 

contenciosoadministratiu contra l’ajuntament; pregunta també si és cert que hi han torns que 

s’han de doblar per manca d’agents, i si les hores extres no es cobren ni es cobraran i es donen 

en dies festius i per aquest motiu hi ha agents que no els podrà fer mai. Demana saber si és 

cert que hi han torns que només hi ha un sol agent i que, per aquest motiu, aquest no pot sortir 

a patrullar i quan passa alguna cosa s’ha de trucar als mossos, si és que hi són. Recorda que 

ara fa un any van acomiadar dos agents perquè no eren necessaris i perquè ja era una realitat la 

caserna dels mossos. Demana de cara a l’estiu, com que la població es triplica en nombre 

d’habitants, tenir més agents que patrullin els carrers i les urbanitzacions. 

El senyor Lallana constata que la senyora Margalef, més que preguntar, suposa i afirma, i que 

com a regidora i comerciant del poble que és, si algun dia té una preocupació pel comerç de la 

vila, no li costaria res trucar i preguntar-li directament en comptes d’imaginar que es 

paralitzen les obres del gas perquè han vingut a parlar-li uns quants veïns. Quan van començar 

les obres de canalització, explica, hi havia una planificació molt concreta signada per la pròpia 

empresa, Gas Natural. Per raons diverses i dificultats que han anat sorgint s’han demorat les 

obres en determinats carrers, ja que no hi ha plànols de molts dels serveis soterrats. Si això no 

hagués passat ara estaria tot fet. El que s’està fent ara és la senyalització amb esprais dels 

serveis i infraestructures detectades pel geo-radar. Entén que això pugui molestar a la senyora 

Margalef, però assegura que no tenen cap intenció d’arribar a l’estiu amb els carrers oberts, 

com és de sentit comú i així s’havia pactat amb l’empresa i es complirà. Les obres no s’han 

parat per la reunió amb els veïns, tot i que veu molt natural la preocupació d’aquests en cas 

que les obres haguessin continuat, sinó perquè així es va preveure. Cada dimecres tenen una 

reunió amb l’empresa per analitzar el seguiment de les obres, i no hi haurà cap problema amb 
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la data en que s’haurà d’aturar l’execució. 

El senyor Montagut contesta que no té notícia de cap nou contenciós. Ara bé, diu, també 

podria ser que l’haguessin interposat, que encara no hagués arribat a l’Ajuntament, i ho sabés 

la senyora Margalef abans que ell. En relació a la resta de consideracions sobre el cos de la 

Policia Local creu que no són del tot correctes, i emplaça a tots els regidors interessats a 

mantenir una reunió amb el sotsinspector per informar sobre els actius, la dedicació, els 

horaris, les guàrdies, les relacions amb els mossos, i qualsevol altra qüestió que pugui 

interessar, per tal que puguin estar informats i quan vulguin fer alguna consideració o 

observació la puguin fer coneixent la realitat de la qüestió. Entén que això seria més raonable 

que no arribar al Ple i fer segons quina pregunta que pugui obtenir una resposta que potser no 

caldria donar. Ofereix de nou mantenir aquesta reunió, a qualsevol regidor que ho desitgi, per 

tenir informació de primera mà. 

L’alcalde recorda que no deixen d’oferir diàleg, que estan oberts a tothom, i demana quedi 

constància que les coses es fan amb diàleg. 

 

 

 

 

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

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

ho desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 17 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 29 a 45 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 02/09/2013 

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. 1/2013, 

DE 27/06/2013. 

 

 

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 

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 i Margalef 

 

 

Assisteix també a la reunió el gerent de la societat, Sr. Toni Martos i Carrasco. 

 

 

ACTA 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 18:45 hores del dia 27/06/2013, 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, 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 

2012. 
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Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el gerent recorda que es tracta dels 

mateixos comptes generals que ja van ser debatuts al Consell amb ocasió de la seva 

formulació, els quals comptes, d’acord amb el dret mercantil, han de ser aprovats per la Junta. 

Tot seguit recorda determinats aspectes relatius a l’equilibri del Compte d’explotació, els fons 

propis, i altres aspectes. 

El Sr. Espuny anuncia sol·licita que se li aclareixin determinats detalls, que li són 

proporcionats pel Sr. Martos. 

 

Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord. Un cop conclosa, la Presidència 

declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació: 

 Vots a favor: cinc. 

 Vots en contra: dos. Voten en contra el Sr. Gaseni i el Sr. Llaó. 

 Abstencions: quatre. S’abstenen el senyor Font i Ballesteros, les senyores Font i Ferré, i 

Margalef, i el senyor Espuny. 

 

 

Un cop aprovada la formulació dels comptes anuals de LA CALA SERVEIS MUNICIPALS, 

S.L. corresponents a l’exercici 2012 pel Consell d’Administració, en sessió del dia 26 de març 

de 2013, s’han d’elevar a la Junta General per a la seva aprovació. Per tant el Ple de 

l’Ajuntament, en funcions de Junta General de socis, 

 

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 2012. 

 

 

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. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

en funcions de Junta General de Socis de la mercantil La Cala Serveis Municipals SL queda 

estesa en 2 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 46 a 47 del llibre. 

L’Ametlla de Mar, 02/09/2013 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 5/2013, DE 31/07/2013, 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 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 absència la interventora accidental Sra. Mireia Martínez Margalef. 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:00 hores del dia 31/07/2013, 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 4/2013, DE 30/05/2013, 

I DEL PLE EN FUNCIONS DE JUNTA GENERAL DE SOCIS DE LA CALA SERVEIS 

MUNICIPALS SL NÚMERO 1/2013, DE 27/06/2013. 

 

 

Es procedeix a llegir l’acta de la sessió 4/2013, de 30/05/2013, així com la del ple en funcions de 

la Junta General de Socis de La Cala Serveis Municipals SL 1/2013, de 27/06/2013. Un cop 
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concloses les seves lectures, 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, 4/2013, de 30/05/2013, així com la del ple en funcions de la 

Junta General de Socis de La Cala Serveis Municipals SL 1/2013, de 27/06/2013. 

 

 

2- APROVACIÓ DEL PLA “MANUAL D’ACTUACIÓ PER A EMERGÈNCIES EN 

ÀREES DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA: CORREFOCS, CASTELLS DE FOCS, 

ESPECTACLES PIROMUSICALS” DE L’AMETLLA DE MAR. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord 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: 

 

 

Per Provisió de l’Alcaldia de data 28/05/2013 es va disposar l’obertura d’informació pública 

del projecte “Manual d’actuació per a emergències en àrees de pública concurrència: 

correfocs, castells de focs, espectacles piromusicals” de l’Ametlla de Mar. 

L’edicte corresponent va ser exposat al tauler d’anuncis de la corporació i publicat al Butlletí 

Oficial de la Província de Tarragona número 135, de data 11/06/2013. 

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 “Manual d’actuació per a emergències en àrees de pública 

concurrència: correfocs, castells de focs, espectacles piromusicals” de l’Ametlla de Mar. 

 

SEGON.- Sotmetre el document aprovat a coneixement de la Comissió de Protecció Civil de 

Catalunya, per a la seva homologació. 

 

 

3- APROVACIÓ INICIAL DE L’ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA DEL 

LOCAL UBICAT A LA PLANTA BAIXA DE L’EDIFICI UBICAT AL CARRER PAÏSOS 

CATALANS NÚMERO 71, ACTUALMENT DEMANIAL, PER PASSAR A SER BÉ 

PATRIMONIAL. 

 

 

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

vot serà d’abstenció, ja que tot i que està a favor de cedir el local a les entitats, dins de la 

dinàmica que porta l’equip de govern de venda de patrimoni municipal, diu, en passar a ser bé 
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patrimonial hi ha el perill que en qualsevol dia el treguin a concurs públic si és que hi ha algú 

interessat en comprar-lo. 

L’alcalde manifesta que l’ajuntament de cap manera no té la intenció de fer el que el senyor 

Espuny ha insinuat. Ben al contrari, afirma, el grup de la Colla Gegantera i un grup de pares 

de nens/es de 12 a 16 anys volen fer activitats en l’esmentat local, l’equip de govern ho troba 

conforme i l’única via possible per cedir gratuïtament l’ús del local d’acord amb la normativa 

és desafectar-lo del domini públic. Afirma no saber en el que està pensant el senyor Espuny, i 

demana que consti en acta tant la insinuació del senyor Espuny i la seva resposta. 

El senyor Gaseni manifesta que el seu vot serà favorable. No vol entrar en que això pugui 

suposar una futura venda de patrimoni, ja que entén que això seria un altre debat, i el que es 

proposa avui és amb la finalitat de poder posteriorment efectuar aquestes cessions d’ús a les 

entitats locals. 

 

 

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: una. S’absté el senyor Espuny. 

 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar és titular dominical del local ubicat a la planta baixa de 

l’edifici ubicat al carrer Països catalans número 71, conegut comunment com a Bahia Blanca. 

El local, amb una superfície de 84 m
2
, és classificat a l’inventari municipal de béns com a bé de 

domini públic municipal, per la seva afectació al servei públic de Casal de Joves. 

El fet cert, però, és que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar no presta cap servei al local 

referenciat, ni en fa ús de cap classe. Sí que ve fent-ne ús, en canvi, l’associació “El Racó dels 

Joves”, en règim de mera tolerància. 

L’associació esmentada, darrerament, ha manifestat la seva voluntat de regularitzar aquesta 

situació, tot formulant, conjuntament amb una altra associació, l’associació Colla Castellera los 

Xics Caleros, una sol·licitud de cessió formal d’ús del local en règim compartit per ambdues 

entitats. 

L’article 75.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 

336/1988, de 17/10/1988, disposa que els ens locals poden cedir en precari l’ús de béns 

patrimonials a altres administracions o entitats públiques o a entitats privades sense ànim de 

lucre que els hagin de destinar a fins d’utilitat pública o d’interès social, sempre en benefici 

d’interessos de caràcter local. 

És necessari en conseqüència, abans de l’atorgament i formalització de l’esmentada cessió d’ús, 

procedir a la prèvia desafectació del local esmentat. 

D’acord amb l’article 22.2.l) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim 

local, correspon al Ple de l’ajuntament, amb el caràcter d’indelegable, la competència per 

alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 22.2.l) i 47.2.n) 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 respecte de la tramitació d’aquests expedients estableixen els articles 204 del Text 
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refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 

de 28/4/2003, i 20 del Decret 336/1988, de 17/10/1988, pel qual s’aprova el Reglament del 

patrimoni dels ens locals de Catalunya; 

Atès que ha quedat acreditada l’oportunitat i la legalitat de l’alteració proposada; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’alteració de la qualificació jurídica del local ubicat a la planta 

baixa de l’edifici ubicat al carrer Països catalans número 71, actualment demanial, per passar a 

ser bé patrimonial. 

 

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

per un període de quinze dies, mitjançant la publicació del corresponent anunci al tauler 

d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província. 

 

TERCER.- Disposar l’aprovació definitiva de l’alteració, sense necessitat d’ulterior acord, per 

al cas que no es presentessin al·legacions de cap mena durant el període d’exposició pública. 

 

 

4- ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DE BÉNS 

DE DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DE LA PARADA DEL MERCAT 

MUNICIPAL NÚMERO P-17. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord 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: 

 

 

En data 31/3/2008 el Ple de la corporació va acordar aprovar en la seva totalitat l’expedient de 

contractació tramitat per a l’adjudicació de la “concessió administrativa d’ús privatiu de béns 

de domini públic per a l’explotació de les parades del Mercat municipal números P-4, P-10 i 

P-11, P-12 i P-13, P-14, P-17, B-10, B-11, B-14, B-8 i B-9”, aprovar el plec de clàusules 

administratives particulars, i disposar, l’obertura simultània de l’expedient de licitació i 

adjudicació pel procediment de concurs obert. 

L’anunci va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província 86/2008, de 12/4/2008, i al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya 5110, de 14/4/2008. 

En data 29/5/2008 el Ple va acordar l’adjudicació de les concessions administratives d’ús 

privatiu de béns de domini públic per a l’explotació de les parades del Mercat municipal 

números B-8/B-9 i B-14, úniques per a les quals es van rebre ofertes en termini durant la 

tramitació del procediment obert. 

En data 3/7/2013, RE 2092 de data 4/7/2013, el senyor Pau Esmel Auxach ha manifestat el 

seu interès en ordre a que li sigui adjudicada la parada P-17, actualment vacant, per destinar-la 

a l’activitat que li és pròpia dins del “Grup D: Productes Alimentaris. Varis” previst a l’article 

5.2 de l’ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa per la prestació del servei del 

Mercat. Sol·licita, a més, un fraccionament i ajornament de les quantitats que s’acreditaran per 

l’adjudicació, de la següent manera: 
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a) 50 % en el moment de l’adjudicació. 

b) 25%, als sis mesos. 

c) 25%, als dotze mesos. 

L’article 170.c) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial 

decret legislatiu 3/2011, de 14/11/2011, disposa que procedeix l’aplicació del procediment 

negociat, en ordre a l’adjudicació dels contractes, quan després d’haver-se seguit un 

procediment obert o restringit no s’hagin presentat ofertes o candidatures, sempre que no es 

modifiquin substancialment les condicions inicials del contracte. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa a l’esmentat article 170.c) del Text refós de la Llei de contractes del 

sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14/11/2011, i a l’article 6.2 de 

l’ordenança fiscal número 14; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Adjudicar la concessió administrativa d’ús privatiu de béns de domini públic per a 

l’explotació de la parada del Mercat municipal número P-17 en favor del senyor Pau Esmel 

Auxach, DNI 47829243F, pel preu de 10.138,05 €, més l’IVA que legalment s’hagi de 

repercutir. 

 

SEGON.- L’adjudicació es fa en les mateixes condicions que es preveien al plec de clàusules 

aprovat pel ple en data 31/3/2008, un exemplar del qual s’unirà com a annex al corresponent 

contracte administratiu. 

 

TERCER.- L’adjudicatari satisfarà l’import acreditat a què es refereix el punt primer del 

present acord de la següent manera: 

a) 50 % en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de rebre la notificació 

de l’adjudicació, i, en qualsevol cas, abans de la formalització del corresponent 

contracte administratiu. 

b) 25%, als sis mesos de la data en què s’hagi produït el pagament del primer 50%. 

c) 25%, als dotze mesos de la data en què s’hagi produït el pagament del primer 50%. 

 

QUART.- Condicionar suspensivament aquest acord a que l’adjudicatari: 

a) Dipositi a la Tresoreria municipal, en concepte de garantia definitiva, i en qualsevol de 

les formes admeses en dret, la quantitat de 405,52 €. 

b) Subscrigui l’annex IV del plec de clàusules, “Model de declaració responsable”. 

 

CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

 

 

5- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ORDENANÇA 

FISCAL NÚM. 7, REGULADORA DE LA TAXA PER LA LLICÈNCIA D’AUTOTAXIS I 

ALTRES VEHICLES DE LLOGUER. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord 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: 

 

 

Els canvis normatius han incidit notablement en les coherències tècnica i jurídica internes de 

determinats preceptes de la vigent Ordenança Fiscal número 7, Reguladora de la taxa per la 

llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer, adoptada per acord plenari de data 9/10/1989 

en base a la regulació vigent a Catalunya en aquella època, això és, principalment, el 

Reglament nacional dels serveis urbans i interurbans en vehicles lleugers aprovat per Reial 

decret 763/1979, de 16/3/1979. Així per exemple, l’article 5 de l’ordenança, que preveu: 

 

“Article 5. Quota tributària 

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la 

naturalesa del servei o activitat, d’acord amb la tarifa següent: 

EPÍGRAF PRIMER. CONCESSIÓ I EXPEDICIÓ DE LLICÈNCIES 

a) Llicències de la classe A ......................................128,00 € 

b) Llicències de la classe C ......................................128,00 €” 

 

La vigent Llei 19/2003, de 4/7/2003, del taxi, del Parlament de Catalunya, estableix una única 

classe de llicència de taxi que atorguen les entitats locals, i no distingeix entre llicències de 

classe A o de classe C, per la qual cosa es considera necessària la modificació del redactat 

d’aquest precepte. 

Així mateix s’estima convenient, en una única tramitació, i sense modificar les tarifes, 

millorar altres aspectes tècnics del redactat del mateix article, com és ara la de la definició de 

conceptes, ja que encara que de la lectura integral de l’ordenança es dedueix que no només 

són les concessions i expedicions de llicències les que se subjecten a la taxa (així per exemple, 

a l’article 3, que defineix els subjectes passius en els casos de transmissió de llicència o de 

substitució de vehicle, supòsits aquests que efectivament es venen liquidant pacíficament com 

a concessions de llicències que són, en el cas de les transmissions, perquè suposen l’expedició 

d’una llicència al nou titular, i en el cas de les substitucions de vehicles, perquè d’acord amb 

l’article 5.3 de la Llei 19/2003, de 4/7/2003, del taxi, les llicències han de fer referència a 

vehicle determinat), el fet cert és que la literalitat del quadre tarifari del reproduït article 5è 

pot induir a confusió. La procedència de la modificació que es proposa deriva en aquest cas, 

per tant, de la necessitat de clarificar el sentit de la norma i evitar així des de l’inici el que es 

pugui donar peu a la possibilitat d’interpretació, ja que, com és sabut, l’article 14 de la Llei 

58/2003, de 17/12/2003, General Tributària, proscriu l’analogia en l’àmbit tributari. 

La modificació puntual, en definitiva, és de caràcter eminentment tècnic. No modifica tarifes 

ni estableix nous supòsits de subjecció. 

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 del Reial decret legislatiu 2/2004, 

de 5/3/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; 

El Ple acorda; 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual de l’Ordenança Fiscal número 7, 

Reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer, en els següents 

termes: 
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a) El títol de l’ordenança resta fixat de la següent manera: “Ordenança Fiscal número 7, 

Reguladora de la taxa per la prestació de serveis en matèria de llicències de taxi”. 

b) L’article 5è de l’ordenança queda redactat de la següent manera: 

Article 5. Quota tributària. 

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons 

la naturalesa del servei o activitat, d’acord amb el següent quadre tarifari: 

a) Expedició de llicència............................................................. 128,00 € 

b) Transmissió de llicència ......................................................... 128,00 € 

c) Substitució de vehicle ............................................................. 128,00 € 

 

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. 

 

 

6- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 

URBANÍSTICA MUNICIPAL, CONSISTENT EN LA INCLUSIÓ A LA SEVA 

NORMATIVA D’UNA NOVA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA, VUITENA, DE DEFINICIÓ 

D’ELEMENTS URBANÍSTICS A LES URBANITZACIONS HISTÒRIQUES DEL TERME 

MUNICIPAL. 

 

 

L’alcalde demana que consti en acta la implicació del secretari, dels Serveis Tècnics 

Municipals i dels membres de La Cala Gestió en la concreció de la present proposta, ja que les 

reunions mantingudes amb Urbanisme i amb l’Agència Catalana de l’Aigua no van ser fàcils. 

Més enllà de la feina duta a terme, que creu ha estat excel·lent, anuncia que la resposta per 

part dels dos organismes al·ludits també ha estat bona. 

Un cop llegida la proposta d’acord i com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició el 

president agraeix el vot afirmatiu, i 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: 

 

 

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5751, de 9/11/2010, es va publicar el 

nou Pla d’ordenació urbanística municipal. 

El Pla inclou en els sectors o polígons que s’esmenten determinats àmbits de sòl provinents 

d’urbanitzacions amb dèficits, segons la definició que d’aquest concepte fa l’article 3 de l Llei 

3/2009, del 10/3/2009, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics: 

1. Urbanització històrica amb dèficits Roques Daurades: 

a) Un sector amb la qualificació de sòl urbà no consolidat, sotmès a planejament 

derivat mitjançant Pla de Millora Urbana. Sector “PMU Roques Daurades 2”. 

b) Un polígon d’actuació urbanística amb la qualificació de sòl urbà consolidat, “PAU 

Roques Daurades 1”. Sense planejament derivat. 

2. Urbanització històrica amb dèficits Tres Cales 1ª fase: 

a) Un polígon discontinu d’actuació urbanística, amb la qualificació de sòl urbà no 

consolidat. Polígon “PAU Tres Cales 1ª fase”. Sense planejament derivat. 
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3. Urbanització històrica amb dèficits Sant Jordi d’Alfama: 

a) Un polígon d’actuació urbanística amb la qualificació de sòl urbà no consolidat, 

“PAU Sant Jordi d’Alfama”. Sense planejament derivat. 

b) Un sector amb la qualificació de sòl urbà consolidat, sotmès a planejament derivat 

mitjançant Pla de Millora Urbana. Sector “PMU Sant Jordi d’Alfama 1”. 

c) Un sector amb la qualificació de sòl urbanitzable delimitat, sotmès a planejament 

derivat mitjançant Pla Parcial Urbanístic. Sector “PPU B. Sant Jordi Bosc”. 

4. Urbanització històrica amb dèficits Calafat: 

a) Un polígon d’actuació urbanística amb la qualificació de sòl urbà consolidat, “PAU 

Calafat 1”. Sense planejament derivat. 

b) Un sector amb la qualificació de sòl urbà no consolidat, sotmès a planejament 

derivat mitjançant Pla de Millora Urbana. Sector “PMU Calafat 2”. 

S’ha redactat un document de proposta que, a l’empara de l’habilitació normativa oferta pels 

articles 8 de la Llei 3/2009, del 10/3/2009, de regularització i millora d’urbanitzacions amb 

dèficits urbanístics, que disposa que “Els instruments de planejament que es redactin en 

aplicació d’aquesta llei han de precisar les condicions tècniques i urbanístiques dels serveis 

urbanístics bàsics a què fa referència l’article 27 del text refós de la Llei d’urbanisme atenent 

les condicions de la urbanització, minimitzant al màxim l’impacte ambiental i paisatgístic i 

establint criteris de sostenibilitat en les condicions tècniques d’aquests serveis”, i 29.a) del 

Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, que 

disposa que són els instruments de planejament els que han de determinar els criteris 

d’urbanització, i que només mancant aquests són d’aplicació els “serveis urbanístics bàsics” 

previstos per l’article 27.1, proposa la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 

municipal mitjançant la introducció a la seva normativa d’una nova Disposició Transitòria, 

vuitena, de definició de condicions tècniques dels serveis urbanístics en àmbits corresponents 

a urbanitzacions amb ocupació extensiva de sòl incloses dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei 

3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits. 

El caràcter eminentment jurídic de la proposta comporta la innecessarietat d’informe de 

l’arquitecte municipal. 

Es considera igualment innecessari l’informe previ de la Comissió Territorial d’Urbanisme 

previst per l’apartat a) del paràgraf segon de l’article 99 del Text refós de la Llei d’urbanisme 

aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, ja que no es donen les circumstàncies 

requerides per l’apartat primer de l’article esmentat. 

Es considera inaplicable també, per últim, el règim de suspensió preceptiva de tramitacions i 

concessions de llicències previst als articles 73 i 74 del mateix text legal, ja que la proposta no 

implica modificació del règim urbanístic. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa: 

f) 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). 

g) 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, pel que fa a la tramitació; 

h) 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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i) 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. 

j) 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 puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal 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 consistent en la inclusió a la seva normativa d’una nova disposició 

transitòria, vuitena, de definició d’elements urbanístics a les urbanitzacions històriques del 

terme municipal. 

 

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 a l’Agència Catalana de l’Aigua, i a qualsevol 

altre organisme afectat per raó de llurs competències. 

 

 

7- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS 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 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: 

 

 

En data 6/6/2013, la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre va acordar 

aprovar definitivament la “Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal en 

l’àmbit del sector PAU Roques Daurades 1”, suspenent-ne l’executivitat i la seva publicació a 

la presentació d’un text refós que incorpori les prescripcions que al propi acord s’hi indiquen. 

Els serveis tècnics municipals han elaborat el text refós sol·licitat en document anomenat 

“Modificació puntual del POUM, del sector PAU Roques Daurades 1, Text Refós. Versió 

Juliol 2013”. 

A la documentació escrita del document a verificar es raona i justifica l’haver-se introduït la 

totalitat de les prescripcions exigides. La modificació puntual, finalment, comporta la 

introducció dels següents canvis en el Pla d’ordenació urbanística municipal : 

1. Respecte de la normativa: 

a) La modificació de l’article 24, mitjançant la modificació del seu títol i la introducció 
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d’un nou apartat 11è, referit a la nova clau HI-XV3. 

b) La modificació del redactat de l’apartat 9è de l’article 28, per referència a la nova 

clau HI-XV3. 

c) La modificació del quadre de determinacions de l’apartat 4 de l’article 83. 

d) La modificació de la fitxa del sector PAU Roques Daurades 1. 

2. La modificació de 4 plànols d’ordenació de la documentació gràfica del POUM-AM. 

Correspon donar compliment a l’acord d’aprovació definitiva mitjançant la presentació del 

text refós elaborat, verificat pel Ple de l’ajuntament. 

Per tot això; 

Vistos els informes preceptius de Secretaria i d’Intervenció; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Verificar el text refós de la “Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 

municipal en l’àmbit del sector PAU Roques Daurades 1”. 

 

SEGON.- Elevar aquest acord, el text refós verificat, a la Comissió d’Urbanisme de les Terres 

de l’Ebre. 

 

 

8- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ACORD D’ADHESIÓ AL CONSORCI DE 

COMUNICACIÓ LOCAL, D’APROVACIÓ DELS SEUS ESTATUTS I DE 

NOMENAMENT DE REPRESENTANTS AL CONSELL PLENARI. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord 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: 

 

 

El Ple de l’Ajuntament, en data 30/5/2013, va adoptar l’acord d’adhesió al Consorci de 

Comunicació Local, d’aprovació dels seus estatuts i de nomenament de representants al 

Consell Plenari, que establia a la seva part dispositiva el següent: 

 

PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar al Consorci de 

Comunicació Local, tot sol·licitant la incorporació. 

 

SEGON.- Aprovar i acceptar els estatuts i el Reglament de règim interior de 

l’organisme. 

 

TERCER.- Sotmetre a informació pública el present acord, juntament amb l’expedient 

de què porta causa, mitjançant anunci que haurà de publicar-se al Butlletí Oficial de 

la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis i a la 

pàgina web municipal, per un període de trenta dies hàbils a comptar de l’endemà de 

l’última de les publicacions, als efectes de poder ser examinats i, si escau, formular 

les reclamacions i al·legacions que es considerin pertinents. 
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QUART.- Aprovar la formalització de la proposta de Conveni d’adhesió al Consorci 

de Comunicació Local. 

 

CINQUÈ.- Designar com a representant de l’Ajuntament en el Consell General del 

Consorci al Sr. Albert Medrano i Arbó. 

 

SISÈ.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris 

per fer efectius els acords precedents, en particular, per a la signatura del conveni 

referit al punt quart. 

 

L’edicte corresponent va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 

133, de 8/6/2013, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6393, de 10/6/2013, 

i va ser exposat al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal. 

Durant l’esmentat termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions de cap mena. 

Per tot això; 

Atès el que es disposa als articles 22.2.b) i 47.2.b) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora 

de les bases de règim local, 64 i 110 del Text refós de règim local aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 781/1986, de 18/4/1986, 150.1, 191.1, i 269 a 272 del Text refós de la Llei 

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

113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3/8/2010, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, i 312 a 324 del Reglament d’Obres, Activitats i 

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

Vistos els estatuts reguladors; 

Vistos els informes preceptius de Secretaria i d’Intervenció; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar definitivament l’acord d’adhesió al Consorci de Comunicació Local, 

d’aprovació dels seus estatuts i de nomenament de representants al Consell Plenari. 

 

SEGON.- Comunicar el present acord a la representació legal del Consorci de Comunicació 

Local. 

 

 

9- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’OBRES ORDINÀRIES “MODIFICAT 

NÚM. 4 - 2ª FASE DE LA NOVA CARRETERA D’ACCÉS SUD A L’AMETLLA DE 

MAR”. 

 

 

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

vot serà d’abstenció ja que una part del projecte li genera una sèrie de dubtes. Entén que les 

platges i els establiments turístics del sud de la costa estiguin ben comunitats salvant una 

dificultat del terreny com és el barranc de Santes Creus, però no està d’acord en el tractament 

que el projecte pot arribar a fer a partir de l’Estany Podrit, ja que com ha dit moltes vegades és 

una zona que a ell no li agrada remenar massa, ja que és un dels pocs trams verges que resten 

al terme. El seu vot no pot ser contrari, però tampoc es veu en cor de donar un vot positiu, i 

per això s’abstindrà. 

L’alcalde vol deixar constància de la participació de molt agents, no només de l’ajuntament de 
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l’Ametlla de Mar, sinó també de l’ajuntament d’El Perelló i de la pròpia Enginyeria. S’han fet, 

diu, nombroses reunions amb els diferents departaments, i creu que ha estat una bona feina de 

treball en equip i de seguiment. Lamenta l’abstenció del grup d’ERC. 

 

 

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: 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 

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, van redactar 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. 

En data 31/1/2013, el Ple de l’Ajuntament va adoptar el següent acord: 

 

“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. 

 

... 

 

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 
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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 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.” 

 

Consta a l’expedient que l’acord fou efectivament notificat a les persones directament afectades 

respecte dels terrenys ubicats al terme municipal de l’Ametlla de Mar, i que l’edicte d’exposició 

pública va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província número 36, de 12/2/2013, i va ser 

exposat al tauler d’edictes de la corporació durant el termini reglamentari. 

Consta igualment a l’expedient que el Ple de l’Ajuntament del Perelló, en data 29/1/2013, va 

acordar aprovar inicialment el projecte, exposar al públic i notificar l’acord als titulars de les 

finques del seu terme municipal, i delegar en l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar la competència 

per resoldre les al·legacions que poguessin presentar aquells titulars. 

Consta, finalment, la presentació d’una única al·legació, subscrita per la representació legal de la 

mercantil Càmping Village Platja SL, RE 813, de 13/5/2013. 

L’enginyer municipal Sr. Jaume Bertran i Galcerán, en data 3/7/2013, ha emès informe relatiu a 

l’aprovació definitiva del projecte, en què exposa les consideracions, els comentaris i les 
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incidències esdevingudes durant el tràmit d’informació pública, així com els requeriments i 

recomanacions dels diferents informes emesos per les administracions i organismes públics 

afectats, i analitza i sistematitza les modificacions introduïdes en el projecte a aprovar 

definitivament, derivades d’aquells tràmits. Respecte de l’al·legació presentada, constata el seu 

caràcter, més que d’al·legació, de consideració o comentari a tenir en compte no per a 

l’aprovació definitiva, sinó en fase d’obtenció dels terrenys i realització de les obres, per la qual 

cosa proposa la seva admissió, en aquests termes. 

Per tot això; 

Atès que d’acord amb l’article 8.1.d) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 

Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, correspon als ens locals 

territorials de Catalunya la potestat expropiatòria; 

Atès que correspon al Ple de l’ajuntament, d’acord amb l’article 3.4 del Decret de 26/4/1957, pel 

qual s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, l’exercici d’aquesta potestat 

expropiatòria; 

Atès que d’acord amb els articles 235.3 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 

Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 40 del Reglament d’Obres, 

Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13/6/1995, l’aprovació 

definitiva dels projectes d’obres comporta la declaració d’utilitat pública i la necessitat 

d’ocupació dels terrenys i edificis que hi siguin compresos, als efectes d’expropiació forçosa; 

Atès que, d’acord amb l’article 21 de la Llei de 16/12/1954, d’expropiació forçosa, l’acord de 

necessitat concreta d’ocupació inicia l’expedient expropiatori, i que aquest acord s’ha de 

publicar i s’ha de notificar individualment a totes les persones que apareguin com a interessats 

en el procediment; 

Vist, però, que en el present cas concorren les següent peculiaritats, que determinen la necessitat 

de dissociar l’acte d’aprovació definitiva, objecte del present acord d’aquesta administració 

municipal, del d’inici de l’expedient d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats: 

a) Per una banda, el fet de tractar-se d’una obra de la xarxa viària compresa en l’àmbit 

d’actuació del Pla d’Emergència Nuclear de la zona de Tarragona, que comporta la 

necessitat que el projecte, un cop aprovat definitivament, i amb caràcter previ a 

qualsevol altra actuació, sigui objecte d’aprovació ulterior per la Comissió Mixta del Pla 

d’Emergència Nuclear de la zona de Tarragona. 

b) Per una altra, el fet que, per aplicació del que es disposa a la clàusula quarta del 

“Conveni entre els Ministeris de l’Interior, d’Obres 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”, 

abans esmentat, 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, de què se’n deriva que serà a aquest organisme a qui correspondrà 

disposar l’inici del corresponent expedient d’expropiació forçosa. 

Per tot això; 

Vist el conjunt de la normativa esmentada; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Admetre l’al·legació presentada per la mercantil Càmping Village Platja SL, RE 

813, de 13/5/2013, en els termes referits a la part expositiva del present acord. 
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SEGON.- Aprovar definitivament 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. 

 

TERCER.- Constatar que l’aprovació definitiva del projecte comporta la implícita declaració 

d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i drets que són compresos a la relació. 

 

QUART.- Comunicar aquest acord a la Unitat de Protecció Civil de la Subdelegació del govern 

de l’Estat a Tarragona, perquè sotmeti el projecte definitivament aprovat a coneixement i 

aprovació de la Comissió Mixta del Pla d’Emergència Nuclear de la zona de Tarragona amb 

caràcter previ a que la Diputació de Tarragona iniciï l’expedient d’expropiació forçosa. 

 

CINQUÈ.- Disposar que es notifiqui individualment aquest acord a les persones directament 

afectades, respecte dels terrenys ubicats al terme municipal de l’Ametlla de Mar. 

 

 

10- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE 

L’AJUNTAMENT SOBRE EL PLA D’AJUST, SEGON TRIMESTRE DE 2013. 

 

 

L’alcalde dóna compte de l’informe de la Intervenció General de l’Ajuntament sobre el pla 

d’ajust, del segon trimestre de 2013. 

 

 

11- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE 

L’AJUNTAMENT SOBRE PAGAMENTS PENDENTS I OBLIGACIONS PENDENTS DE 

RECONÈIXER, SEGON TRIMESTRE DE 2013. 

 

 

L’alcalde dóna compte de l’informe de la Intervenció General de l’ajuntament sobre 

pagaments pendents i obligacions pendents de reconèixer del segon trimestre de 2013. 

 

 

12- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ CERTIFICADA D’OBLIGACIONS PENDENTS 

DE PAGAMENT D’ACORD AMB EL REIAL DECRET LLEI 8/2013, DE 28/6/2013, DE 

MESURES URGENTS CONTRA LA MOROSITAT DE LES ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES I DE RECOLZAMENT A ENTITATS LOCALS AMB PROBLEMES 

FINANCERS. 

 

 

L’alcalde dóna compte de la relació certificada d’obligacions pendents de pagament d’acord 

amb el Reial Decret Llei 8/2013, de 28/06/2013, de mesures urgents contra la morositat de les 

administracions públiques i de recolzament a Entitats Locals amb problemes financers. 

 

 

13- ENCÀRREC DE GESTIÓ NÚMERO 9 A L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LA 

CALA GESTIÓ. 
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L’alcalde demana que consti en acta l’agraïment de tot el Consistori pel fet que, en uns 

moments tant delicats econòmicament, la Generalitat tiri endavant una obra d’aquestes 

característiques, una Comissaria de Mossos, que pot ser en poques setmanes es posin en 

marxa les obres, per aquest motiu, com ha dit, agraeix la voluntat del Govern d’apostar per 

aquest projecte. 

Un cop llegida la proposta d’acord 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: 

 

 

Vist, l’interès de l’Ajuntament per donar compliment al Conveni signat en data 8 d’octubre de 

2012 entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament, per a la cessió a la Generalitat de 

Catalunya de la parcel·la resultant número 72 del Projecte de Reparcel·lació del sector 22b1, 

propietat de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per a la ubicació d’una comissaria de la 

Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i l’execució de les obres d’urbanització ficades 

en els terminis pactats. 

Vist l’informe del Gerent de La Cala Gestió en data 22 de juliol de 2013; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Encarregar expressament a l’entitat pública empresarial LA CALA GESTIÓ la 

realització de l’actuació per a l’execució dels següent projecte: 

 

Descripció 

Realitzar la pavimentació de l’accés de la parcel·la amb la carretera TV3025, deixar 

lliure de línies aèries la seva vialitat i garantir la prestació de serveis urbanístics 

basics a peu de la parcel·la de l’abastament d’aigua, enllumenat, clavegueram i 

telefonia 

 

SEGON.- L’encàrrec esmentat compren, si s’escau la redacció dels corresponents projectes 

tècnics, la gestió i execució de les obres, i les funcions de direcció de les mateixes, incloent-hi 

les relatives a estudis geotècnics, de seguretat i salut i d’altres que resultin necessàries per a la 

seva execució. 

 

TERCER.- Notificar el present acord a LA CALA GESTIÓ per al seu coneixement i efectes. 

 

 

14- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL 

DRET A DECIDIR. 

 

 

El portaveu de l’equip de govern senyor Montagut, dóna lectura a la proposta d’acord que 

literalment diu: 

“El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la 

voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la 
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igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva  

identitat col•lectiva. 

Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de 

Catalunya en el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions 

han expressat la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a través de diverses 

formes: les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una 

Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya 

nou Estat d’Europa», la resolució del Parlament de Catalunya, de data 27 de 

setembre de 2012, la qual constatava la necessitat que el poble de Catalunya pogués 

determinar lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una 

consulta, la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 

adoptada pel Parlament el passat 23 de gener de 2013. 

El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte 

Nacional pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat 

civil en el procés cap a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de 

Catalunya. A aquesta reunió constituent, presidida pel president de la Generalitat, 

Artur Mas, hi van ser presents una quarantena de persones en representació de partits 

polítics, associacions municipalistes i entitats culturals, cíviques, ciutadanes, 

empresarials i sindicals. 

El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la 

corresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió 

democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest 

suport majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat 

d’expressió de qualsevol poble recollida en tots els tractats internacionals. 

El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la 

pluralitat d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de 

ser, única i exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i 

ciutadanes.” 

Per tot això, es proposa al Ple acordar: 

PRIMER.- Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la 

Plataforma www.dretadecidir.cat. 

SEGON.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es 

sumin també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la 

celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. 

TERCER.- Enviar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 

Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.” 

En fase de debat el senyor Espuny manifesta que el seu vot serà d’abstenció, tot i que està 

d’acord en la proposta ja que com sempre ha dit el poble de Catalunya té el dret de decidir 

com qualsevol poble el seu futur sigui quin sigui, en llibertat i transparència, però sobretot en 

llibertat d’informació, que tots puguin saber de totes les opinions i conseqüències del seus 

actes. Assevera que està d’acord en els acords, ja que és la primera vegada que es presenten al 

Ple uns acords que diuen el que han de dir, dret a decidir d’un poble, i que surti el que Déu 

vulgui; però no està d’acord, diu, amb la part expositiva. Pensa que ha d’estar deslligat del 

moment, i fa menció al paràgraf “davant l’actual situació de bloqueig polític financer, social, 

cultural i lingüístic”. Creu que si no es donés això no hi hauria necessitat, que el sentiment 

nacional no pot estar lligat a una situació política de bloqueig. O es té un sentiment o no se’n 

té, sigui quina sigui la situació política actual. La part expositiva torna a estar carregada 

http://www.dretadecidir.cat/
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d’arguments que pensa que en aquests moments, i per un tema tant important com el dret a 

decidir d’un poble, no haurien d’estar exposats. Davant d’aquest fet, tot i estar d’acord amb 

els acords, però no en la part expositiva, el seu vot serà d’abstenció, a la vegada que manifesta 

que si el seu vot hagués de decidir l’aprovació o no de la moció, el seu vot seria positiu, 

perquè pensa que l’important són els acords. La part expositiva que hauria de ser més neutra i 

més atemporal. 

El senyor Gaseni proposa que es tinguin en compte les manifestacions del senyor Espuny, i 

per això, proposa esmenar la proposta d’acord tot retirant la part expositiva, ja que tothom sap 

de sobres quina és, d’on venen i cap a on van, i deixant-la només en els punts dispositius, per 

sumar així al grup del PSC. 

L’alcalde manifesta que evidentment l’important són els acords que finalment es prenen, i que 

el grup del govern accepta l’esmena proposada pel Sr. Gaseni. 

El senyor Espuny manifesta que si al final l’únic que es voten són els acords, el seu vot serà 

favorable. 

El senyor Font manifesta que com sempre en aquesta mena de debats els membres del seu 

grup votaran de manera individual, tot i que creu que s’hauria de matisar la proposta ja que el 

dret a decidir pot ser si volen o no un Estat propi o moltes altres coses. O és que no es té en 

compte, es pregunta, el dret a decidir d’un territori com a part d’un país, o el d’un poble com a 

part d’un territori? Això no s’especifica. Creu que el dret a decidir és en tot, tant en un poble, 

com en un territori, individualment o col·lectivament. És un dret universal, i no una qüestió 

concreta com la que els ocupa ara. Afirma que si la moció digués que tots els pobles i 

territoris, com a part d’un país, i un país, tenen el dret a decidir com a concepte universal, no 

tindria cap problema, però que això no és el que s’especifica a la moció. Pregunta si el dret no 

ho és també d’un territori com poden ser les Terres de l’Ebre, o d’un poble, o si és que no 

tenen legítimament dret a decidir els presents, si tot s’ha de decidir des de Madrid o des de 

Barcelona, i ho diu, afegeix, en tots els aspectes: econòmics, socials, mediambientals, etc. 

Anuncia la seva abstenció personal, no de grup, i l’argumenta afirmant que quan parlen del 

dret a decidir estan parlant de donar la veu al poble, això és el que fonamenta la democràcia 

dels pobles madurs, però sempre respectant la legalitat vigent dins d’un marc jurídic, i amb el 

diàleg i el consens necessaris com a fils conductors d’un procés de voluntat política. En un 

apartat de l’enunciat de la proposta diu que el dret a decidir és un objectiu de país, i es 

pregunta si el dret a decidir no és també un objectiu d’un territori com a part d’un país, o d’un 

poble com a part d’un territori. Recorda que no es va consultar si al poble de l’Ametlla si volia 

les nuclears al territori, i augura que tampoc no es respectarà la decisió dels representants 

legítims de l’ajuntament respecte del projecte ZÈFIR. Com sempre ha passat i passarà les 

decisions que afecten el futur del poble sempre es decidiran o des de Barcelona o des de 

Madrid, amb sobirania nacional o sense, amb Estat propi o sense. El dret a decidir, afirma, és 

un valor ètic, transparent, participatiu i democràtic, però els partits polítics legítimament 

elegits en sufragi universal, quan arriben al poder, prenen les decisions que a ells els hi 

convenen més, emparant-se en tòpics com el bé del país o la responsabilitat, i així aquest 

principi universal, tant si és individual com col·lectiu, del dret a decidir, queda reduït a fum, i 

converteix en poc més que il·lusos els que el defensen. 

El senyor Gaseni manifesta que el portaveu del Partir Popular tracta d’il·lusos als que votin 

afirmativament, si no ho ha entès malament, i no pot deixar de contestar. Entén que la 

exposició del senyor Font és demagògica, ja que, recorda, no estan parlant de dret a decidir en 

abstracte, sinó d’una proposta concreta que és adherir-se a un pacte nacional pel dret a decidir. 

Creu que s’han de centrar al que estan debatent. El dret a decidir només és un mitjà i una 
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estratègia per tenir un país normalitzat i lliure on poder caminar sols. No estan parlant del dret 

a decidir a nivell municipal, ni personal, ni del projecte ZÈFIR, ni de nuclears. Estan parlant, i 

està ben clar en la part expositiva de la moció i en el punt dispositiu primer, on hi ha una 

concreta adreça de correu electrònic, de cap a on anem. Demana al senyor Font que voti en 

conseqüència, però que no digui que els que no voten com ell són o poden ser il·lusos, ja que 

això és el que ha entès de la seva intervenció. El grup d’ERC no vol justificar cap cosa 

estranya. Voten que sí perquè creuen que necessiten un país, caminar sols, tenir la 

independència. 

El senyor Font afirma que ell només ha fet una explicació del seu vot individual, i demana 

torn de resposta a les al·lusions personals. Diu que ha argumentat sobre el dret a decidir com a 

concepte general, i reitera que no li val que s’estigui d’acord amb un concret dret a decidir i no 

es vulgui entrar en canvi a debatre altres decisions preses pels governs de Madrid o Barcelona 

que decideixen el futur d’un poble en contra de la voluntat d’aquest mateix poble. Si volen 

entendre que el projecte ZÈFIR el govern de la Generalitat l’aprovi en contra del dret a decidir 

que té el poble representat pels presents, ell això no ho accepta, i si el senyor Gaseni ho 

accepta li sembla molt bé, ja sap que la independència, pel senyor Gaseni, està per damunt de 

tot, però ell, afirma, també vol ser un poble lliure, i és la seva opinió personal. Vol que totes 

les decisions que poden afectar el seu futur també es tinguin en compte, tenir el dret a decidir i 

que es respecti la voluntat del poble que els ha votat. Aquesta és la reflexió que ell ha fet, diu, 

ètica i moral, però que si el senyor Gaseni vol entrar en el camp que més li interessa, que és la 

independència, ell no hi entrarà, ja que, reitera, el dret a decidir el tenen tots individualment i 

col·lectiva, també el poble, i també les terres de l’Ebre, que haurien de tenir dret a decidir el 

seu futur. Això és el que ell ha plantejat, encara que sempre, i això és el que ha volgut deixar 

clar, decidiran els partits polítics. Per això ha dit que no han de ser il·lusos, perquè tant si 

tenen independència com no, els governs, tot i elegits democràticament, decidiran per ells, pel 

poble de l’Ametlla. 

L’alcalde, a l’empara del que disposa l’article 98.2 del Reglament d’organització 

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

manifesta que, com a conseqüència del debat, queda esmenada la proposta d’acord 

dictaminada per la Comissió Informativa General, i que el que se sotmet a votació és 

exclusivament la part dispositiva de la proposta, quedant eliminats en conseqüència els 

paràgrafs corresponents a la part expositiva. 

 

 

Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord esmenada. 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: dos. S’abstenen el senyor Joan Font i Ballesteros i la senyora Gemma 

Margalef i Creixenti. 

 

 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la 

Plataforma www.dretadecidir.cat. 

http://www.dretadecidir.cat/
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SEGON.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin també 

a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la celebració d’una consulta sobre 

el futur polític de Catalunya. 

 

TERCER.- Enviar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a 

l’Associació de Municipis per la Independència. 

 

 

15- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL MANIFEST EN 

DEFENSA DE L’ESPORT AMATEUR CATALÀ. 

 

 

El senyor Espuny manifesta que el seu vot serà favorable, i ressalta la importància del punt 

tercer de l’acord. 

El senyor Gaseni diu que el seu vot també serà favorable. 

El senyor Font diu que el seu vot també serà favorable, però desitja aclarir que tots són 

conscients de la importància dels clubs esportius catalans i de la tasca que fan per a desenes de 

milers de nens i nenes i persones adultes, però que quasi totes les inspeccions realitzades a 

Catalunya es van originar per les denúncies efectuades pels mateixos treballadors, sobre tot en 

l’àmbit del futbol i del waterpolo ja que és aquí on s’estan produint les irregularitats. Les 

dades que se’n tenen palesen que de cada cent treballadors perceptors de compensacions 

econòmiques només el vint per cent tenien que donar-se d’alta a la Seguretat Social, i afirma 

que en total s’ha actuat sobre dotze clubs des del dos mil nou. Nega que les inspeccions 

s’hagin desenvolupat principalment només a Catalunya. El Consejo Superior de Deportes, 

afegeix, s’ha compromès a presentar una nova reforma legislativa sobre l’esport professional i 

amateur, ja fa mesos que està treballant, i en aquesta nova legislació quedarà regulat el règim 

de la Seguretat Social per als treballadors dels clubs. La nova legislació simplificarà criteris i 

s’adaptarà a la realitat dels clubs, diferenciant clarament l’esport professional del no 

professional. Mentrestant s’aprovi la nova Llei s’està treballant per clarificar que és relació 

laboral i que és contraprestació, i diferenciar el que es cobra per sota del salari mínim 

interprofessional en proporció a hores treballades, perquè no tingui que cotitzar. El voluntariat 

quedarà fora d’aquesta nova regulació. Assegurar la situació laboral dels treballadors, afegeix, 

és però responsabilitat de les persones que dirigeixen els clubs. Ningú dubta que qualsevol 

persona que desenvolupa un treball té dret a prestacions per accident, viudetat, jubilació, etc. 

S’han mantingut reunions amb estaments esportius catalans, amb Ivan Tibau secretari general 

de l’esport de la Generalitat de Catalunya, i amb la mateixa Seguretat Social, per tractar aquest 

assumpte. La Seguretat Social està disposada a donar tot tipus de facilitats per a regularitzar la 

situació i definir clarament els límits entre una compensació de despeses i un treball 

remunerat. Anuncia per últim que el termini de la moratòria dels clubs per realitzar la 

regularització expira el trenta de setembre, però que s’està treballant per ampliar-la fins a 

primers de l’any vinent. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord 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: 

 

 

Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat a les 

entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només a l’esport professional 

sinó que s’estenen a l’esport de base i amateur, posant en risc la seva continuïtat, volem 

manifestar el següent: 

El sistema esportiu català es sustenta en gran part en l’esport de base, infants i joves que 

realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats contribueixen a la seva 

formació personal i cívica, a l’educació en valors, a l’adquisició d’hàbits saludables, a la 

integració i a la cohesió social. Resulta doncs, imprescindible conservar-lo i impulsar-lo.  

El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental per a la 

supervivència de l’esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en gran part 

altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís més enllà del que són 

estrictament les hores d’entrenament, reben dels clubs una compensació econòmica que els hi 

permet també cobrir les despeses que els hi ocasiona. 

En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre les entitats esportives 

i  moltes de les persones que hi presten els seus serveis  es veu com una relació de voluntariat 

donat que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la passió i el compromís que no 

pas per l’obtenció d’un benefici econòmic personal. Sense aquestes persones, moltes entitats 

serien inviables. 

De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant actes de 

liquidació i d’infraccions per uns imports que per la majoria d’aquestes entitats esportives són 

del tot inassumibles, per la qual cosa es veuran obligades a desaparèixer, causant un dany de 

dimensions extraordinàries en el nostre sistema esportiu i, concretament, en l’esport de base i 

en els nostres joves.  

Per això, el Ple acorda demanar als Grups Parlamentaris de la Cambra Catalana que: 

 

1. Sol·licitin al Govern espanyol ampliar la moratòria en les actuacions inspectores a les 

entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no professional. 

 

2. Instar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació àmplia de la 

legislació vigent en matèria de seguretat social. 

 

3. Instint al Congrés de Diputats a adoptar els canvis legislatius necessaris a fi d’establir per 

aquest col·lectiu un règim especial de la Seguretat Social que contempli la seva singularitat, i 

que porti a una reducció del percentatge de cotització de l’esport amateur. 

 

 

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

DECRETS DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL. 

 

 

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 

l’Alcaldia números 334/2013 de 27/05/2013, al 423/2013 de 25/07/2013, i de les actes de les 

Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 16/2013 de 24/05/2013, 17/2013 de 
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31/05/2013, 18/2013 de 07/06/2013, 19/2013 de 14/06/2013, 20/2013 de 21/06/2013, 

21/2013, de 28/06/2013, 22/2013, de 05/07/2013, 23/2013, de 12/07/2013 i 24/2013, de 

18/07/2013, documents tots que han estat a disposició dels senyors regidors a la Secretaria des 

del moment de la notificació de la convocatòria de la present sessió. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El senyor Espuny pregunta per l’estat de l’obertura de la residència d’avis, ja que afirma que 

fa ja tres mesos que haurien d’estar pagant a l’empresa constructora, seixanta-nou mil set-

cents trenta-tres euros, que són tres mesos, i que ja que l’ajuntament està pagant com a mínim 

s’hi pugui albirar alguna conseqüència, com per exemple veure alguna persona treballant. 

Pregunta per la gestió amb l’empresa Onada, per poder obrir el més aviat possible. 

El senyor Gaseni, en referència a l’anunci que s’emet a la televisió d’una empresa de gelats, 

on surt la platja de Cala Forn, pregunta si s’ha fet o si es pensa formalitzar alguna queixa 

formal per haver canviat el nom de Cala Forn pel de Cala Horno, o per ni tan sols no haver 

ubicat el lloc al municipi, ja que si no recorda malament fa poc van aprovar una ordenança on 

quedaven regulats tots aquest tipus d’espots publicitaris i pel·lícules. Recorda que el cas ha 

provocat indignació a molts ciutadans del poble. 

El senyor Font pregunta quin és el volum del deute que tenen les diferents administracions, 

Estat, Generalitat, Diputació, vers l’ajuntament fins el període 31 de juliol de 2013. Pregunta 

també sobre els fons FEDER del període 2007-2013, que cofinancen el projecte del Parc del 

Bon Repòs en un 50%. Recorda que són 208.641,32 €, corresponents a la 3a. fase del projecte, 

que es refereix a la distribució interior, l’enjardinament i les instal·lacions d’equipaments. 

Pregunta pel motiu pel qual encara no s’ha licitat aquesta fase de les obres. 

L’alcalde, en relació a la pregunta sobre Cala Forn, explica que s’ha transmès a l’empresa el 

malestar del consistori via telefònica, però que igualment s’ha considerat oportú remetre la 

queixa per escrit. 

Respecte a la residència d’avis, explica que es troba pendent del concert, i aquest, del 

pressupost de la Generalitat de Catalunya. I que li consta que, per a la Generalitat de 

Catalunya, és un concert prioritari. Corrobora que l’empresa Onada té ja enllestida tota la 

feina i inversió. Informa que fa uns dies la Delegació Territorial del Govern a les Terres de 

l’Ebre va ratificar que la residència de l’Ametlla era prioritària, i que es va donat trasllat a 

Presidència. 

El senyor Montagut diu al Sr. Font que pren nota de la sol·licitud del Sr. Font, i que en quan 

tingui la informació detallada li farà arribar. 

El senyor Lallana explica que el finançament del projecte del Parc del Bon Repòs va en efecte 

a càrrec dels fons FEDER en un 50%, però que l’altre 50% no estava previst en el capítol 

d’inversions del pressupost i per això no es pot licitar de moment la totalitat de l’obra 

prevista, ja que en trobar-se immersos en un pla d’ajust és complicat trobar els recursos que 

nodreixin l’altre 50%. Manifesta que estan treballant en buscar aquest altre finançament per al 

proper exercici pressupostari, per poder licitar l’obra el més aviat possible. El que sí que s’ha 

fet, afegeix, és netejar i condicionar la zona, per evitar el seu deteriorament. 
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I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 14:05 hores del dia més amunt 

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

ho desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 23 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 48 a 70 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 27/09/2013 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 6/2013, DE 26/09/2013, 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. 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 i Deó 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez i Margalef 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 13:00 hores del dia 26/09/2013, 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ 5/2013, DE 31/7/2013. 

 

 

Es procedeix a llegir l’acta de la sessió 5/2013, de 31/07/2013. 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, 5/2013, de 31/07/2013. 

 

 

2- FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS AL MUNICIPI DE L’AMETLLA DE MAR 

PER AL 2014. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, 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: 

 

 

Els Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament d’Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya han instat de l’Ajuntament que efectuï la proposta de fixació per al 

2014 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 2014; 

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 2014, les que s’esmenten: 

 3 de febrer, dilluns. 

 30 de juny, dilluns. 

 

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

 

 

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

FISCAL NÚM. 1, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 

 

 

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

que l’equip de govern pretenia una data més avançada, és d’agrair que hagin acceptat la 

proposta de l’oposició, ja que en temps de crisi el que s’ha de fer no és escurçar els terminis, 

sinó allargar-los, per tal que la gent tingui temps d’anar recaptant els diners per als impostos, 

que per desgràcia, com es pot veure en els propers punts, continuen pujant. Manifesta que tal i 

com va anunciar a la Comissió Informativa, l’acceptació d’aquesta esmena el fa posicionar el 

seu vot en l’abstenció. 
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El senyor Gaseni manifesta que el que fa l’equip de govern és buscar la manera de normalitzar 

i facilitar el poder pagar, però que això també suposa, des del punt de vista de les famílies que 

tenen el pagament domiciliat, que començaran a pagar abans, ja que, encara que sigui 

fraccionat, s’avança el termini del primer pagament començant a partir de l’1 d’abril. I pels 

que no ho tenen domiciliat, tot i que l’equip de govern ha accedit a retardar el termini del 30 

de setembre al 31 d’octubre, es perd un mes de termini voluntari. Volen fer creure que donen 

facilitats, però no és així. per aquest motiu el vot d’ERC serà negatiu. 

El senyor Font manifesta que per primera vegada es modifiquen els terminis que 

històricament s’havien establert, que era de l’1 d’agost al 30 de novembre. Amb aquesta 

modificació del fraccionament opina que es fa un pas endavant, per diverses raons: els temps 

per poder recaptar és suficient, i encara que, com s’ha dit, el contribuent està per damunt de 

tot, no s’oculta, perquè això ho saben tot els que han governat, que hi ha una tensió de 

tresoreria des de l’1 de gener fins el 30 de juny, ja que la part més important de l’IBI es 

cobrava durant l’estiu. Creu que la modificació pot relaxar aquesta tensió, i evitar que als 

proveïdors se’ls faci esperar. En conjunt el seu grup veu raonable la proposta, i el vot serà 

favorable. 

 

 

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: dos. Voten en contra els senyors Jordi Gaseni i Blanch i Vicent Llaó i 

López. 

 Abstencions: una. S’absté el senyor Antonio Espuny i Gaseni. 

 

 

Les dificultats que l’actual situació econòmica global comporta a molts ciutadans aconsella 

introduir factors més favorables per als contribuents en el pagament dels tributs municipals, 

particularment pel que respecta al compliment de les obligacions tributàries derivades de 

l’Impost sobre béns Immobles de naturalesa urbana, per ser aquest un dels que més incideixen 

en les economies familiars. 

Com sigui que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar no disposa d’una ordenança general de 

recaptació o disposició general equivalent, es considera adient introduir aquests factors 

directament a l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns Immobles. 

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 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 següent modificació puntual de l’Ordenança Fiscal número 

1, reguladora de l’Impost sobre béns Immobles: 

Únic- S’introdueix un nou article, setè, del següent tenor literal: 

Article 7è. Normes específiques de gestió del cobrament dels rebuts 

corresponents als immobles de naturalesa urbana. 
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1. El cobrament en període voluntari dels rebuts derivats del padró de l’Impost 

sobre béns Immobles corresponents als de naturalesa urbana es durà a terme 

de la següent manera: 

c) El dels no domiciliats en entitat bancària col·laboradora, des de l’u de 

juliol fins al trenta-u d’octubre, pagadors en qualsevol de les formes 

previstes al Reglament General de Recaptació. 

d) El dels domiciliats en entitat bancària col·laboradora es fraccionarà, i 

ajornarà parcialment en la forma que s’esmenta, d’ofici, en terceres 

parts, sense necessitat de sol·licitud de part i sense acreditar interessos 

de cap mena, i serà carregat en compte de la següent manera: 

3. El primer terç, el dia u d’abril. 

4. El segon terç, el dia u de juliol. 

5. El tercer terç, el dia u de novembre. 

2. L’impagament i retorn de qualsevol dels rebuts fraccionats primer i segon a 

què es refereix el punt b) de l’apartat anterior comportarà l’aplicació 

automàtica per a la resta de l’import del tribut de l’exercici, del règim de 

cobrament en període voluntari aplicable als rebuts no domiciliats, i el 

tractament del rebut, per a exercicis successius, com a rebut no domiciliat, 

mentre no es formalitzi una nova domiciliació. El mateix tractament, respecte 

dels exercicis successius, comportarà l’impagament i retorn del rebut 

fraccionat tercer, sens perjudici de l’aplicació del procediment de recaptació 

executiva que correspongui incoar. 

 

SEGON.- Sotmetre l’anterior acord a exposició pública per un període de trenta dies, període 

durant el qual qualsevol interessat podrà presentar les reclamacions i els suggeriments que 

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

 

 

4- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE REGULACIÓ I 

ORDENACIÓ DEL SERVEI DE TAXI A L’AMETLLA DE MAR. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, 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: 

 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té en l’actualitat concedides i en vigor, per a la prestació 

del servei de taxi, un total de cinc llicències per a vehicle determinat. 

Fins a la data, no s’havia considerat necessari regular el règim de prestació dels serveis urbans 

de taxi, per ésser ja prou detallada i explícita la regulació continguda a la vigent Llei 19/2003, 

de 4/7/2003, del taxi. 

A data d’avui, però, s’estima necessari adoptar una ordenança que detalli alguna d’aquelles 

particularitats que la Llei remet explícitament al seu inexistent desenvolupament reglamentari 

o a l’àmbit, justament, de les ordenances locals. Alguns d’aquells aspectes, a efectes 

merament clarificadors. Altres, per haver estat expressament sol·licitada aquesta regulació pel 
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col·lectiu de titulars de llicències de taxi del municipi en nombroses i diverses reunions 

mantingudes amb la Regidoria de Governació, particularment, en el que es refereix al règim 

d’autogestió en la planificació del servei plasmat finalment a l’article 10 de la proposta, la 

posta en pràctica de què, pel nombre de llicències existent i per l’alt grau de corresponsabilitat 

mostrat pel col·lectiu durant les converses, es considera viable a data d’avui, sens perjudici 

que, si l’experiència de funcionament indica el contrari, es modifiqui aquest règim en el futur 

com ja preveu la mateixa Disposició addicional tercera. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora 

de les bases de règim local, 55 i 56 del text refós de règim local aprovat per Reial Decret 

legislatiu 781/1986, de 18/4/1986, 178 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 

Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 58 a 66 del Reglament 

d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13/6/1995; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment la proposta de nova Ordenança municipal de regulació i 

ordenació del servei de taxi a 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. 

 

 

5- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL D’ORDENANCES 

FISCALS PER AL 2014. 

 

 

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

vot serà contrari perquè en moments com els actuals i donada la greu situació, creu que seria 

bo que des de l’ajuntament poguessin dir que s’han congelat els impostos per aquest any, 

després de la pujada de l’IBI l’any passat. Els impostos municipals abans representaven un 

percentatge dels ingressos de la població, però actualment aquest percentatge s’ha incrementat 

i en canvi els ingressos s’han reduït. Per a les quasi tres-centes famílies que viuen de la mar, 

continua, abans la pesca de la sardina suposava uns ingressos d’entre els vuit i deu mil euros 

anuals, i ara en canvi hi ha barques que fan entre els quatre i vuit mil euros. Quan s’han reduït 

els ingressos familiars en un cinquanta per cent, una pujada d’impostos del tres per cent no 

representa un tres per cent, sinó bastant més. Com també, explica, per als treballadores de la 

construcció, que abans ingressaven de mil dos-cents euros cap amunt i avui en canvi guanyen 

entre set i vuit-cents euros al mes. O un paleta, que guanyava uns dos mil quatre-cents euros al 

mes i ara pot estar content si li donen mil dos-cents. A la majoria de les famílies del poble li 

estan entrant menys ingressos, tenen una reducció molt important dels sous, i totes les petites 

empreses i autònoms que en depenen també han baixat els seus ingressos. Una pujada 

d’impostos no els hi representa el tant per cent esmentat, sinó que els hi representa molt més, 

perquè els seus ingressos han baixat. Les comparatives de percentatges s’han d’aplicar també 

als ingressos, conclou. Seria bo que l’ajuntament pogués anunciar que de cara al proper any no 

pujarà els impostos, però creu que no serà així, ja que la política dels darrers anys és el que els 
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ha fet arribar on han arribat, com es veurà en els propers punts. Afirma desconèixer si l’equip 

de govern ha sumat, a nivell de recaptació, el que representarà aquesta pujada d’impostos. Tot 

el que representaran les pujades, diu, està al voltant dels cent vuitanta mil euros que 

recaptaran de més. Enguany es recaptaran pel concepte d’IBI uns quatre milions d’euros, més 

el 3,5%, arribarà al 2014 als cent cinquanta mil euros més. En relació a l’augment de la taxa 

de la guarderia diu que representaran uns deu mil euros més. Manifesta saber que és cert que 

en molts de casos no es cobreixen les despeses de determinats serveis, que seria el màxim 

previsible que pot recaptar una taxa, però pensa que l’ajuntament podria assumir això si 

tingués una política de més control de la despesa. En el rebut de l’aigua hi ha integrada una 

taxa de clavegueram en baixa de 0,40 cèntims per metre cúbic d’aigua cobrada, i això, diu, és 

per cobrir el cost de manteniment del clavegueram. Afirma que fins el dia d’avui ningú ha vist 

que la companyia hagi fet cap mena de reparació del clavegueram del poble. Si no fan res 

l’haurien de reclamar, perquè al poble es consumeixen més de mig milió de metres cúbics, 

que representen com a mínim dos-cents vint mil euros, i així no caldria pujar als ciutadans. El 

que hauria de fer l’ajuntament és mirar més i millor els seus números, i veure d’on poden 

treure diners o d’on en poden estalviar, i d’aquesta manera no caldria pujar impostos. 

L’alcalde manifesta que concertarà una reunió amb la companya d’aigües per posar en detall 

la proposta, per veure si és certa o és possible, i que no tingui cap dubte que ho faran. 

El senyor Gaseni recorda els arguments del govern per justificar l’acord: el primer, que diu 

que hi ha ordenances que fa temps que no s’han tocat, el segon, que manifesten que s’haurien 

de tocar una mica cada any, i el tercer, relatiu a que afirmen que els costos són elevats i que hi 

han serveis deficitaris. A tot això ell demana si poden fer l’esforç de combinar la gestió 

municipal dels serveis –i recorda, l’Ajuntament és l’empresa més important del poble–amb la 

gent, i saber el que passa amb les famílies. S’ha d’analitzar la situació econòmica actual de 

moltes famílies, pensionistes, etcètera, ja que l’IBI pot suposar mesades senceres. També cal 

considerar que es troben a mig mandat, manquen dos anys per a les properes eleccions, i mirar 

d’on venim. No poden donar suport a aquesta iniciativa i per tant el seu grup ha de votar en 

contra. Venen d’un gran augment de més del cinquanta per cent de l’IBI de l’any passat, al 

que s’haurà d’afegir el tres i pico per cent d’ara, i troba que l’augment és desorbitat. .Pel que 

fa als serveis deficitaris, com ara la llar d’infants i el servei de recollida d’escombraries, creu 

que han de mirar el que passa en altres pobles, i tot i que l’equip de govern ja ho fa i és cer 

que hi ha altres pobles que paguen més, també hi han altres pobles que han optat per congelar 

els impostos, ja que les seves famílies ho necessiten. No sap, diu, si és que ara l’equip de 

govern no veu altra manera de fer-ho, perquè no dubta que tampoc no els agrada pujar els 

impostos, per això dedueix que no deu veure cap altra sortida per quadrar el pressupost del 

proper exercici. Igual que en el punt anterior, hi veu una mesura recaptatòria. Cada vegada és 

més car viure al poble, un poble que segons pregonava l’equip de govern té molts serveis i era 

un dels més ben gestionats de la comarca. Potser arribarà un moment que l’equip de govern 

haurà d’agafar el bou per les banyes i mirar com reduir de manera dràstica aquells serveis en 

què els costos són excessius. 

El senyor Font recorda les cinc propostes que el seu grup va realitzar en el Ple del passat 30 de 

maig per poder rebaixar el deute viu del cent cinquanta-quatre per cent. Fa referència 

concretament a la proposta segona, relativa a que l’increment de les taxes o preus públics no 

superés l’IPC interanual, així com a la congelació del gravamen de l’IBI fins l’any 2018 com a 

mínim. Recorda també que el portaveu de l’equip de govern va dir que algunes d’aquestes 

propostes ja estaven contemplades dins del Pla de sanejament, i per tant creu que en aquesta 

estaven en discrepància. Constata en canvi que el percentatge aplicat en conjunt no té res a 
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veure amb l’IPC del l’1,5%, sinó que va del 3,52% fins al 9%. Haurien pogut arribar a acords 

puntuals si l’acord no s’hagués presentat tot en un paquet, sinó individualment per a cada 

ordenança, ja que en algunes, com la pujada dels vehicles de tracció mecànica que des de 

l’any 2005 no s’havia pujat, haurien arribat a algun acord. O també a la de les taxes pels 

serveis de recollida d’escombraries, perquè com tothom sap el rebut de l’Ametlla està molt 

per sota de la resta de pobles de la comarca. Però reitera que en el paquet no pot estar d’acord, 

perquè el decret Rajoy, que va pujar l’Impost sobre béns Immobles un 13% més sense que 

ningú en tingués previsió –i amb això, recorda, ja va ser molt crític– fa injustificable 

l’augment de l’Impost sobre béns Immobles. S’hauria de deixar l’impost uns quants anys 

sense tocar-lo. Per aquest motiu, anuncia que el seu vot serà negatiu. Seguidament fa unes 

apreciacions al senyor Espuny, en relació als informes d’Intervenció sobre l’estalvi net. 

L’alcalde aclareix que els diners als que es refereixen el senyor Espuny i el senyor Font són 

diners que es recaptaran per l’IBI de Tres Cales 2a. fase i de Sant Jordi. 

El senyor Montagut manifesta que és evident que a ningú li agrada pujar impostos, i que, 

siguin quines siguin les circumstàncies d’aquestes pujades, l’oposició no els diu que endavant, 

que això és el que s’ha de fer. L’experiència demostra que sempre hi ha crítica quan es pugen 

impostos. El que sí és d’agrair és el to emprat pels grups del PSC i del PP. Entén que la crítica 

hi ha de ser, i és correcta des del punt de vista de cada partit polític. I també són d’agrair les 

propostes alternatives, que com ha dit l’alcalde val la pena estudiar per contrastar-les. El que 

no entén tan, diu, és el posicionament del grup d’ERC, que només es basa en la crítica. En 

quan a l’afirmació que si no es poden pagar els serveis s’han de reduir de forma dràstica, 

recorda episodis passats en que es va generar debat quan van haver de començar a reduir 

personal. Això ho va entendre l’equip de govern com a mesura dràstica, i la crítica, recorda, 

va ser forta per part d’ERC. Reitera que la crítica és lliure, però que també hauria d’aportar 

algun tipus d’alternativa, ja que la manera en que es plantegen aquests augments deriva d’un 

full de ruta aprovat pel Ple, que era el pla d’ajust que ara s’està seguint. És evident que s’han 

d’adequar els costos, i que durant molt anys s’han vingut absorbint determinats dèficits dels 

serveis. Reitera l’agraïment pel to, i també la crítica perquè els esperona. 

El senyor Espuny manifesta recollir l’afirmació de l’alcalde sobre la reunió amb la companyia 

d’Aigües relativa a la taxa de clavegueram, que abans suposava tres euros per habitatge i ara 

suposa 40 cèntims per metre cúbic d’aigua consumit, que comporta que el rebut de l’aigua 

s’hagi multiplicat en molts casos per dos i per tres. Són uns diners que l’ajuntament n’hauria 

de tenir cura. Assevera tenir altres propostes que servirien al control de la despesa i evitar 

pujar impostos. Han de tenir present, diu, que l’ajuntament és ara l’entitat pública empresarial 

“La Cala Gestió” i la societat “La Cala Serveis” i que és en aquestes entitats on està 

actualment el gruix de la despesa de l’ajuntament i aquestes despeses variables. Pensa que és 

on s’hauria d’actuar per l’estalvi. Li sembla preocupant que per gestionar el pàrquing una 

empresa hagi de cobrar dos mil cent euros cada mes, a part de les hores dels treballadors. 

Esmenta també les despeses d’una gestoria del poble per tramitar les situacions dels 

treballadors a la Seguretat Social i portar el control de les nòmines, que suposen dos mil euros 

cada mes que a l’any són vint-i-quatre mil, per una feina que es podria fer amb cent cinquanta 

euros cada mes. Només amb això, diu, no caldria pujar la llar d’infants. Emfatitza també les 

factures que genera La Cala Gestió, que durant el passat exercici 2012, diu, va girar una 

mitjana d’uns quaranta-dos mil euros mensuals, justificats amb hores d’un personal amb un 

preu de cent vuitanta, cent deu, setanta, quaranta, i vint euros l’hora. Opina que els preus més 

alts es podrien negociar amb l’entitat per corresponsabilitat durant els darrers anys en tots els 

actes i decisions que els han portat a deure vint i pico de milions d’euros. S’estan pagant molts 
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diners per una gestió de la qual La Cala Gestió també és responsable. El que no es pot fer, diu, 

és fer fora un tècnic de l’ajuntament, rescindir-li o reduir-li el contracte i per altra banda fer-li 

un contracte per realitzar el control de les obres que s’estan fent, com els noranta-vuit mil 

euros que ara hauran de pagar pel control de la residència de la gent gran. Si està en nòmina 

que se’l mantingui, i amb la nòmina no caldria pagar serveis privats. Són fets com aquests el 

que li fa dir que es podria portar un millor control de les despeses. Creu que han de ser 

curosos i analitzar les conseqüències de les seves decisions, i en aquests cas, assenyala, 

aquestes decisions han servit per agreujar el problema del deute de l’ajuntament. El que no pot 

ser, manifesta, és que pagant el que paguen a l’empresa EFIAL l’ajuntament els hagi de pagar 

la despesa de restaurants. Cobrant els quaranta mil euros que cobren cada més ja les poden 

pagar ells, les despeses de restaurants els dies que venen al poble. Sumant totes aquestes 

quantitats arribarien a estalviar la quantitat que ara pretenen cobrar de més als ciutadans amb 

aquesta pujada d’impostos. Pensa que en aquests moments la gent del poble no està en 

situació d’assumir les pujades proposades per l’equip de govern. No vol entrar en més detalls, 

assenyala, però diu que se n’ha donat compte que hi han una sèrie de despeses que ell pensa 

que no caldrien, com ara esmorzars dels polítics, d’imports petits, al voltant de 9,30 euros. Tot 

va sumant i sumant, i després ho demanen a la gent. 

L’alcalde diu al senyor Espuny que ell també va ser alcalde, i que hi han coses que només que 

sigui per prudència no les hauria de dir. En relació als dividends de La Cala Gestió diu que ja 

es veuran els resultats, i que el senyor Espuny només explica la part que li interessa. Creu que 

s’ha d’explicar tot i no només una part. En relació a la contractació de serveis, que intueix que 

relaciona amb el senyor Bertrán, diu que elaboraran una relació de tots els treballs que està 

que no entren dins de les seves obligacions com a tècnic de l’Ajuntament. No es pot explicar 

només el que interessa i deixar anar una informació a mitges. Durant l’any 2013, diu, La Cala 

Gestió no ha facturat cap concepte de restaurants. Demana al senyor Espuny que sigui més 

prudent. 

El senyor Gaseni constata que de la intervenció del senyor Espuny es dedueix que no només hi 

ha les despeses que ERC ha fet menció, sinó que també n’hi ha d’altres, que són sobreres i de 

les que en podrien parlar, però que és CiU qui governa. Recorda que en la seva primera 

intervenció ha fet una proposta en relació a reduir despeses, i que si l’equip de govern no veu 

com fer-ho proposa crear una comissió, per parlar no només d’aquesta reducció de despeses, 

sinó també de La Cala Gestió, i de qualsevol tema que pugui anar encaminat a la reducció de 

despeses. Les polítiques d’un equip de govern no sempre les han de suportar les espatlles del 

contribuent. Han de pensar en el que els vindrà, ja que els ingressos són els que són i l’únic 

camí és reduir despeses, perquè del contrari per cada any que passarà aniran a pitjor. 

El senyor Font manifesta que per motius laborals s’haurà d’absentar en breus moments, i 

lamenta no poder romandre tota la sessió. Demana novament a l’equip de govern que les 

votacions se separin taxa per taxa perquè pot succeir que en unes estiguin d’acord i en d’altres 

no. Reconeix que tenen una Llar d’infants modèlica que és un referent a les Terres de l’Ebre, 

amb un cost mínim. Per finalitzar manifesta creure que l’equip de govern s’equivoca pujant 

l’IBI, i manifesta també ésser d’acord amb la creació d’una comissió específica pressupostària 

on debatre tots aquests assumptes, així no caldria estar debatent-les més d’un hora en un Ple. 

 

En aquest moment abandona la sala el regidor senyor Font. 

 

L’alcalde avança que, pel proper any, no té cap inconvenient en separar els acords tribut per 

tribut, per poder votar de forma separada. Avança que l’equip de govern està sempre obert a 
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les reunions i al diàleg, i troba que les aportacions de tots són enriquidores. A ningú li agrada 

augmentar les taxes, però recorda que en la Comissió Informativa es van plantejar diferents 

debats i que en algunes d’elles algú sí que es va mostrar partidari de pujar-les fins i tot més de 

l’IPC, com ara en la taxa d’escombraries. No li agrada comparar, però a la fi tots s’omplen la 

boca de la llar d’infants, de l’ambulància, dels cursos, de l’escola de música, etcètera, i tots 

són d’acord que els serveis que dóna l’ajuntament són molts més que els de fa uns anys. Tots 

aquests serveis, com el Complex esportiu municipal, l’Escola de Música, els cursos del 

Telecentre, el servei de brossa, la Llar d’infants, o l’ambulància, tenen un cost. Ningú ha dit 

res de les que s’han congelat, com és l’ocupació de la via pública per bars i restaurants, que 

ningú n’ha fet menció. Quan s’expliquen les coses, apunta, s’ha de dir tot, perquè del contrari 

no són transparents. S’ha de buscar l’equilibri. Recorda al senyor Gaseni que l’any 2007, quan 

ell era primer Tinent d’Alcalde, la despesa de l’ajuntament en festes va ser de vuitanta o 

noranta mil euros més que la d’enguany. Ja s’estan fent esforços de contenció de la despesa i 

buscant l’equilibri, però qualsevol aportació addicional serà i dialogada. 

 

 

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: cinc. Voten en contra els senyors Jordi Gaseni i Blanch, Vicent Llaó i 

López, Antonio Espuny i Gaseni, i les senyores Marta Font i Ferré i Gemma Margalef i 

Creixenti. 

 Abstencions: cap. 

 

 

Vist el que es disposa al “Pla de modernització i racionalització de l’administració de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar”; 

Atès que resulta necessària la modificació de determinades ordenances fiscals; 

Atès que s’ha elaborat una memòria comprensiva de les modificacions que hom pretén 

introduir; 

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 2014, que introdueix les modificacions que s’esmenten a les ordenances que igualment 

s’especifiquen: 

 

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 4 “Tipus de gravamen i quota” de l’Ordenança Fiscal núm. 

1, reguladora de l’impost sobre béns immobles, que queda redactat de la següent manera: 

 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del Ple. 

 

Pàgina 80 

 

2. S’estableixen els següents tipus de gravamen:  

 

* Béns urbans: ..................................................................................................... 0,88 

* Béns rústics: ..................................................................................................... 0,30 

* Béns immobles de característiques especials: .................................................... 1,30 

 

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 7 “tarifes” de l’Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de 

l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, que queda redactat de la següent manera:  

 

1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 95 del Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’Hisendes Locals s’incrementaran per l’aplicació, sobre cadascuna de les classes de 

vehicles, d’un coeficient 1,3. 

 

Els vehicles històrics o aquells que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, gaudiran 

d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost. 

 

L’esmentada antiguitat serà comptada a partir de la data de la seva fabricació, o si 

aquesta no es conegués, es prendrà com a tal la de la seva primera matriculació o, en el 

seu defecte, la data en que el corresponent tipus de gravamen o variant es va deixar de 

fabricar. 

 

3. Es modifica l’article 11 “deute tributari” de l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de 

l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, que queda redactat de la 

següent manera:  

 

La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de 

gravamen del 20%, en tot cas. 

 

4. Es modifica l’apartat 3 de l’article 5 “base imposable, quota i acreditament” de l’Ordenança 

Fiscal núm. 13-bis, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que 

queda redactat de la següent manera:  

 

El tipus de gravamen és del 2,60 %. 

 

5. 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 ................................. 2,50 € 

b) Certificats d’empadronament i convivència ............................................... 2,50 € 

c) Volants d’empadronament .......................................................................... 2,50 € 

Epígraf segon.- Recaptació. 

a) Duplicats de documents recaptatoris  ......................................................... 1,30 € 

b) Plaques acreditatives del cens cani  .......................................................... 15,50 € 
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Epígraf tercer.- Cadastre immobiliari.. 

a) Certificacions cadastrals, per immoble ..................................................... 16,70 € 

b) Per l’emissió per compte de l’interessat de sol·licituds d’inscripció d’altes o 

modificacions cadastrals. (Disposició addicional única de l’OF 1), per sol·licitud 

 .................................................................................................................. 41,50 € 

Epígraf quart.- Urbanisme. 

a) Certificats d’aprofitament urbanístic ........................................................ 57,20 € 

b) Informes de règim urbanític  ..................................................................... 57,20 € 

c) Certificats de compatibilitat urbanística  .................................................. 57,20 € 

d) Còpies íntegres d’instruments de planejament o gestió en suport digital  

tipus CD, per cada suport, ........................................................................ 36,40 € 

Epígraf cinquè.- Biblioteca municipal. 

a) Confecció de duplicats de carnet de préstec  .............................................. 3,70 € 

 

- 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  ...................................................... 1,30 € 

b) Certificats no inclosos en altres grups tarifats  ......................................... 11,50 € 

c) Informes no inclosos en altres grups tarifats  ........................................... 11,50 € 

d) Còpies en format DIN A4, per full  ............................................................ 0,50 € 

e) Còpies en format DIN A3, per full  ............................................................ 0,70 € 

f) Còpies de planols en format superior a DIN A3, per plànol  ...................... 5,70 € 

g) Còpies de documentació en suport digital tipus CD, per cada suport ...... 11,50 € 

 

6. Es modifiquen les quotes tributàries que hi figuren a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 

7, Reguladora de la taxa per la prestació de serveis en matèria de llicències de taxi, que queda 

redactat de la següent manera: 

 

Article 5. Quota tributària. 

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la 

naturalesa del servei o activitat, d’acord amb el següent quadre tarifari: 

e) Expedició de llicència ........................................................................ 133,20 € 

f) Transmissió de llicència ..................................................................... 133,20 € 

g) Substitució de vehicle ........................................................................ 133,20 € 

 

7. Es modifica l’apartat a) de l’article 5 “tarifes” de l’Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de 

les taxes per la prestació de serveis municipals d’intervenció administrativa en l’exercici 

d’activitats , que queda redactat de la següent manera:  
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a) Exercici d’activitats sotmeses a llicència municipal. S’aplicarà una tarifa de 12,00 € per 

metre quadrat de local, amb una quota mínima de 1.000,00 € i una màxima de 20.000,00 

€.  

 

8. 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: 

 

únic) 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. 

1.1.1. Per habitatge. ................................................................................... 80,50 € 

1.1.2. Per local a on s’exerceixi activitat innòqua. ................................. 105,50 € 

1.1.3. Per altres locals o magatzems. ........................................................ 41,00 € 

1.1.4. Per parcel·la o solar no edificat. ...................................................... 41,00 € 

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. ..................................................... 133,00 € 

1.2.2. Per habitatge unifamiliar aparellat o adossat amb espai lliure fins a 103 

m
2
. ............................................................................................................. 80,50 € 

1.2.3. Per habitatge unifamiliar aparellat o adossat amb espai lliure superior a 

103 m
2
. .................................................................................................... 133,00 € 

1.2.4. En edificis plurifamiliars, per habitatge o apartament. ................... 80,50 € 

1.2.5. Per local a on s’exerceixi activitat innòqua. ................................. 105,00 € 

1.2.6. Per altres locals o magatzems. ........................................................ 41,00 € 

1.2.7. Per parcel·la o solar no edificat. ...................................................... 41,00 € 

1.3. Habitatges o locals o en sòl urbanitzable o no urbanitzable, on es presti el 

servei. .............................................................................................................. 80,50 € 

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. .................................................... 12,80 € 

2.1.1. Sense jardí, per plaça autoritzada. ................................................... 11,80 € 

2.2. Càmpings, per plaça autoritzada. ............................................................. 11,80 € 

2.3. Establiments de venda de productes alimentaris. 

2.3.1. De 0 a 100 m
2
 de superfície: ......................................................... 119,00 € 

2.3.2. De 101 a 200 m
2
 de superfície: ..................................................... 200,00 € 

2.3.3. De 201 a 400 m
2
 de superfície: ..................................................... 241,00 € 

2.3.4. De 401 m
2
 a 1.000 m

2
 de superfície: ............................................. 426,00 € 

2.3.4. De més de 1.000 m
2
 de superfície: ............................................. 1.065,00 € 

2.4. Establiments de venda de productes no alimentaris. 

2.4.1. De 0 a 100 m
2
 de superfície: ......................................................... 105,00 € 

2.4.2. De 101 a 200 m
2
 de superfície: ..................................................... 113,00 € 

2.4.3. De 201 a 400 m
2
 de superfície: ..................................................... 133,00 € 

2.4.4. De més de 400 m
2
 de superfície: ................................................... 152,00 € 
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2.5. Establiments de restauració: restaurants. 

2.5.1. De 0 a 100 m
2
 de superfície: ......................................................... 260,00 € 

2.5.2. De 101 a 200 m
2
 de superfície: ..................................................... 281,00 € 

2.5.3. De 200 a 400 m
2
 de superfície: ..................................................... 300,00 € 

2.5.4. De més de 400 m
2
 de superfície: ................................................... 320,00 € 

2.6. Establiments de restauració: bars, cafeteries i assimilats. 

2.6.1. De 0 a 100 m
2
 de superfície: ......................................................... 208,00 € 

2.6.2. De 101 a 200 m
2
 de superfície: ..................................................... 228,50 € 

2.6.3. De 201 a 400 m
2
 de superfície: ..................................................... 249,00 € 

2.6.4. De més de 400 m
2
 de superfície: ................................................... 266,00 € 

2.7. Establiments d’espectacles i/o activitats recreatives. 

2.7.1. Cinemes, teatres i altres establiments d’espectacles assimilats. ... 426,00 € 

2.7.2. Bars musicals, discoteques, i altres establiments musicals assimilats399,00 € 

2.8. Benzineres. 

2.8.1. Joselon SL .................................................................................. 1.040,00 € 

2.8.2. Jose Luis Acuicia ....................................................................... 1.529,00 € 

2.8.3. Estació de servei Rosa del Mar, SL ........................................... 1.134,00 € 

2.8.4. Alas Estaciones de Servicio, SL ................................................ 1.454,00 € 

 

2.9. Naus industrials (per parcel·la). ............................................................. 261,00 € 

2.10. Oficines de Bancs i Caixes. ................................................................. 479,00 € 

Epígraf 3. Tarifes individualitzades. 

3.1. Ports. 

3.1.1. Port pesquer de l’Ametlla ........................................................ 12.287,00 € 

3.1.2. Port nàutic de l’Ametlla ............................................................. 2.993,00 € 

3.1.3. Port de Calafat. ........................................................................... 2.471,00 € 

3.1.4. Port de Sant Jordi ....................................................................... 2.457,00 € 

3.2. Circuit de Calafat. ............................................................................... 1.027,80 € 

3.3. Càmpings. 

3.3.1. Càmping Nàutic ......................................................................... 3.983,00 € 

3.3.2. Càmping Village Platja .............................................................. 8.702,00 € 

3.4. Hotel Ametlla de Mar. ...................................................................... 10.823,00 € 

 

9. 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  1,32% 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: 0,11 € 

EPÍGRAF QUART. 
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-Les parcel·lacions, reparcel·lacions, segregacions i agrupacions, per cada 

metre quadrat objecte de les esmentades operacions: 0,05 €/m
2
, amb un mínim 

de 50 €  per expedient. 

EPÍGRAF CINQUÈ. 

-Assenyalament d’alineacions i rasants, per cada metre lineal de façana de 

l’immoble: 0,25 €. 

EPÍGRAF SISÈ. 

-La col·locació de cartells o mostres comercials, per cadascun: 7,60 € 

EPÍGRAF SETÈ. 

-Les obres menors meritaran una tarifa equivalent al 1,32% del pressupost 

d’execució de les mateixes. S’estableix una quota mínima de 15,00 €. 

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.- Comunicació de primera utilització u ocupació i modificació objectiva de 

l’ús de les edificacions i instal·lacions: 60,00 €. 

2.- En el moment de comunicar la llicència de primera ocupació el subjecte 

passiu resta obligat a presentar la corresponent autoliquidació. 

EPÍGRAF DESÈ. 

-Obtenció rètol d’obra. 24,00 €. 

 

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: ............................................. 19,00 € 

Veles, per any: ........................................................................................... 27,50 € 

Tribunes: 

Fins a 5 metres linials, per any ........................................................ 8,90 € 

De 5,01 a 10 metres linials, per any: ............................................. 12,40 € 

De 10,01 a 20 metres linials, per any: ........................................... 19,90 € 

De més de 20 metres linials, per any: ............................................ 31,20 € 

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: .................................................................. 36,50 € 

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: .............................................................................. 8,40 € 

Més de 30 dies, mensual: .......................................................................... 12,90 € 
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Instal·lacions annexes a la construcció, per m
2
 de sòl: 

Fins a 10 m
2
, per mes: ............................................................................... 14,50 € 

De 11 a 20 m
2
, per mes: ............................................................................ 34,50 € 

Més de 20 m
2
, per mes: ............................................................................. 75,00 € 

Material de construcció, runes, contenidors i similars, per m
2
 de sòl: 

Fins a 10 m
2
, per mes: ............................................................................... 14,50 € 

De 11 a 20 m
2
, per mes: ............................................................................ 34,50 € 

Més de 20 m
2
, per mes: ............................................................................. 75,00 € 

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: ................................................................................ 24,50 € 

Ocupació, per any: 

Fins a 1 metres linials: ................................................................... 18,00 € 

De 1,01 a 3 metres linials: ............................................................. 33,00 € 

De 3,01 a 6 metres linials: ............................................................. 87,50 € 

De 6 a 10 metres linials: .............................................................. 125,00 € 
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Més de 10 metres linials: ............................................................. 500,00 € 

 

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: .................................................... 92,20 € 

Per caixer automàtic, anual: .................................................................... 800,00 € 

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: ................................................... 43,00 € 

Placa de gual: ................................................................................ 19,00 € 

Ocupació, per any: 

fins a 3,50 metres linials: ................................................... 50,00 € 

de 3,51 a 6,50 metres linials: ............................................. 74,00 € 

de 6,51 a 9,50 metres linials: ........................................... 102,00 € 

més de 9,51 metres linials: .............................................. 133,00 € 

2. Càrrega i descàrrega de mercaderies permanent, cada 5 metres linials o 

fracció, per any: ......................................................................................... 62,50 € 

3. Reserva d’aparcament exclusiu, cada 5 metres linials o fracció, per any:31,20 € 

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

amb finalitat lucrativa. 

 

Període Bars, quioscos, 

pubs i cafeteries 

Restaurants i 

Bars-

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
 

 

La tarifa és mensual. 

 

L’ocupació amb marquesines suposarà un increment en la quota de 0,61 €/m
2
. 

La tarifa de 0,61 €/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 1,98 €/m
2
 pel que fa als bars i de 2,75 €/m

2
 per als restaurants 

i per als Bars-Restaurants. 

 

11. Es modifica el quadre tarifari de l’apartat primer de l’article 6 de l’Ordenança Fiscal núm. 
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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: .................................. 77,60 € 

b) Tarifa 2.- Quota mensual. 

Ordinària: ................................................................................................ 117,30 € 

Reduïda: .................................................................................................. 105,10 € 

c) Tarifa 3.- Tallers d’estiu: d’1 a 2 anys (agost), i de 2 a 3 anys (juliol i agost): 

Ordinària: ................................................................................................ 117,30 € 

Reduïda: .................................................................................................. 117,30 € 

 

12. 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 .............................................................................................. 52,00 € 

Curs fins a 20 hores .............................................................................................. 88,40 € 

Curs fins a 40 hores ............................................................................................ 166,40 € 

Curs fins a 60 hores ............................................................................................ 280,80 € 

 

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. 

 

 

6- APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2012. 

 

 

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

vot serà contrari. No posa en dubte l’aspecte tècnic de la seva elaboració, però no pot estar 

d’acord perquè els Comptes són el reflex d’una política que no li agrada, perquè les 

conseqüències són les que tenen, un endeutament brutal proper als vint-i-cinc milions d’euros 

que ningú pot negar. 

El senyor Gaseni manifesta que els Comptes són fruit d’uns pressupostos que el seu grup va 

votar negativament, i per tant el seu vot serà contrari. 

La senyora Font ratifica el manifestat en la Comissió Informativa. 

L’alcalde vol deixar constància que no ha hagut cap tipus d’al·legació durant el termini 

d’exposició, que s’ha seguit tot la normativa i que els Comptes palesen respecte de l’exercici 

2011 un estalvi net superior als set-cents vuitanta-set mil euros, que es reflexa en el romanent 

de Tresoreria. Cada vegada s’està fent una gestió més acurada. 

 

 

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 els senyors Jordi Gaseni i Blanch, Vicent Llaó i 

López i Antonio Espuny i Gaseni. 

 Abstencions: dos. S’abstenen les senyores Marta Font i Ferré i Gemma Margalef i 

Creixenti. 
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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 2012; 

Vist l'informe emès per la Intervenció General en data 23/07/2013, 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 

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 2012. 

 

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. 

 

 

7- REVISIÓ DEL PLA D’AJUST D’ACORD AMB EL REIAL DECRET LLEI 8/2013, DE 

28 DE JUNY, DE MESURES URGENTS CONTRA LA MOROSITAT DE LES 

ADMINISTRACIONS PUBLIQUES I DE RECOLZAMENT A ENTITATS LOCALS AMB 

PROBLEMES FINANCERS. 

 

 

El Sr. Montagut suggereix la Presidència variar l’ordre de tractament dels punts 7 i 8 de 

l’ordre del dia, ja que, argumenta, l’inicialment inclòs a l’ordre del dia com a “7- Modificació 

del marc pressupostari de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, període 2013-2016” és en 

realitat conseqüència del “8. Revisió del Pla d’ajust d’acord amb el Reial decret llei 8/2013, 

de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions publiques i de 

recolzament a entitats locals amb problemes financers”, de què se’n deriva la necessitat 

d’alteració, per raons de coherència. 

Vist el què la Presidència, atenent que no es genera oposició, i fent ús de les facultats que li 

atorga l’article 91.3 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats 

locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, ressol alterar l’ordre dels punts inicialment 

inclosos a l’ordre del dia com a 7 i 8, esmentats, els quals es re-numeren a l’acta en 

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

van presentar l’anterior marc pressupostari ja va votar en contra i va avançar que el pla no el 

complirien, ja que veia impossible que poguessin fer front a les amortitzacions anticipades. Li 

sap mal, diu, però creu que tindran deute per anys, i hauran d’estar controlats durant molts 

anys, perquè al deute que ha arribat a generar l’equip de govern, de vint milions d’euros, s’han 

de sumar els interessos. Creu que si s’hagués gestionat millor ara no estarien en aquesta 

situació, i el responsable, afegeix, no és el govern central, sinó les decisions de l’equip de 

govern durant vuit anys que els han portat a l’actual deute. Per tant, tot i que la proposta 

d’acord derivi d’imperatiu legal, votarà en contra. 

El senyor Gaseni manifesta que l’ajuntament s’aprofitarà de les mesures legals, però que tot 

això generarà un augment del deute viu que creu que costarà poder fer-hi front. El vot del seu 

grup diu, serà negatiu. Recorda que l’any 2007, quan va formar part del govern, van poder fer 

moltes coses gràcies al govern d’esquerres que hi havia a la Generalitat, Inversions que avui 

no les podrien fer. Veu amb preocupació com podran fer front a aquest deute. Manifesta que 

el Sr. Llaó i ell mateix abandonaran la sessió un cop conclosa la votació d’aquest punt, també 

per motius laborals. 

L’alcalde manifesta que el que marca realment la situació és que l’estalvi net de l’any 2012 va 

ser de set-cents vuitanta-set mil euros, que és la dada més significativa, la que demostra que 

van per bon camí, mentre que el govern de la Generalitat, el de l’Estat, i la majoria d’Estats, se 

segueixen endeutant i creant dèficit. L’ajuntament no en crea, de nou dèficit, i prega que quan 

els diferents regidors expliquin aquestes coses que les expliquin bé, perquè del contrari el que 

es fa és confondre a la gent. 

 

 

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 els senyors Jordi Gaseni i Blanch, Vicent Llaó i 

López i Antonio Espuny i Gaseni. 

 Abstencions: dos. S’abstenen les senyores Marta Font i Ferré i Gemma Margalef i 

Creixenti. 

 

 

Vist que en data 29 de març de 2012 el Ple de l’Ajuntament va aprovar un Pla d’ajust per 

donar compliment al RD Llei 4/2012, de 24 de febrer. 

Vist el RD Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les 

administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers, 

Vista la necessitat de modificar el pla d’ajust inicial per tal de donar compliment al RD llei 

8/2013 de 28 de juny, 

El Ple acorda: 

 

PRIMER. Aprovar la revisió del pla d’ajust de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. 

 

SEGON. Remetre el pla d’ajust una vegada aprovat pel ple al Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques abans del 27 de setembre de 2013. 
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8- MODIFICACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI DE L’AJUNTAMENT DE 

L’AMETLLA DE MAR, PERIODE 2013-2016. 

 

 

En aquest moment abandonen la sessió el Sr. Gaseni i el Sr. Llaó. 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el senyor Espuny contesta la última 

afirmació de l’alcalde al debat del punt anterior, sobre els comptes del 2012, relativa a 

l’estalvi de set-cents cinquanta mil euros, tot afirmant que li semblaria correcta si no fos 

perquè l’any 2012 es va incrementar l’IBI un 57%, amb un increment de recaptació superior a 

l’estalvi esmentat. No s’han de penjar cap medalla, ja que aquests diners han sortir de les 

butxaques de la gent. De la mateixa manera que l’alcalde demana rigor, demana que es tingui 

present d’on han sortit aquests diners i com s’ha originat aquest estalvi net. 

L’alcalde manifesta que el que el senyor Espuny fa és una consideració, però que no és 

l’única, perquè de consideracions n’hi han moltes. I reitera que s’ha d’explicar tot, per si algú 

els escolta, pugui tenir tota la informació. 

 

 

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: un. Vota en contra el senyor Antonio Espuny i Gaseni. 

Abstencions: dos. S’abstenen les senyores Marta Font i Ferré i Gemma Margalef i 

Creixenti. 

 

 

Atès que en data 30/05/2013 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Marc Pressupostari 2013-

2016, 

Atès que l’Ajuntament ha d’aprovar la revisió del Pla d’Ajust tal com estableix el RD Llei 

8/2013 i per tal que hi hagi una coherència entre les dades econòmiques proposades, 

Amb l’objectiu de donar compliment a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera i l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre on s’estableix 

la obligació de les administracions públiques d’elaborar un marc pressupostari a mig termini 

que ha de comprendre un període mínim de tres anys, on es garantirà una programació 

pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat i de deute públic. 

Atès que aquest marc pressupostari és a nivell consolidat entre l’Ajuntament i la Cala Serveis, 

SL 

Atès que correspon al Ple l’aprovació del marc pressupostari pel període 2013-2016. 

Vist l’informe d’Intervenció; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER. Aprovar la modificació del Marc Pressupostari de l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar 2013-2016. 

 

SEGON.- Ordenar que, un cop aprovat pel Ple el Marc Pressupostari, es remetin totes les 
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dades al Ministerio de Economia i Hacienda d’acord amb el calendari de subministrament 

d’informació vigent. 

 

 

9- DONAR COMPTE DEL SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ AL MINISTERI, 2ON 

TRIMESTRE 2013, D’ACORD AMB L’ORDRE HAP/2105/2012, D’1 D’OCTUBRE. 

 

 

Per l’alcalde es dóna compte del subministrament d’informació al Ministeri, 2on. Trimestre de 

2013, d’acord amb l’odre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre. 

La Corporació es dóna per assabentada. 

 

 

10- MOCIO EN DEFENSA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS PÚBLICS. 

 

 

Tot seguit l’alcalde posa de manifest la necessitat d’ampliar, per raons d’urgència, l’ordre del 

dia prefixat, amb la inclusió al mateix d’una proposta d’acord relativa a la moció en defensa 

dels mitjans de comunicació locals públics. 

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. 

Plantejada la qüestió en aquests termes, i a l’empara de l’article 82.3 del Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, 

de 28/11/1986, es procedeix a la votació de la proposta d’inclusió, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: deu. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

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

referent a la moció a l’ordre del dia. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i 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 15 de febrer de 2013, el Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques va presentar 

l’informe de l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 

Local (ARSAL) que modifica la Llei /71985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

Local (LRBRL) justificant la seva presentació en un suposat estalvi econòmic. 

La Comissió Permanent del Consell de Governs de Catalunya reunida a Barcelona, el dilluns 

11 de març de 2013, per analitzar el text aprovat constata que aquest avantprojecte suposa un 

envaïment de les competències de la Generalitat de Catalunya sobre l’organització territorial i 

el règim local previstes a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (article 160) suposa també una 

laminació del principi d’autonomia local que la Carta Europea d’Autonomia Local, la 
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Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia garanteixen a tots els ens locals de base 

territorial i tampoc respecta les competències que la nostra capital té reconeguda a la Carta 

Municipal de Barcelona. 

L’ARSAL atempta directament contra els dret de les comunitats municipals a elegir els seus 

representants i que aquests compleixin el mandat de dirigir i administrar els seus municipis. 

Cal garantir drets socials i també regular prestacions econòmiques amb un millor finançament 

local que dignifiquin l’exercici de la tasca exemplar que realitzen els electes locals. 

 

PER LA CONTINUITAT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCAL PÚBLICS 

(Declaració del Castell de Plegamans) 

Un dels sectors que estan patint més la crisi és el de mitjans de comunicació, tan públics com 

privats. Segons estimacions del Col·legi de Periodistes de Catalunya, el 2012 hi havia més de 

1500 periodistes a l’atur a Catalunya. 

La FEDERACIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS DE CATALUNYA, reunida 

en Assemblea General, el dia 8 de juny de 2013, a Palau-solità i Plegamans (Vallès 

Occidental) manifesta que l’ARSAL significa un retrocés en matèria de serveis a la ciutadania 

i pot posar en risc drets importants com el de la informació, que podria afectar la continuïtat 

de les emissores de ràdio municipal i de qualsevol mitjà de comunicació local de titularitat 

pública. 

Els ajuntament catalans i la seva societat civil al llarg dels anys de democràcia han promogut i 

consolidat una potent xarxa d’emissores municipals que han garantit el dret a la informació. 

Aquestes han estat i són motors de dinamisme social i comercial pels seus municipis. 

Els mitjans de comunicació local gestionats des dels ajuntaments fan “poble”, fomenten la 

identitat donant a conèixer els seus orígens, les diferents condicions socials, les tradicions i les 

activitats quotidianes (econòmiques, culturals, socials, polítiques, projectes de futur), 

fomenten l’associacionisme i enforteixen la societat civil. 

Els mitjans de comunicació locals públics han jugat un paper cabdal en la promoció i 

normalització de la llengua catalana. Per tant, posar en perill la continuïtat de les ràdios 

municipals catalanes, és posar en perill la veu del català. 

Per tot això, l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, reunit en ple, ACORDA: 

 

PRIMER.- Rebutjar l’Avantprojecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de 

l’Administració Local (ARSAL) amb els continguts de proposta actual. 

 

SEGON.- Donar suport a la tasca desenvolupada per les emissores locals a Catalunya i 

reconèixer la seva importància com a mitjans que garanteixen el dret a la informació, la 

presència del català en el mapa radiofònic del nostre país i la cohesió social als municipis. 

 

TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat a defensar amb fermesa les competències que li 

atorga l’Estatut en matèria de règim local i expressar el suport explícit d’aquest ajuntament en 

totes les mesures que siguin necessàries emprendre per exercir aquesta defensa, que inclou el 

manteniment de les ràdios municipals. 

 

QUART.- Exigim al Govern central que respecti la competència exclusiva de la Generalitat de 

Catalunya sobre l’organització territorial i el règim local, aprovada en l’Estatut d’Autonomia, 

i explícitament la no invasió competencial recentralitzadora. 
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CINQUÈ.- Que aquesta moció, un cop sigui aprovada, sigui notificada al Parlament de 

Catalunya, la Generalitat de Catalunya, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, l’Associació 

Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. 

 

SISÈ.- Donar publicitat d’aquests acords. 

 

 

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

DECRETS DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL. 

 

 

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 

l’Alcaldia números 425/2013 de 30/07/2013, al 491/2013 de 23/09/2013, i de les actes de les 

Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 25/2013 de 26/07/2013, 26/2013 de 

02/08/2013, 27/2013 de 09/08/2013, 28/2013 de 23/08/2013, 29/2013 de 06/09/2013 i 

30/2013, de 13/09/2013, documents tots que han estat a disposició dels senyors regidors a la 

Secretaria des del moment de la notificació de la convocatòria de la present sessió. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

L’alcalde informa de qüestions que qualifica d’interès general. Que per a primers d’octubre hi 

ha previstes unes reunions amb els consellers respectius en relació a la Comissaria dels 

Mossos i a la Residència d’avis. Avança que informarà dels detalls i dels resultats, però que 

tant una cosa com l’altra van per bon camí. 

En relació a les obres de Gas Natural, recorda que van decidir amb els comerciants de la 

localitat que s’havien de posposar fins el 21 d’octubre, excepte aquelles que no afecten als 

carrers del centre del casc urbà. 

El senyor Espuny demana que els plens ordinaris es convoquin a partir de les sis de la tarda, 

que és quan tothom ha complert ja amb les seves obligacions laborals. Així estarien tots més 

tranquils, i no passaria el que ha passat avui. 

La senyora Font explica que alguns usuaris del Casal dels Avis li han dit que l’encarregada no 

seguirà amb la seva gestió, i pregunta a la regidora de Benestar Social si això és cert. 

La senyora Martí contesta que en el Casal dels Avis, i durant els últims vint-i-vuit anys, s’està 

fent menjar, i que un dels advocats assessors de l’ajuntament els va advertir que no estava 

donat d’alta com a menjador. Que va ser aleshores que van parlar amb l’encarregada la 

senyora Berta, de la qual estan molts contents tant l’equip de govern com els usuaris que 

freqüenten el Casal, i van fer-li una proposta, que en l’actualitat s’està estudiant. El que 

interessa a tots, com a Ajuntament que són, és que el Casal estigui plenament regularitzat, i 

mirar de quina manera això por afectar a l’encarregada, en la qual tant l’ajuntament com els 

avis tenen tota la confiança. 

La senyora Margalef pregunta sobre la zona hotelera de Les Tres Cales. 

La senyora Font diu si se li pot avançar quelcom de la Comissaria dels Mossos. 

L’alcalde manifesta que, tal i com van acordar, a partir de la tardor els plens ordinaris seran 
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per la tarda. En relació a la zona hotelera explica que estan treballant perquè el projecte 

executiu pugui estar enllestit en breu. S’han fet una sèrie de reunions amb Urbanisme, i el que 

volen és no perdre una inversió important pel municipi. 

 

 

 

 

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 24 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 71 a 94 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 05/12/2013 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 7/2013, DE 13/11/2013, 

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. Gemma Margalef i Creixenti 

Sr. Jordi Gaseni i Blanch 

Sr. Vicent Llaó i López 

 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez i Deó 

 

 

Excusen la seva absència la regidora senyora Marta Font i Ferré i la Interventora accidental, 

senyora Mireia Martínez i Margalef. 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 19:00 hores del dia 13/11/2013, es reuneixen a la sala de sessions de 

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

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

l’Ametlla de Mar. 

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

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

local. 

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

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

convocatòria, que fonamenta en la necessitat de debatre i aprovar els tres punts inclosos en 

l’ordre del dia de la convocatòria, particularment el primer, ja que, explica, el termini per 

adoptar l’acord fineix el dia quinze d’aquest mes. 

En tràmit d’explicació de vot sobre la procedència de la urgència, cap regidor no en fa ús. 
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Tot seguit 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 dels onze regidors presents, el següent acord: 

 

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

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

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

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

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

El Ple acorda ratificar aquesta mateixa convocatòria. 

 

 

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

TERMINI PER 1.322.403,95 €, D’ACORD AMB EL RD LLEI 8/2013 DE 28 DE JUNY. 

 

 

En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor senyor Antonio Espuny 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 

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, l’alcalde explica que la proposta és 

conseqüència de la normativa reguladora d’aquests préstecs, i que la seva finalitat és el 

pagament a proveïdors, en les condicions establertes. 

El senyor Font afirma que la concertació d’aquest préstec per import d’1.322.403,95 € 

constitueix el tercer termini de pagaments a proveïdors. Recorda que el primer pla es va 

esdevenir l’any 2011, per import de 251.000 €; el segon l’any 2012, per import de 10.330.000 

€. I el tercer el present, per l’import esmentat. Afirma que sempre ha trobat que això és 

positiu, ja que es tracta de posar a disposició diners al 95% d’ajuntaments morosos. I no vol 

entrar, diu, en debats relatius a males gestions, sinó que vol centrar el debat en el problema del 

finançament dels ens locals, que estan donant un 25 o 30 per cent més de serveis dels que els 

toca, i troba que això s’ha de regular. Considera que hi ha una part positiva, que és la d’ajudar 

a pagar als proveïdors, i recorda que va demanar que se li facilités un llistat de les diferents 

administracions que també són deutores de l’ajuntament, ja que creu que s’ha de mantenir 

l’objectivitat. Però també pensa que hi ha una part negativa, l’augment del deute financer, que 

el preocupa, així com li preocupen els motius pels quals s’ha arribat a aquesta situació. Dóna 

suport a la part positiva, als serveis que es presten, i posa l’èmfasi en el fet que els principals 

deutors de l’ajuntament són les administracions superiors. Demana que la Generalitat pugui 
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fer un pla de règim local adient a les necessitats municipals, amb l’objectiu de marcar uns 

límits dels serveis que es poden o no donar. El preocupa, diu, l’endeutament, ja que s’haurà de 

pagar amb escreix, i no hi haurà altra opció que vendre patrimoni per poder amortitzar 

anticipadament aquests crèdits i tornar a nivells normals. Recorda que hi ha un pla de 

sanejament que s’ha de portar a terme per reduir el deute financer. Entre la part positiva i la 

negativa, anuncia que el seu vot serà d’abstenció. 

El senyor Montagut agraeix el to emprat pel senyor Font. Opina que ha fet unes reflexions 

prou interessants en relació a les càrregues que suporta l’administració local, els serveis que 

dóna i la infra-dotació que hi ha. En relació a la venda de patrimoni recorda que s’ha variat el 

marc pressupostari, en què hi havia unes amortitzacions previstes. S s’han tret aquestes 

amortitzacions anticipades que anaven finançades amb venda de patrimoni i s’ha fet un pla 

d’ajust que contempla el crèdit que avui acordaran, si consideren oportú demanar-lo, i així ho 

contempla la modificació del marc pressupostari i també la del pla d’ajust. Una de les coses 

que queda clara és que en els propers anys es podrà fer front perfectament als compromisos 

adquirits sempre que s’observi un rigor pressupostari, que és el que s’ha fixat en el marc 

pressupostari i en el pla d’ajust. I en el moment en que la venda de patrimoni sigui possible, la 

voluntat de l’equip de govern és rebaixar el deute. Mentrestant, el que es fa és prendre les 

mesures oportunes per continuar garantint el nivell de serveis al que estan acostumats. Han de 

reconèixer, diu, que durant tots aquests anys el nivell de serveis i el seu preu, comparat amb 

els dels pobles veïns, és favorable. Si hi ha un 95% d’ajuntaments que estan passant dificultats 

econòmiques això no és fruit de la casualitat ni de la gestió, és conseqüència d’un mal 

finançament, ja que la població demana el servei a l’administració que té més a prop, i són els 

municipis els que intenten donar solucions. Ara s’ha de procurar que els proveïdors cobrin, i 

fer front als compromisos adquirits. Recorda que el 31 de juliol passat es va donar compte de 

la relació certificada d’obligacions pendents de pagament, i que el 26 de novembre es va 

aprovar un pla d’ajust d’acord valorat favorablement per la Secretaria General de Coordinació 

Autonòmica i Local del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Aquesta valoració 

positiva és el que comporta que hagin autoritzat la concertació d’aquest préstec que avui es 

porta a aprovació. 

El senyor Espuny entén que hi ha una sèrie de proveïdors als quals s’han de pagar unes 

factures, i efectivament se’ls han de pagar, però que votarà que no a la concertació d’aquest 

préstec perquè s’ha de sumar als molts crèdits que ja tenen, i que en total ja passen dels divuit 

milions d’euros. I a això s’hi sumen els diners de la residència, com també els vuitanta mil 

euros que cada mes s’han de pagar a l’empresa que va construir-a, sense tenir cap perspectiva 

de treure ingressos de l’edifici, perquè, recorda, primer es van posar unes condicions i després 

les van canviar perquè l’edifici no podia anar bé fins que l’ocupació no fos del 65%; tot i així 

van decidir que l’empresa la utilitzés i que l’ajuntament li aniria pagant cada mes aquest 

vuitanta mil euros durant deu anys. El seu no, afirma, no és perquè consideri que no s’ha de 

pagar als proveïdors, sinó per la manera com s’ha arribat a aquesta situació de ser un dels 

pobles més endeutats de la província i de Catalunya. Si sumen tots els milions que es deuen i 

els que no estan comptabilitzats per cap banda se’n van al voltant dels vint-i-set i/o vint-i-vuit 

milions d’euros. El problema, reitera, és el per què han arribat a aquesta situació, si és perquè 

no sabien els ingressos que tenien, o perquè no sabien que estaven en una crisi, que des de 

l’any 2008 van entrar en un període de recessió que comportà que les llicència de construcció 

desplomessin. Creu que sabien prou que els ingressos disminuïen, però que no van parar 

d’endeutar-se, ni de fer inversions de què avui la gent del poble es pregunta el per què ho van 

fer. O per què es van donar sis-cents mil euros al Bon Repòs per tancar-lo quatre anys abans 
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de la data en què el volia tancar el propietari, si al final no s’ha fet res i l’edifici continua sent 

del propietari, que, a més, té el permís d’enderroc. Només amb els interessos que estan pagant 

es podria ajudar moltes famílies. O com la macro residència, que es va construir quan la gent 

treia els seus avis d’aquests establiments, o com l’enderroc de les escoles velles i la 

construcció de l’aparcament. Obres totes executades efectuades en plena crisi econòmica, 

penyores sense recursos, fetes com el conte de la lletera. Res del que van dir va sortir. Les 

conseqüència de les decisions presses no són ni per l’actual equip de govern, són per la gent 

del poble. 

L’alcalde demana al senyor Espuny que no digui mentides, i que se centri exclusivament al 

punt de l’ordre del dia. 

El senyor Espuny prega que se li diguin després les mentides que hagi pogut dir, ja que si les 

ha dit, ha estat sense coneixement de causa. Les conseqüències de les decisions, reprèn, les 

rep la gent del poble, que haurà de pagar aquest deute. Li agradaria que qui ha pres les 

decisions assumís responsabilitats i actués en conseqüència, i expliquessin com van rebre 

l’ajuntament fa uns anys i com està en l’actualitat, assumeixin les seves conseqüències i 

responsabilitats i no fessin més mal a la gent del poble. 

L’alcalde crida a l’ordre de nou al senyor Espuny i li reitera que se centri en el punt de l’odre 

del dia. 

El senyor Espuny diu que ja sap que no els agrada sentir certes coses, però que aquest préstec 

és la punta de l’iceberg que amaga tot una mala gestió efectuada, i per això la seva al·lusió al 

per què han arribat a aquesta situació. És una història que no cal tenir massa estudis per 

comprendre-la, que la gent del poble ja sabia que acabaria malament. Anuncia el seu vot serà 

negatiu i demana que s’assumeixin responsabilitats. 

El senyor Gaseni anuncia que li han indicat que de la seva primera intervenció no s’ha sentit 

ni gravat res, i que per això en aquesta segona intentarà fer un resum de tot plegat. S’ha de 

tenir clar, diu, que un crèdit ICO és un ajut als ajuntaments morosos, i que no és, per tant, cap 

premi a la bona gestió ni a l’excel·lència en la gestió econòmica. És un ajut als ajuntaments 

que no saben com fer-s’ho per pagar als proveïdors. El de l’Ametlla de Mar és un dels 

ajuntaments més endeutats de Catalunya, i opina que la gran quantitat de préstecs existents, a 

més de l’actual que serà a deu anys, suposa un gran perill.  Però que, a més, no tot són els 

deutes als bancs, sinó que hi ha també el funcionament i les inversions de cada dia, que s’han 

de pressupostar any rere any per poder fer-hi front i s’han de pagar. Afirma que tots aquests 

ajuntaments que s’acullen a aquets crèdits ICO estan fent el joc al Partit Popular, ja que aquest 

està donant diners a l’1% als bancs i fa pagar els crèdits als ajuntament al 5%. En definitiva, 

ho fa pagar a la gent, que ho assumeix amb els augments dels impostos. Tot plegat és això el 

que els fa perdre qualitat de vida. Pregunta per últim, ja que en la quasi totalitat d’ajuntaments 

del territori s’han congelats impostos, per favor li diguin, si ho saben, d’algun altre ajuntament 

com el de l’Ametlla que no ho hagi fet. 

El senyor Font ratifica la seva primera intervenció i diu que no entrarà en el joc de qüestionar 

si es va veure venir o no la crisi. Es remet al punt de l’odre del dia, que és el pla d’ajut als 

proveïdors, que han de cobrar, ajuts als quals s’han acollit la majoria d’ajuntaments. S’ha de 

mirar el futur, fer l’esforç econòmic i financer per reduir el deure de divuit milions d’euros 

amb la venda de patrimoni. Per fer això, segons el pla de sanejament aprovat en el seu dia, 

tenen cinc anys. Reitera que el vot del seu grup, limitant-se estrictament al punt de l’ordre del 

dia, serà d’abstenció sempre mirant endavant. Recorda que ell ja va anunciar en un article 

l’any 2011 que La Cala era un gegant amb peus de fang, que no estava preparada per afrontar 

tota la inversió efectuada i la despesa que se’n derivaria del seu manteniment. En relació a la 
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intervenció del senyor Gaseni afirma que ell no entrarà a defensar al Partit Popular però, 

avança en aquest moment, el Partit Popular portarà a Fiscalia al grup parlamentari d’Esquerra 

Republicana perquè va dilapidar quaranta milions anuals en subvencions a l’esport català, del 

qual per cert el senyor Gaseni n’era el representant a les Terres de l’Ebre. 

El senyor Gaseni sol·licita l’ús de la paraula per al·lusions i recorda que a principis de l’actual 

legislatura el Partit Popular va donar a entendre que en entrar al govern tot ho arreglarien, i 

que només cal veure com està el país actualment, amb més aturats i amb més crisi que mai. 

Recorda que literalment van dir que havien d’entrar les dretes per arreglar el que havia desfet 

l’esquerra. Si no hagués estat per ERC durant la legislatura passada en el Parlament de 

Catalunya, el poble de l’Ametlla no hagués tingut l’ampliació de l’IES ni l’ampliació de les 

escoles. Aquell govern va donar solucions, i si alguna cosa no van fer-la correctament ja ho 

dirà la Justícia. 

El senyor Font vol deixar constància que de males gestions ni han hagut a tot arreu. 

El senyor Montagut manifesta que tothom és conscient que els preus pels serveis que presta 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar són molt acceptables, i més barats que a altres pobles de la 

comarca. Si fossin ara en el moment en què es plantejar totes aquelles inversions potser no 

farien les coses iguals, ni a nivell municipal ni potser molts dels presents com a particulars. Si 

tots haguessin sabut la crisi com ha anat s’haguessin pres altres decisions. Creu però que no es 

fa justícia en la comprovació de la inversió per habitant efectuada en el poble des de l’any 

2003, el pàrquing, que pot ser una eina molt important per fomentar el comerç local i la vida 

dins del casc urbà, la piscina, les instal·lacions esportives, de les quals en gaudeix molta gent 

del poble tot i ser cert que últimament ha pogut tenir una baixada en la seva utilització pels 

temps actuals. Tots estan segurs que quan millori la situació aquestes instal·lacions tornaran a 

ser el que es pretenia que fossin, autofinançades. S’han anat construint una sèrie 

d’infraestructures que han fet un poble millor, però que és evident que s’ha d’afrontar el cost 

que tenen i les obligacions que comporten, i que ho han de planificar bé per poder-ho fer. 

Afirma que si els governs de tots els nivells haguessin vist la crisi de la manera que algun 

membre ho ha donat a entendre les decisions haguessin estat unes altres, i que no cal ser 

llicenciat ni catedràtic per fer una anàlisi quan ja ha passat tot de la manera com ha passat. 

Poden haver-se comès errors, segurament ho podrien haver fet millor, però que no dubti 

ningú, conclou, que la voluntat és mantenir els serveis que s’estan donant a la gent, amb el 

menor cost possible. 

L’alcalde manifesta que efectivament el deute bancari actual, sumant la concertació del crèdit 

que en aquest punt pretenen, és de divuit milions d’euros, i que aquesta és la veritat. En 

relació a l’informe d’Intervenció obrant a l’expedient, que tots tenen, es desprèn, per dir-ho en 

un llenguatge que tothom l’entengui, diu, que l’any passat van quedar més de cinc-cents mil 

euros, i que enguany la previsió apunta cap als cinc-cents mil euros d’estalvi. Mentre hi hagi 

estalvi net no hi ha d’haver cap problema. Aquesta és la realitat, i s’ha d’explicar tota la 

realitat, i no només una part. Demana a tots els membres que siguin més rigorosos en les seves 

intervencions. 

 

 

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 Jordi Gaseni i Blanch, el senyor Vicent 

Llaó i López i el senyor Antonio Espuny i Gaseni. 

 Abstencions: dos. S’abstenen el senyor Joan Font i Ballesteros i la senyora Gemma 
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Margalef i Creixenti.  

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

 

 

El Real Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les 

administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers, 

estableix 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 o modificar el ja existent, 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 8/2013. 

Per tot això, el PLE acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la concertació de l’operació de préstec d’acord amb el RD Llei 8/2013 

amb les següents condicions: 

 

*Import de l’operació: 1.322.403,95€ 

*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 

(aprox. 5,3%) 

 

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. 

 

 

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

2013 NÚM. 2/2013. 

 

 

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. 
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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 

intentarà dir la veritat; assenyala que el crèdit que la modificació comporta l’assumirà 

l’ajuntament baix la seva responsabilitat en lloc de fer-ho La Cala Gestió, que no deixa de ser 

també ajuntament, Aquest expedient, continua, incorpora a més del crèdit una sèrie de 

modificacions i traspassos que en definitiva són les que al final permeten fer afirmacions com 

les que acaba de fer el senyor alcalde al punt anterior. L’estalvi al·ludit hagués estat bo si 

hagués representat una millora de la despesa corrent, però el que no ha dit l’alcalde, continua, 

és que només amb l’increment de l’IBI l’ajuntament va ingressar vuit-cents mil euros. Li 

hauria agradat que l’alcalde hagués pogut anunciar que l’estalvi a finals d’any havia estat de 

més d’un milió d’euros, això voldria dir que s’han gestionat bé els recursos, que de 

l’increment d’impostos han tingut diners per pagar el que deuen. Per resulta que es van pujar 

els impostos, es va fer un crèdit i de tot plegat, al final d’any, han quedat quatre-cents mil 

euros. Creu que no és per posar-se medalles. Pregunta al senyor Montagut si se’n recorda de 

totes les aportacions extraordinàries que l’ajuntament ha tingut durant els darrers vuit anys, 

com els sis milions de l’aigua, els convenis urbanístics, o la venda de la parcel·la del 

Mercadona. Si ho suma tot veuria que tindrien diners més que suficients per haver pagat totes 

les inversions i no deure res. 

L’alcalde demana al senyor Espuny que no barregi les coses i se centri el punt de l’ordre del 

dia. 

El senyor Espuny manifesta que si tots aquests diners extraordinaris s’haguessin administrat 

bé avui tindrien tots els serveis de què l’equip de govern presumeix pagats, i no tindrien el 

deute que pretenen justificar amb aquestes inversions. Diners extraordinaris que eren diners 

reials i que es pregunta on estan. No els tenen, afirma, perquè s’ha fet una mala gestió, i és per 

aquest motiu que demana que assumeixin responsabilitats, perquè els diners els han tingut, i 

en lloc d’invertir-los els van gastar en despesa corrent. Recorda que sempre que s’han aprovat 

els pressupostos ha recordat que estaven gastant més en despesa corrent del que ingressaven. 

L’alcalde afirma que el que acaba de dir el senyor Espuny és fals. Li demana novament que se 

centri en el punt de l’ordre del dia, i argumenta que si hagués assistit a la Comissió 

Informativa tindria l’informe d’Intervenció que detalla els ingressos i les despeses que tenen, i 

que en el mes de març proper sabran exactament el que han gastat, el que han ingressat i 

l’estalvi definitiu. 

El senyor Espuny recorda que hi ha altres paràmetres i vectors que influeixen en el que la 

realitat de l’ajuntament sigui, que sembla ser que no es volen tenir presents i que l’equip de 

govern amaga darrere les inversions. No són capaços de recordar, diu, tots els diners 

extraordinaris que han entrat a l’ajuntament durant el seu govern, que si s’haguessin 

administrat bé tindrien tots els serveis pagats. Per això es pregunta com s’ha pogut generar un 

deute com el que tenen, de vint-i-quatre milions. 

L’alcalde retreu al senyor Espuny que no ha dit res relacionat amb el punt de l’ordre del dia, 

sinó que ha parlat d’altres coses. 

El senyor Gaseni manifesta que les quantitats més importants de  la modificació del 

pressupost són els préstecs. Que d’un ja n’ha parlat i ha justificat el seu vot contrari, i que 

l’altre és el préstec de La Cala Gestió, que també votarà negativament. 

El senyor Font explica que aquest punt deriva del refinançament de La Cala Gestió i de 

l’operació de préstec del pla d’ajut. Independentment d’aquestes quantitats, diu, s’ha provocat 
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un desequilibri pressupostari ja que els ingressos han superat les despeses. Creu també que hi 

ha una modificació pròpia relativa a una despesa de cinc-cents dotze mil euros habilitada en 

unes partides i una reducció de la despesa, perquè no s’han gastat, de dos-cents seixanta-vuit 

mil euros. La diferència és la despesa que s’ha absorbit en la modificació de crèdit. Suggereix 

que es tinguin en compte les despeses jurídiques, que pugen quasi bé seixanta mil euros, i que 

es controli la despesa elèctrica, per a què, proposa que es busqui una empresa externa que 

pugui optimitzar els recursos energètics. Anuncia que el seu vot serà d’abstenció. 

L’alcalde manifesta que en efecte hi ha hagut un increment important de la despesa elèctrica, 

que tothom ha patit, i informa, tal i com va fer ahir el regidor Lallana, que després de molts 

mesos de treball tenen ja tancat el tema de l’externalització de l’enllumenat públic, per 

intentar trobar el millor preu al mercat, per tal que el proper any hi hagi una reducció de 

despesa en la facturació. 

El senyor Espuny manifesta que el seu vot serà negatiu, ja que tot i que és una modificació 

pressupostària que s’atén a la normativa, el transfons ja debatut és el que el porta a aquest vot 

contrari. En una situació normal, afirma, hagués estat l’abstenció. 

El senyor Lallana amplia la informació relativa a de l’externalització de l’enllumenat públic, i 

afirma que no és comparable a la gestió d’un centre esportiu, amb personal i gestió directa. 

Manifesta que l’enginyer municipal es troba a la seva disposició per fer una explicació del 

plec, elaborat conjuntament amb el CODE. Recorda que és el que estant fent la majoria 

d’ajuntaments de la comarca. Es durà a terme una inversió important a l’inici del contracte, 

com ara la substitució de lluminàries i altres aparells importants, i es portarà un control més 

exhaustiu. Es calcula que es pot arribar a un estalvi anual d’uns seixanta-cinc mil euros. 

Reitera que el plec encara no s’ha aprovat, però que a tots els regidors en clau interna se’ls 

donarà tota la informació que considerin necessària per part de l’enginyer municipal. 

 

 

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 Jordi Gaseni i Blanch, el senyor Vicent 

Llaó i López i el senyor Antonio Espuny i Gaseni. 

 Abstencions: dos. S’abstenen el senyor Joan Font i Ballesteros i la senyora Gemma 

Margalef i Creixenti.  

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

 

 

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

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 2/2013; 

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 2013; 

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

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

l’expedient; 

Vist l’informe d’Intervenció; 

El ple acorda: 
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PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació del pressupost de l’administració 

general de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 2/2013, que és el que s’especifica: 

 

Partida Hab/ Supl, Disminucions 

011.31001 Interessos préstecs 0,00 45.000,00 

011.91300 Amortitzacions operacions de crèdit 60.000,00 0,00 

011.82120 Préstec refinançament La Cala Gestió 1.500.000,00 0,00 

130.12004 Sous del grup C2 0,00 5.000,00 

130.12103 Complementaries 0,00 12.000,00 

130.15000 Productivitat 0,00 28.000,00 

130.16000 Seguretat Social 0,00 45.000,00 

130.62400 Rènting vehicles policials 1.350,84 0,00 

155.13000 Retribucions bàsiques 15.000,00 0,00 

170.13000 Retribucions bàsiques 39.000,00 0,00 

230.22698 Atencions socials 0,00 12.000,00 

231.22701 Prevenció de riscos laborals 600,00 0,00 

241.14300 Personal col·laboracions socials 9.000,00 0,00 

312.15100 Gratificacions 0,00 3.500,00 

312.16000 Seguretat social 0,00 10.000,00 

321.13000 Retribucions bàsiques 0,00 18.000,00 

321.15000 Productivitat 0,00 15.000,00 

321.16000 Seguretat social 0,00 20.000,00 

321.46500 Conveni CCBE, transport escolar  42.302,18 0,00 

331.22001 Material Banda la cala 0,00 2.500,00 

331.22000 Altres despeses cultura 8.000,00 0,00 

331.48002 Aportacions entitats culturals 16.900,00 0,00 

331.63300 Instal·lació tècnica museu 0,00 6.000,00 

337.13000 Retribucions bàsiques 3.000,00 0,00 

337.22609 Despeses joventut 0,00 3.000,00 

912.22601 Despeses de representació 5.000,00 0,00 

912.23000 Dietes membres òrgans de govern 2.000,00 0,00 

912.23100 Locomoció membres de govern 5.000,00 0,00 

920.13000 Retribucions bàsiques 0,00 32.000,00 

920.13002 Altres remuneracions 0,00 11.000,00 

920.22100 Energia elèctrica 180.000,00 0,00 

920.22604 Despeses jurídiques 58.125,40 0,00 

920.22799 Altres prestacions de serveis 67.000,00 0,00 

Total 2.012.278,42 268.000,00 

 

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

 

Denominació Habilit/Suplement  

91100 Préstec RD llei 8/2013 1.322.403,95  

91300 Operació préstec refinançament La Cala Gestió 1.500.000,00  

39905 Facturació energia elèctrica CEM 72.294,09  

39906 Facturació energia elèctrica LCG (aparcament) 14.553,48  

39907 Projecte Localret St. Jordi 1, LCG 6.587,19  

39908 Ingrés per servei Naturbike La Cala 2.000,01  
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45005 Joventut, subvenció el Racó del Jove 7.000,00  

46101 Diputació, interessos préstec BBVA 2012 i 2013 1.491,04  

46102 Diputació, subvenció Llar infants 6.125,00  

46103 Diputació, protecció salut pública 2011 18.000,00  

46104 Diputació, protecció salut pública periomèstics 2011 6.758,49  

46105 Diputació, protecció salut pública platges 2011 14.811,31  

46106 Diputació, subvenció PAM despesa corrent 94.657,81  

TOTALS 3.066.682,37  

 

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

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

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

transcorregut aquell termini. 

 

 

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

2013 NÚM. 3/2013. 

 

 

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

serà d’abstenció. 

El senyor Gaseni manifesta que el seu vot serà negatiu. És una modificació d’un pressupost 

amb el qual no han estat d’acord, i la recuperació de l’IVA deriva d’un conveni urbanístic amb 

el qual tampoc no estan d’acord. 

El senyor Font diu que el seu grup també s’abstindrà, ja que són dues modificacions, una de 

l’Elèctrica de l’Ebre i l’altra relativa a la declaració de l’IVA, sense motivació política. 

 

 

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. 

 

 

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

 Vots a favor: set. 

 Vots en contra: dos. Voten en contra el senyor Jordi Gaseni i Blanch i el senyor Vicent 

Llaó i López. 

 Abstencions: tres. S’abstenen el senyor Joan Font i Ballesteros, la senyora Gemma 

Margalef i Creixenti i el senyor Antonio Espuny i Gaseni.  

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
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Atès que s’ha tramitat expedient de modificació del pressupost de l’administració general de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 3/2013; 

Per poder atendre les despeses que han de ser objecte de reconeixement extrajudicial de crèdit 

que ascendeixen a 179.818,49 euros, per a les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha 

en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de 

finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals amb subjecció a les 

disposicions vigents. 

Vist el que es disposa a l’article 177 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, i als articles 34 a 38 del RD 

500/1990. 

Vist el que es disposa als articles 22.2.e i 47  de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de 

l’Ajuntament per majoria simple. 

Vist l’informe d’Intervenció; 

El Ple acorda: 

 

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

general de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 3/2013, que és el que s’especifica: 

 

La proposta de modificació de despesa: 

 

Econ. Prog.   

22100 920 ENERGIA ELÈCTRICA 78.519,69€ 

35900 920 DESPESES FINANCERES 101.298,80€ 

   179.818,49€ 

 

El finançament previst per al reconeixement extrajudicial de crèdit és el següent: 

 

Econ.   

87000 Romanent líquid de tresoreria 179.818,49€ 

  179.818,49€ 

 

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

transcorregut aquell termini. 

 

 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 20:30 hores del dia més amunt 

esmentat, s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signen tots els assistents que 
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ho desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 12 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 95 a 106 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 31/01/2014 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 8/2013, DE 04/12/2013, 

EXTRAORDINÀRIA. 

 

 

ASSISTENTS A L’INICI 

 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí i Garcia 

 

Regidors 

Sr. Antoni Montagut i Franch 

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. Gemma Margalef i Creixenti 

Sr. Jordi Gaseni i Blanch 

Sr. Vicent Llaó i López 

Sr. Antonio Espuny i Gaseni 

 

 

Excusa la seva absència la regidora Mª Carme Martí i Buenaventura 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez i Deó 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez i Margalef 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 19:30 hores del dia 04/12/2013, 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 

extraordinària en primera convocatòria. 

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

 

 

1- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 6/2013, DE 26/09/2013. 

 

 

Es procedeix a llegir l’acta de la sessió 6/2013, de 26/09/2013. Un cop conclosa la seva lectura, i 
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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, 6/2013, de 26/09/2013. 

 

 

2- ENCÀRREC DE GESTIÓ NÚMERO 10 A L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LA 

CALA GESTIÓ. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat , 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: 

 

Vist l’informe del Gerent de La Cala Gestió en data 22 de novembre de 2013 el Ple de 

l’Ajuntament ACORDA: 

 

PRIMER.- Encarregar expressament a l’empresa pública empresarial LA CALA GESTIÓ la 

realització de l’actuació per a l’execució dels següent projecte: 

 

Remodelació i manteniment de varis carrers i camins del municipi 

 

Descripció Import 2013 Import 2014 TOTAL 

 

L’execució de la remodelació i del 

manteniment de varis carrers i camins 

del municipi  de  l’Ametlla de Mar. 

0,00.-€  151.222,36.-€ * 151.222,36.-€  

           0,00.-€ 151.222,36.-€ 151.222,36.-€ 

 

* L’Ajuntament ha rebut del departament de Governació i Relacions Institucionals de la 

Generalitat de Catalunya la resolució de 18 de setembre de 2013 d’atorgament d’un ajust 

extraordinari per a l’arranjament de diferents zones urbanes i camins municipals, una part 

d’aquest ajust extraordinari esta destinada a finançar la totalitat del projecte descrit 

anteriorment. 

 

SEGON.- L’encàrrec esmentat compren, si s’escau la redacció dels corresponents projectes 

tècnics, la gestió i execució de les obres, i les funcions de direcció de les mateixes, incloent-hi 

les relatives a estudis geotècnics, de seguretat i salut i d’altres que resultin necessàries per a la 

seva execució. 

 

TERCER.- Notificar el present acord a LA CALA GESTIÓ per al seu coneixement i efectes. 
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3- ENCÀRREC DE GESTIÓ NÚMERO 11 A L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LA 

CALA GESTIÓ. 

 

 

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

vot serà favorable ja que és una obra que ja s’hagués hagut de fer fa anys; és sabedor que 

rebran uns diners de fora i que per tant no suposarà cap despesa per l’ajuntament. 

El senyor Gaseni manifesta que el seu vot serà d’abstenció, ja que el traçat de l’obra passa per 

llocs on s’ha d’anar amb molt en compte. No pot votar en contra perquè entén la necessitat, ja 

que és una via de comunicació necessària, però cap al final hi han uns trams que pot haver-hi 

complicació. 

El senyor Font recorda que és una obra que ja es va iniciar l’any 1991, i considera bo que 

aquesta última fase pugui ser una realitat properament, ja que serà beneficiosa per donar una 

sortida al turisme del càmping Santes Creus. 

 

 

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

 Vots a favor: nou. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: dos. S’abstenen els regidors senyor Jordi Gaseni i Blanch i senyor Vicent 

Llaó López. 

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

 

 

Vist l’informe del Gerent de La Cala Gestió en data 22 de novembre de 2013 el Ple de 

l’Ajuntament ACORDA: 

 

PRIMER.- Encarregar expressament a l’empresa pública empresarial LA CALA GESTIÓ la 

realització de l’actuació per a l’execució dels següent projecte: 

 

Execució de la  2a. Fase, de la nova carretera d’accés Sud 

 

Descripció Import 2014 TOTAL 

 

L’execució del projecte i d’obra de la 2a. 

Fase, de la nova carretera d’accés Sud a 

l’Ametlla de Mar.  

1.928.918,00.-€ * 
1.928.918,00.-

€ 

 1.928.918,00.-€ 1.928.918,00.-

€ 

 

* Import subvencionat per la Diputació per un import de 1.928.918,00 €. 

 

SEGON.- L’encàrrec esmentat compren, si s’escau la redacció dels corresponents projectes 

tècnics, la gestió i execució de les obres, i les funcions de direcció de les mateixes, incloent-hi 

les relatives a estudis geotècnics, de seguretat i salut i d’altres que resultin necessàries per a la 

seva execució. 
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TERCER.- Notificar el present acord a LA CALA GESTIÓ per al seu coneixement i efectes. 

 

 

4- ADHESIÓ AL PROTOCOL DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, XAL SL. 

 

 

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: cap. 

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

 

 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, mitjançant el seu ens depenent la mercantil La Cala 

Serveis Municipals SL, de capital íntegrament municipal, presta el servei de ràdio local La 

Cala Ràdio. 

En data 21/03/2013 el Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va acordar aprovar el Conveni 

de Col·laboració entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i la societat Agència de 

Comunicació Local SA, per a l’accés de la Ràdio local La Cala Ràdio a la plataforma de 

programació sindicada. 

La Xarxa Audiovisual Local, XAL SL, és una societat de responsabilitat limitada creada per la 

Diputació de Barcelona. Cessionària, des de l’1/1/2013, dels actius i passius de l’Agència de 

Comunicació Local SA. 

El Protocol General de Serveis de la Xarxa Audiovisual Local, XAL SL, que va entrar en 

vigor el dia 1/7/2013, preveu a la seva Disposició Transitòria quarta que les entitats que rebien 

els serveis de l’Agència de Comunicació Local SA seguiran gaudint dels serveis de la Xarxa 

Audiovisual Local en les mateixes condicions econòmiques vigents amb l’Agència de 

Comunicació Local SA, havent-se d’adherir al Protocol General de Serveis de la Xarxa 

Audiovisual Local, XAL SL, abans del 31/12/2014, i podent-se adherir prèviament, de forma 

voluntària, a partit de l’1/1/2014. 

Per tot això; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Adherir l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, i/o segons correspongui el seu ens 

instrumental La Cala Serveis Municipals SL, de capital íntegrament municipal, al Protocol 

General de Serveis de la Xarxa Audiovisual Local, XAL SL, amb efectes a partir de 

l’1/1/2014. 

 

SEGON.- Remetre un certificat del present acord a la mercantil Xarxa Audiovisual Local, 

XAL SL, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

En aquest moment s’incorpora a la sessió la regidora senyora Marta Font i Ferré. 
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5.- PROPOSTA D’ACORD PER L’ATURADA DEFINITIVA I DESMANTELLAMENT 

DEL PROJECTE CASTOR. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat , 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: 

 

 

El 2 d’agost de 2007, el Ministeri d’Indústria publicava al BOE el projecte Castor format per 

tres grans infraestructures: una planta marina davant la costa del delta de l’Ebre, 20 

quilòmetres mar endins al davant de la costa del Delta, d’ Alcanar, de la Ràpita i Vinaròs, que 

aprofita un jaciment petrolífer esgotat a 1.750 metres de profunditat; un gasoducte de 30 

quilòmetres, 22 dels quals van pel subsòl marí i 8 per terra, al costat del riu Sénia, i una planta 

d’operacions terrestre situada al terme municipal de Vinaròs (8 km), però físicament més 

propera als nuclis de població catalans d’Alcanar (4 km) i d’Ulldecona (6 km).  

Al llarg d’aquests anys aquest projecte ha comptat amb l’oposició de les poblacions d’Alcanar 

i de la Ràpita, així com de molts altres municipis de les Terres de l’Ebre i també d’un forta 

oposició social encapçalada per la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia. Des 

d’aquesta Plataforma, des de l’ajuntament d’Alcanar s’han presentat diverses denúncies, 

al·legacions, queixes i preguntes tant al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats com 

davant la Comissió Europea sobre els dèficits, les mancances i els dubtes que presentava el 

projecte. Però en totes les respostes s’assegurava que es complien els requisits i la normativa 

vigent. 

Aquesta infraestructura s’emmarca dins de la planificació estratègica dels sectors de 

l’electricitat i el gas 2008-2016 del Ministeri d’Indústria, com a projecte necessari i prioritari 

per ser el reservori subterrani de gas més gran de l’Estat. El primer pas al posar-la en 

funcionament ha estat injecció de gas al subsòl marí (on abans hi havia hagut un pou petrolífer 

ja esgotat) per emmagatzemar-lo i tornar-lo a recuperar segons les demandes del mercat 

interior. De fet s’esperava que pogués atendre un quart de la demanda de gas natural de l’Estat 

durant un període aproximat de 50 dies.  

Abans d’emmagatzemar gas natural a l’antic jaciment petrolífer s’ha d’injectar el gas matalàs, 

volum mínim de gas natural que ha de trobar-se en un emmagatzematge subterrani perquè es 

puga extreure el gas útil a la pressió adequada fet que es produïa el 13 de juny de 2013. 

Malauradament el 14 de setembre l’Institut Geològic de Catalunya informava que des de feia 

una setmana havia detectat un increment notable de l’activitat sísmica davant de la costa del 

Delta, a uns 20 quilòmetres mar endins, amb magnituds màximes de 2,8 graus en l’escala de 

Ritcher. Des de llavors fins a dia d’avui s’han repetit centenars de sismes registrant-se el de 

major magnitud, 4,2 en l'escala de Richter, el passat 1 d’octubre. D’aquí que el 26 de setembre 

el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ordenés el cessament de l’activitat del magatzem 

de gas Castor i demana a l’Institut Geogràfic Nacional informació detallada sobre els 

moviments sísmics. 

En paral·lel la Plataforma del Sénia recorda que ja va reclamar, sense èxit, que s’estudiessin 

aquests efectes geològics en el procés de tramitació. Així ho demanava en el recurs d’alçada 
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que va presentar l’entitat el 8 d’abril de 2010 davant la Secretaria Autonòmica de Medi 

Ambient, en què recordava la necessitat d’incloure a la declaració d’impacte ambiental del 

projecte un estudi sismològic sobre el risc per una falla pròxima a la plataforma marina. 

També l’Observatori de l’Ebre al mes d’octubre de 2007 havia alertat a l’empresa promotora 

la conveniència de controlar oportunament els canvis sísmics que podria provocar a la zona 

d’injecció de gas al dipòsit; i demanava que es fes un seguiment de tots els paràmetres 

necessaris abans, durant i després de l’actuació. La Generalitat de Catalunya en ser aprovada 

la Declaració d’Impacte Ambiental del Castor l’octubre de 2009, i que no incloïa un apartat 

per avaluar els riscos sísmics associats al projecte va reclamar que el projecte obtingués una 

valoració de l’Institut Geològic de Catalunya; cosa que no es va tenir present. 

Davant la situació d’alarma social provocada entre la població pels constants terratrèmols 

originats per la injecció de gas matalàs al magatzem de gas submarí Castor; i de la manca de 

transparència i informació tant de l’empresa Escal UGS com de l’administració espanyola 

envers la ciutadania i les institucions municipals i nacionals catalanes, en no considerar-les 

administrativament afectades, els grups municipals de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

proposem a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 

PRIMER.- Demanar al Govern Espanyol l’aturada definitiva i permanent del magatzem de gas 

submarí Castor, i el seu posterior desmantellament perquè la seua posada en funcionament no 

ofereix cap certesa ni seguretat que no es tornen a reproduir terratrèmols d’igual magnitud o 

superior. 

 

SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya l’empara i defensa dels 

municipis afectats, utilitzant els instruments polítics i jurídics que s’escaiguin davant les 

institucions espanyoles i europees. 

 

TERCER.- Demanar a l’empresa promotora del projecte Castor i al Govern Espanyol que 

consideri part afectada Alcanar i els municipis catalans afectats pels terratrèmols i els 

ofereixen la màxima informació i transparència sobre tot el que passa i provoca diàriament el 

magatzem de gas Castor. 

 

QUART.- Demanar a les administracions competents que s’adoptin les mesures necessàries 

per a protegir la població preventivament i en cas de necessitat. 

 

CINQUÈ.- Fer arribar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, al President de 

la Generalitat Valenciana, al Ministerio de Industria i al Ministerio de Medio Ambiente, al 

Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la Consellera 

d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, als Presidents de la Diputació de Tarragona i 

Castelló, als Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre, als Ajuntaments de les Terres de 

l’Ebre, i de les Comarques del Maestrat i els Ports i a la Plataforma Ciutadana en Defensa de 

les Terres del Sénia. 

 

 

6- DESESTIMACIÓ DE LA SOL·LICITUD FORMULADA EN DATA 08/02/2013, RE 391, 

PER LES MERCANTILS MARINA SANT JORDI, SL I PROMOCIONES CALAFAT, SA, 

D’INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE REVISIÓ D’OFICI DEL CONVENI SUBSCRIT EN 
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DATA 10/10/2005 ENTRE LES MERCANTILS ESMENTADES I L’AJUNTAMENT DE 

L’AMETLLA DE MAR, PER AL FOMENT DE LA QUALITAT URBANÍSTICA I 

MEDIAMBIENTAL. I DESESTIMACIÓ DE LA SOL·LICITUD QUE, 

SUBSIDIÀRIAMENT, ES PROCEDÍS A LA RESOLUCIÓ O RESCISSIÓ DEL CONVENI 

ESMENTAT, AMB DEVOLUCIÓ DE LES QUANTITATS INDEGUDAMENT 

INGRESSADES I INDEMNITZACIÓ DELS PERJUDICIS CAUSATS. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat , 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: 

 

 

Mitjançant escrit presentat, en data 08/02/2013, davant l’ajuntament de l’Ametlla de Mar 

(Registre d’entrada núm. 391), les companyies mercantils MARINA SANT JORDI, SL i 

PROMOCIONES CALAFAT, SA van sol·licitar la incoació d’expedient de revisió d’ofici del 

conveni subscrit amb aquesta Corporació, en data 10/10/2005, per al foment de la qualitat 

urbanística i mediambiental i, subsidiàriament, que es procedeixi a la seva resolució o a la 

seva rescissió, amb devolució de les quantitats indegudament ingressades i indemnització dels 

perjudicis causats. 

Per Decret d’alcaldia núm. 228 de data 25/03/2013 es va admetre a tràmit i es va acordar 

incoar expedient per a la revisió d’ofici sol·licitada per les mercantils MARINA SANT 

JORDI, SL i PROMOCIONES CALAFAT, SA. 

Alhora es va sol·licitar informe jurídic als serveis municipals i, una vegada emès aquest, es va 

acordar trametre l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora als efectes d’emissió del seu 

informe preceptiu d’acord amb el previst a l’article 8.3.c) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de 

la Comissió Jurídica Assessora. 

En data 05/04/2013 es va emetre informe pels serveis jurídics de l’ajuntament de l’Ametlla de 

Mar del següent tenor literal: 

 

 

“INFORME RELATIU A LA SOL·LICITUD FORMULADA PER LES 

COMPANYIES MERCANTILS MARINA SANT JORDI, SL I PROMOCIONES 

CALAFAT, SA DE REVISIÓ D’OFICI DEL CONVENI DE DATA 10 

D’OCTUBRE DE 2005 I, SUBSIDIÀRIAMENT, DE RESOLUCIÓ O RESCISSIÓ 

DEL MATEIX 

 

I.- ANTECEDENTS 

 

Mitjançant escrit presentat, en data 8 de febrer de 2013, davant l’ajuntament de 

l’Ametlla de Mar (Registre d’entrada nº 391), les companyies mercantils MARINA 

SANT JORDI, SL i PROMOCIONES CALAFAT, SA van sol·licitar la incoació 

d’expedient de revisió d’ofici del conveni, subscrit amb aquesta corporació, en data 

10 d’octubre de 2005, per al foment de la qualitat urbanística i mediambiental i, 

subsidiàriament, que es procedeixi a la seva resolució o a la seva rescissió, amb 

devolució de les quantitats indegudament ingressades i indemnització dels perjudicis 
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causats. 

Cal advertir que aquesta petició es reproducció de la formulada per les mateixes 

mercantils en data 16 de juny de 2011, la qual va ser inadmesa a tràmit per acord del 

Ple de l’ajuntament de l’Ametlla de Mar de data 29 de desembre de 2011, decisió que 

ha estat declarada conforme a Dret per Sentència nº 3/2013, de 7 de gener de 2013, 

dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu nº 2 de Tarragona en les actuacions 

del recurs 504/2011, la qual ha esdevingut ferma en haver-se interposat fora de 

termini el recurs d’apel·lació contra la mateixa. 

Aquests antecedents obliguen a determinar si la decisió municipal de inadmetre a 

tràmit l’anterior sol·licitud i el contingut de la Sentencia citada de data 7 de gener de 

2013 desestimant el recurs contenciós administratiu nº 504/2011, suposen un obstacle 

per a l’admissió a tràmit d’aquesta nova sol·licitud de revisió d’ofici. 

Aplicant, per analogia, la doctrina jurisprudencial dictada a propòsit dels efectes de 

les Sentències que declaren la inadmissibilitat d’un recurs contenciós administratiu , 

es pot concloure que una prèvia declaració de inadmissibilitat no impedeix la 

formulació posterior d’una reclamació idèntica, sempre i quan aquesta 

inadmissibilitat no es basi en una circumstància inalterable, com ara la idoneïtat del 

procediment o la interposició extemporània d’un recurs, doncs en aquests supòsits no 

es procedent reproduir unes actuacions que conduiran al mateix resultat. 

Feta aquesta precisió es constata que la decisió de inadmissió a tràmit de l’anterior 

sol·licitud de revisió d’ofici acordada per l’ajuntament de l’Ametlla de Mar es va 

fonamentar en el que disposa l’article 102.3 de la Llei 30/1992, de 26  

de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú (LRJPAC), per considerar que les causes de nul·litat simplement 

s’enumeraven sense estar recolzades per cap desenvolupament argumental. 

Es tracta, per tant, d’un defecte alterable, per la qual cosa procedeix admetre a tràmit 

la nova sol·licitud de revisió d’ofici presentada en data 8 de febrer de 2013, i que es 

fonamenta en les causes de nul·litat contingudes en els apartats b), c), e) i g) de 

l’article 62.1 LRJPAC, invocant: 

- Que el conveni de 10 d’octubre de 2005 va ser subscrit per un òrgan de 

l’ajuntament i per una administració, manifestament incompetents (art. 62.1.b 

LRJPAC). 

- Que el conveni de referència té un contingut impossible (art. 62.1.c LRJPAC). 

- Que el conveni s’ha subscrit prescindint total i absolutament del procediment 

establert (art. 62.1.e LRJPAC). 

- Que el conveni es nul per contravenir normes de l’ordenament jurídic que 

determinen com a conseqüència aquesta nul·litat, particularment es refereix a 

les que deriven del Dret Civil i regulen els elements essencials del negoci 

jurídic: consentiment, objecte i causa; i les que proscriuen la imposició de 

càrregues urbanístiques addicionals als propietaris de sòl (art. 62.1.g 

LRJPAC). 

Amb caràcter subsidiari es demana que s’acordi la resolució o rescissió del conveni 

de 10 d’octubre de 2005 per haver desaparegut la causa que va justificar la seva 

signatura. 

Amb aquests antecedents, s’emet el següent 

 

II.- INFORME JURÍDIC 
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1.- Tot i el caràcter imprescriptible de l’acció de nul·litat, cal recordar que la facultat 

de revisió no es il·limitada ja que l’article 106 LRJPAC estableix que “las facultades 

de revisión no podrán ser ejecutadas cuando por prescripción de acciones, por el 

tiempo trascurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la 

equidad, la buena fe, el derecho de los particulares o las leyes”. 

En aquest sentit, el Tribunal Suprem, en la seva Sentència de data 1 de juliol de 2008, 

ha assenyalat que: 

“Los limites de la revisión deben aplicarse cuando, a través del ejercicio de la acción 

de nulidad se pretende reabrir el procedimiento, de forma evidentemente tardía y sin 

que exista justificación alguna para tan larga espera, cuando, desde el momento 

inicial se conocía o podía conocerse la hipotética causa de nulidad”. 

D’acord amb l’article 106 LRJPAC esmentat, la petició de les mercantils reclamants 

de incoació d’expedient de revisió d’ofici del conveni de data 10 d’octubre de 2005, 

ha de ser desestimada ja que infringeix els principis de bona fe i de vinculació als 

actes propis. 

En efecte, l’article 7 del Codi Civil prescriu que: 

“1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.  

2. La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo 

acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias 

en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un 

derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la 

adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el 

abuso.”  

Aquest principi de bona fe ha estat reconegut pels Tribunals de Justícia. 

Així, la Sentència del Tribunal Suprem de data 27 de març de 1991 (RJ 1991/2072) 

indica: 

“Uno de los principios que informan el Ordenamiento Jurídico es el de que "Los 

derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe -art. 7.º.1 del 

Título Preliminar del Código Civil-, que se infringe o falta cuando -como dice la 

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 29 de enero de 1965 ( RJ 1965\262 

)-... se finge ignorar lo que se sabe... se realiza un acto equívoco para beneficiarse 

intencionadamente de su dudosa significación o se crea una apariencia jurídica para 

contradecirla después en perjuicio de quien puso su confianza en ella...". La 

Jurisprudencia Contencioso-Administrativa ha venido haciendo frecuente uso de este 

principio general, en campos tan distintos como el de las notificaciones, los contratos 

administrativos, la expropiación forzosa... etc., declarando que "... el principio de 

buena fe es inspirador tanto para los actos de la Administración como para los del 

administrado". -Sentencia de la Sala Cuarta de 23 de enero de 1976 ( RJ 1976\639 )-

.” 

I la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria, de data 7 de novembre 

de 1996 (RJCA 1996/1747), citant les del Tribunal Suprem de dates 11 de maig de 

1992 (RJ 1992/3895) i 5 d’abril de 1991 (RJ 1991/2642) diu: 

“Según reiterada jurisprudencia (S. 11 mayo 1992 [ RJ 1992\3895 ], entre otras) la 

buena fe constituye una noción omnicomprensiva como equivalente al ejercicio de los 

derechos de acuerdo con la propia conciencia, contrastada debidamente con los 

valores de la moral, la honestidad y lealtad en las relaciones de convivencia, de cuyas 

javascript:%20linkToDocument('RJ//1965//262',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=RJ//1991//2072&baseUnit=F.2/SA&targetNM=RJ//1965//262&targetUnit=.&baseGUID=I20dc9e20f47211dba58c010000000000&tid=universal&version=&baseCT=juris&docguid=I20dc9e20f47211dba58c010000000000');
javascript:%20linkToDocument('RJ//1965//262',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=RJ//1991//2072&baseUnit=F.2/SA&targetNM=RJ//1965//262&targetUnit=.&baseGUID=I20dc9e20f47211dba58c010000000000&tid=universal&version=&baseCT=juris&docguid=I20dc9e20f47211dba58c010000000000');
javascript:%20linkToDocument('RJ//1976//639',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=RJ//1991//2072&baseUnit=F.2/SA&targetNM=RJ//1976//639&targetUnit=.&baseGUID=I20dc9e20f47211dba58c010000000000&tid=universal&version=&baseCT=juris&docguid=I20dc9e20f47211dba58c010000000000');
javascript:%20linkToDocument('RJ//1992//3895',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=RJCA//1996//1747&baseUnit=F.5&targetNM=RJ//1992//3895&targetUnit=.&baseGUID=I253d9920f53411db9ce5010000000000&tid=universal&version=&baseCT=juris&docguid=I253d9920f53411db9ce5010000000000');


 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del Ple. 

 

Pàgina 116 

 

notas sobresale que se trata de una regla de conducta inherente al ejercicio o 

cumplimiento de los derechos que se cohonesta con el fuero interno o conciencia del 

ejerciente, puntualizando la S. 5 abril 1991 ( RJ 1991\2642 ), que la buena fe ha de 

considerarse siempre desde la óptica de la reciprocidad de conductas de las diversas 

partes integradas en una común relación jurídica y su exigibilidad se proyecta sobre 

la lealtad de unos con otros y viceversa. En definitiva, cuando el artículo 7 del Código 

Civil establece que los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la 

buena fe, está exigiendo que aquéllos se actúen de acuerdo con los valores éticos de 

lealtad y honradez.” 

Per altra banda, com recorda la Sentència de Tribunal Suprem de 27 de març de 1991 

ja esmentada (RJ 1991/2072): 

“Íntimamente ligado con el principio de la buena fe se encuentra el de los actos 

propios recogido, también con reiteración, por la Jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, pues -como recuerda la Sentencia de la Sala Cuarta de 5 de junio de 1978 ( 

RJ 1978\2290 ), que cita resoluciones anteriores de 11 de diciembre de 1969, 21 de 

abril de 1970 y 23 de junio de 1971 ( RJ 1969\5689 , RJ 1970\2368 y RJ 1971\3743 ), 

y cuya tesis vuelve a ser ratificada por la Sala 3.ª el 26 de diciembre del mismo año de 

1978 ( RJ 1978\4216 )- "... en esta Jurisdicción es aplicable el principio de derecho, 

de que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos, cuando éstos, reúnan los 

requisitos y presupuestos previstos para ello... pues si este principio vincula a la 

Administración, en justa reciprocidad también constriñe al administrado...". 

Concretant la Sentència del Tribunal Suprem de data 3 de setembre de 1992 (RJ 

1992/6951) que “la esencia vinculante del acto propio en cuanto significativo de la 

expresión del consentimiento, es que se realice con el fin de crear, modificar o 

extinguir algún derecho, con exigencia de que origine un nexo causal eficiente entre el 

acto realizado y su incompatibilidad con la conducta posterior y fundamento en un 

comportamiento voluntario, concluyente e indubitado, de tal forma que defina de 

modo inalterable la situación de quien lo realiza.” 

L’aplicació d’aquesta doctrina al supòsit que ens ocupa ens porta a la conclusió que 

les mercantils reclamants han infringit aquests elementals principis en pretendre que 

es revisi, per causes de nul·litat de ple dret, un conveni en quina subscripció van obrar 

de manera voluntària, concloent i indubitada fent palesa una acceptació de les seves 

clàusules i estipulacions, per la qual cosa la actitud de les mercantils recurrents s’ha 

de qualificar com un vertader acte propi respecte a la assumpció de la validesa i 

eficàcia del conveni, amb totes les conseqüències que d’això se’n deriven. 

Conseqüències que no son altres que les de eliminar les possibilitats impugnatòries 

d’un conveni per part de qui, en definitiva, ha prestat la seva conformitat al mateix, 

podent inclús la seva actuació ser interpretada com una conducta contraria a la bona 

fe o abusiva. 

I es que, com assenyala BELADÍEZ ROJO, “tanto en el caso de los actos nulos como 

anulables, el consentimiento del afectado tiene el importante efecto de impedir que 

quien manifestó, expresa o tácitamente, su conformidad con un acto administrativo, 

pueda desconocer esa voluntad e impugnar la decisión consentida”.  

Finalment, tampoc es pot obviar que el conveni ha desplegat els seus efectes entre les 

parts durant quasi be VUIT ANYS, per la qual cosa malament pot instar-se ara la 

seva nul·litat, ja que el transcurs del temps també opera com a límit a les facultats de 

revisió (article 106 LRJPAC citat), singularment quan l’acte administratiu ha sigut 
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eficaç i la seva eventual nul·litat suposa un perjudici per a l’interès públic, com 

succeeix en el cas que ens ocupa en que, segons la certificació de la interventora 

municipal aportada a les actuacions del recurs contenciós administratiu 504/2011, 

dels 4.500.000 € que Marina Sant Jordi, SL havia d’abonar segons conveni 

l’ajuntament de l’Ametlla de Mar ha avançat el pagament de 3.984.385, 33 €. 

En aquest sentit la Sentència del Tribunal Suprem de data 18 de desembre de 2001 

(RJ 2002/5725) diu: 

“Como colofón a todo lo expuesto, no parece superfluo añadir que la petición de 

nulidad de los actos aquí impugnados, a través del procedimiento de revisión de oficio 

de actos nulos regulado en los artículos 102 y siguientes de la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas de 26 de noviembre de 1992 ( RCL 1992, 

2512, 2775 y RCL 1993, 246) , tiene como límite el señalado en el artículo 106 de esa 

Ley, en que se previene que no pueden ser ejercitadas las facultades de revisión 

cuando por el tiempo transcurrido, su ejercicio resulte contrario a la equidad, buena 

fe o el derecho de los particulares.” 

Ateses les anteriors consideracions la sol·licitud de incoació d’expedient de revisió 

d’ofici ha de ser desestimada en aquest cas. 

 

2.- Per més fer, cal rebutjar totes i cadascuna de les causes de nul·litat que les 

mercantils reclamants atribueixen al conveni de data 10 d’octubre de 2005. 

Seguint l’ordre en que estan exposades, en primer lloc, i pel que fa a la competència 

de l’alcalde de l’Ametlla de Mar per subscriure el conveni litigiós aquesta deriva de 

les facultats de representació que li atribueixen els articles 21.1.b) de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, de Bases de règim local i 53.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de 

règim Local de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i del 

propi reconeixement de capacitat efectuat per les mercantils recurrents en el mateix 

conveni on s’indica que “les parts es reconeixen mútuament amb la capacitat legal 

necessària per a l’atorgament del present conveni”. 

Tampoc es comprometen facultats l’exercici de les quals es troba condicionat per 

l’administració autonòmica, com es el cas de l’aprovació dels projectes de 

reparcel·lació i de urbanització, ja que, a banda de les evidents competències 

municipals per aprovar aquests instruments urbanístics, el planejament que els dona 

cobertura també afecta l’esfera dels interessos locals ja que, en absència de interessos 

supralocals, la intervenció de l’administració autonòmica es troba limitada a l’anàlisi 

de les qüestions de legalitat del pla (STS de 13 de juliol de 1990 --RJ 1990/6034--). 

L’article 62.1.c) de la Llei 30/1992, es refereix als actes “que tenen un contingut 

impossible”, havent precisat, tant la doctrina, com la Jurisprudència (per totes STS de 

19 de maig de 2000 –RJ 4363-), que “la imposibilidad a que se refiere la norma de la 

Ley de Procedimiento debe ser, por ello, de carácter material o físico, ya que una 

imposibilidad de carácter jurídico equivaldría prácticamente a ilegalidad del acto, 

que suele comportar anulabilidad (arts. 48.1 LPA y 83.2 de la LJCA); la 

imposibilidad debe ser, asimismo, originaria ya que una imposibilidad sobrevenida 

comportaría simple ineficacia del acto. Actos nulos por tener un contenido imposible 

son, por tanto, los que resultan inadecuados, en forma total y originaria, a la realidad 

física sobre la que recaen. Son también de contenido imposible los actos que 

encierran una contradicción interna en sus términos (imposibilidad lógica) por 

oponerse a leyes físicas inexorables o a lo que racionalmente se considera 
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insuperable. La jurisprudencia ha equiparado en algunos casos la indeterminación, 

ambigüedad o ininteligibilidad del contenido del acto con la imposibilidad de éste 

( sentencias de 6 de noviembre de 1981 [ RJ 1981, 4755]  y 9 de mayo de 1985 [ RJ 

1985, 2909]  ). 

Res d’això succeeix en el cas que ens ocupa ja que les entitats reclamants al·ludeixen 

a la impossibilitat legal d’exigir el compliment de les obligacions contretes per 

l’ajuntament de l’Ametlla de Mar en ordre a la tramitació i aprovació dels Plans 

parcials urbanístics i els projecte de reparcel·lació i de urbanització dels sectors 

PPU-K1 i PPU-O, i, a data d’avui, totes aquestes obligacions “de impossible 

compliment”, ja s’han efectivament complert ja que consten aprovats definitivament 

tots aquests documents. 

Quant a la inobservància de les normes essencials del procediment per a conformar la 

voluntat municipal s’ha de rebutjar doncs la firma del conveni no requereix l’emissió 

de cap informe preceptiu, a banda de recordar que la justificació del conveni es troba 

en les pròpies manifestacions de les parts contingudes en els seus antecedents 

expositius IV i V. 

Sobre els vicis afectants a la voluntat, objecte i causa del conveni (article 1261 del 

Codi Civil), cal indicar que no tenen cobertura en l’article 62 LRJPAC per la qual 

cosa no es poden fer valer a través de l’acció de nul·litat de l’article 102 LRJPAC. Es 

cert que les mercantils recurrents pretenen reconduir-los emparant-los en l’article 

62.1.g) LRJPAC, que es refereix a la declaració de nul·litat per aquells casos en el 

que expressament vingui determinat per una disposició de rang legal. 

Sobre l’abast d’aquesta causa de nul·litat, que com la resta ha de ser interpretada de 

manera restrictiva, reproduïm a continuació el raonament contingut en la Sentència 

del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó de data 6 de juny de 2003 (JUR 

2003/146005) que diu: 

“Que hemos de considerar, siguiendo la literalidad del precepto que, para que la 

nulidad de pleno derecho se incardine en esta disposición, se precisa que una norma 

de rango legal decrete expresamente la situación de nulidad que se representa; y no 

simplemente que el acto administrativo sea contrario a una disposición legal, pues 

dicha interpretación supondría, que cualquier estimación por vulneración normativa 

decretada por los tribunales de justicia tuviera la consideración de plena nulidad, con 

los efectos que ello conlleva, muy superiores a los de la anulabilidad prevista en el 

artículo 63, para dejar sin efecto las actuaciones contrarias a derecho.” 

En el present supòsit, cap dels preceptes del Codi Civil invocats per l’actora contenen 

una declaració de nul·litat de ple dret, per la qual cosa no es pot apreciar la 

concurrència de la causa de nul·litat prevista a l’article 62.1.g) LRJPAC. 

Finalment tampoc es admissible l’acusació de que, a través del conveni, s’imposen 

càrregues addicionals als particulars que excedeixen de les previstes legalment. A 

banda de indicar que els Textos legals que s’esmenten en la reclamació no son 

d’aplicació “ratione tempore” al conveni subscrit l’any 2005 –així l’article 16.3 del 

RLD 2/2008-, estem davant d’unes obligacions de pagament voluntàriament 

assumides per via convencional la qual cosa no només no contravé cap norma legal, 

sinó que la jurisprudència ha admès de manera expressa i pacífica. 

Així, la Sentència del Tribunal Suprem de data 29 de febrer de 2000 (RJ 2000/3657) 

diu: 

“Es evidente que los artículos 58 y 59 del Reglamento de Gestión Urbanística, 
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imponen de modo taxativo y necesario, la obligación legal de sufragar los costes de la 

urbanización señalados en dichos preceptos y concordantes, a los propietarios de 

terrenos afectados por una actuación urbanística, y tal imposición legal constituye 

una obligación ineludible para dichos propietarios, independientemente de su 

voluntad, pero tal determinación normativa no excluye ni impide que los propios 

afectados por esa actuación urbanística, y máxime, cuando ésta, es el resultado de un 

instrumento urbanístico, creado a iniciativa propia de aquéllos, puedan 

voluntariamente asumir obligaciones suplementarias en cuanto a las cesiones y costes 

de la urbanización, respecto de las fijadas de modo mínimo e imprescindible por la 

antecitada normativa reglamentaria.” 

 

3.- Tampoc es pot acceptar la petició subsidiària de que es resolgui o, 

alternativament, es rescindeixi el conveni de 10 d’octubre de 2005 per desaparició 

sobrevinguda de la seva causa (en paraules de les societats reclamants “impulsar un 

procedimiento administrativo que hasta ese momento se había mantenido en vía 

muerta y así conseguir la rápida culminación de los planes y proyectos afectados”); 

ja que a la fi s’ha culminat aquest procediment d’aprovació i la demora produïda es 

imputable única i exclusivament a la conducta de les mateixes reclamants com 

acrediten els següents fets: 

1.- L’ajuntament de l’Ametlla de Mar va exercitar les seves competències fins on les 

tenia legalment atribuïdes, aprovant provisionalment els plans parcials urbanístics 

dels sectors K1 i O en data 20 de juny de 2006. 

2.- Ambdós planejaments varen ser aprovats definitivament per la Comissió 

Territorial de les Terres de l’Ebre (CTUTE) mitjançant sengles acords de data 4 de 

desembre de 2008, en els quals es va supeditar la publicació dels mateixos a 

l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització escaient i a la presentació de la 

documentació acreditativa de la formalització de la garantia del 12% del total cost 

d’implantació dels serveis i d’execució de l’obra d’urbanització. 

Malgrat aquestes condicions no fou  fins al 18 de gener de 2010 i únicament respecte 

del sector K1 que la mercantil MARINA SANT JORDI, SL presentà novament el 

projecte d’urbanització als efectes de la seva oportuna tramitació. 

Aquest projecte va ser informat en sentit desfavorable pels tècnics municipals sense 

que la mercantil recurrent arribés mai esmenar les deficiències indicades, malgrat que 

li van ser notificades en data 28 de juny de 2010. 

I respecte del sector O, ni tan sols es va presentar la garantia del 12% del total cost 

d’implantació dels serveis i d’execució de l’obra d’urbanització que també s’establia 

com a condició per a la publicació del planejament. 

Aquesta actitud passiva dels propietaris s’ha produït també respecte de la tramitació 

dels projectes de reparcel·lació i d’urbanització d’ambdós sectors. 

Respecte dels primers, el pla d’etapes dels plans parcials d’ambdós sectors establien, 

amb un redactat idèntic, que els propietaris dels sòls compresos en l’àmbit del pla 

respectiu, “redactaran i presentaran a l’Ajuntament el projecte d’urbanització 

complementari i el projecte de reparcel·lació modalitat de compensació bàsica de la 

totalitat del polígon d’actuació, en el termini màxim de 1 any a partir de l’aprovació 

definitiva del Pla parcial.  

Com hem dit els respectius plans parcials urbanístics d’aquests sectors van ser 

aprovats definitivament per sengles acords de la CTUTE, ambdós de data 4 de 
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desembre de 2008, sense que d’ençà d’aquesta data s’hagin presentat els projectes de 

reparcel·lació a que es va comprometre la propietat havent transcorregut amb excés 

el termini d’un any establert en els preceptius plans d’etapes. 

Quant als projectes d’urbanització, per acords de la Junta de Govern Local de 

l’ajuntament de l’Ametlla de Mar, de data 27 de febrer de 2006, es van aprovar 

inicialment els mateixos, sense que la propietat, com hem vist, esmenés els defectes 

indicats en els informes tècnics. 

A la vista d’aquests antecedents sorprèn que les reclamants al·leguin una desaparició 

sobrevinguda de la causa del conveni, quan com a promotores dels sectors que ens 

ocupen, han mostrat un absolut desinterès en la seva gestió i ulterior execució, amb 

actituds que han posat de manifest la seva passivitat i incapacitat, com la manca de 

redacció i de presentació dels projectes de reparcel·lació, la manca d’esmena de les 

deficiències detectades en els projectes d’urbanització als efectes de possibilitar la 

seva aprovació definitiva o la no aportació de la garantia prevista a l’article 101.3 del 

Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, impedint d’aquesta manera la publicació i 

consegüent entrada en vigor dels plans parcial urbanístics. 

No ha estat fins a l’aprovació i entrada en vigor del Pla d’ordenació urbanística 

municipal de l’Ametlla de Mar, el dia 9 de novembre de 2010, que amb l’assumpció de 

la iniciativa pública en la gestió d’aquests sectors s’ha culminat la tramitació 

d’aquests instruments amb la publicació dels acords d’aprovació definitiva dels plans 

parcials urbanístics i amb l’aprovació definitiva dels projectes de reparcel·lació i 

d’urbanització. 

 

En definitiva i atenent a les consideracions exposades al llarg d’aquest informe 

procedeix DESESTIMAR en la seva integritat la sol·licitud formulada per les 

mercantils MARINA SANT JORDI, SL i PROMOCIONES CALAFAT, SA de incoació 

d’expedient de revisió d’ofici del conveni, subscrit amb l’ajuntament de l’Ametlla de 

Mar, en data 10 d’octubre de 2005, per al foment de la qualitat urbanística i 

mediambiental i, subsidiàriament, de resolució o rescissió del mateix. 

 

L’Ametlla de Mar, 5 d’abril de 2013. 

 

Daniel Llevat Gateu, 

TAG adjunt a Secretaria 

Advocat Col. 2093 ICAT” 

 

Aquest informe va ser assumit com a propi pel secretari municipal segons informe de data 

17/06/2013. 

Mitjançant ofici de data 08/05/2013 adreçat al Departament de Governació i Relacions 

Institucionals de la Generalitat de Catalunya es va trametre l’expedient administratiu 

corresponent a l’expedient incoat per a la seva remissió a la Comissió Jurídica Assessora. 

En data 25/11/2013 (RE 3635) s’ha rebut a l’ajuntament de l’Ametlla de Mar el Dictamen 

358/13 de data 24/10/2013 de la Comissió Jurídica Assessora pel qual es conclou que 

“d’acord amb l’article 106 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú no és procedent l’exercici de 

les facultats de la revisió d’ofici a instància de Marina Sant Jordi, SL i Promociones Calafat, 

SA d’un conveni signat amb l’ajuntament de l’Ametlla de Mar.” 
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Vistos els articles 102 i 106 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

El Ple ACORDA:  

 

PRIMER.- Desestimar en la seva integritat la sol·licitud formulada per les mercantils 

MARINA SANT JORDI SL, i PROMOCIONES CALAFAT SA, de incoació d’expedient de 

revisió d’ofici del conveni, subscrit amb l’ajuntament de l’Ametlla de Mar, en data 

10/10/2005, per al foment de la qualitat urbanística i mediambiental. 

Aquesta desestimació es fonamenta en el contingut de l’informe, jurídic de data 05/04/2013, 

assumit com a propi pel secretari de l’Ajuntament segons informe de data 17/06/2013, que 

s’ha transcrit en la part expositiva del present acord; i del Dictamen preceptiu 358/2013, de la 

Comissió Jurídica Assessora, de data 24/10/2013, que consta a l’expedient. 

 

SEGON.- Desestimar la petició formulada per les mercantils MARINA SANT JORDI SL, i 

PROMOCIONES CALAFAT SA, de què es resolgui o es rescindeixi el conveni, subscrit amb 

l’ajuntament de l’Ametlla de Mar, en data 10/10/2005, per al foment de la qualitat urbanística 

i mediambiental amb devolució de les quantitats satisfetes i indemnització dels propietaris. 

Aquesta desestimació es fonamenta en el contingut de l’informe, jurídic de data 05/04/2013, 

assumit com a propi pel secretari de l’Ajuntament segons informe de data 17/06/2013, que 

s’ha transcrit en la part expositiva del present acord. 

 

TERCER.- Notificar el present acord a les Mercantil MARINA SANT JORDI SL, i 

PROMOCIONES CALAFAT SA, i a la Comissió Jurídica Assessora. 

 

 

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

L’AMETLLA DE MAR, I DE LA PLANTILLA ORGÀNICA, PER A L’EXERCICI 2014. 

 

 

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

punt és molt important perquè el pressupost marca la política que farà l’equip de govern el 

proper any, i aquesta proposta està marcada per una sèrie de decisions i actuacions. És un 

pressupost, diu, que s’ajusta molt, amb un marge de maniobra molt petit, on els ingressos estan 

molt definits, amb unes despeses mínimes, i tot el que són inversions estan al voltant dels cinc 

milions, incloent les obres de Les Tres Cales, tot amb finançament extern sense cap mena de 

capacitat per part de l’ajuntament de poder fer cap inversió. Qualifica el pressupost de molt 

asèptic, amb les més que justes despeses corrents i amb unes inversions que es faran perquè les 

paguen els altres i en que l’ajuntament no té cap marge de maniobra. Per tot això podria 

abstenir-se, diu, perquè és un pressupost que s’atén a les possibilitats del proper any 

pràcticament en totes les partides, però afegeix que és un pressupost conseqüència d’unes 

decisions anteriors, i això li fa decantar el sentit del vot. Quan en un pressupost, afirma, hi ha un 

milió d’euros a pagar en interessos, això és molt important, ja que prové d’un endeutament de 

divuit milions d’euros reconeguts que també ho és, i per tant el seu posicionament serà contrari. 

Cal dir també, continua, que els darrers anys s’han pujat els impostos, i que els diners que es 

recapten de més podrien anar repartits a famílies del poble, a continuar donant prestacions que 

l’ajuntament ha deixat de donar per cobrir les despeses financeres i amortitzar els crèdits. Reitera 

que el seu vot serà contrari. En relació a la proposta de l’equip de govern sobre l’externalització 
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del manteniment de l’enllumenat públic manifesta que no li agrada, perquè pensa que 

difícilment tindrà més bon servei que l’actual, en què dues persones cuiden de l’enllumenat 

públic. 

El senyor Gaseni manifesta que es tracta d’un pressupost de quinze milions d’euros, amb els 

ingressos i despeses ajustats al màxim atesa la complicació de l’època actual, però que aquest 

pressupost podria ser d’una altra manera si reflectís també els diferents crèdits que obliguen i 

limiten el full de ruta del proper any. Entén, diu, que s’ha fet un esforç per ajustar-lo al màxim, 

però creu que haurien de tenir la certesa dels ingressos que s’han de rebre, ja que hi han alguns 

que li generen una sèrie de dubtes, i que si no es materialitzen podrien afectar-lo; com per 

exemple l’ICIO, o el conveni urbanístic de Marina Sant Jordi i Promocions Calafat. També li 

genera dubtes, diu, l’augment de l’IBI que en el seu moment ja va trobar desorbitat i que aquest 

any torna a pujar. Opina que s’està posant massa pressió a les famílies del poble. Hi han altres 

entrades, com ara l’aportació d’ENRESA continua, i altres d’importants que podrien apaivagar 

aquesta pressió, fent el pressupost més adequat en aquests moment de crisi en que està immers el 

poble. 

El senyor Font constata que el pressupost contempla el pla d’ajust conseqüència dels ingressos 

per a pagament a proveïdors del Govern Central, a què l’ajuntament s’ha acollit, i que per tant és 

un pressupost amb poca capacitat de maniobra, controlat i tutelat pel govern de l’Estat. El seu 

grup ja va dir que s’oposaria a aquest pressupost ja que quan van aprovar l’augment de les taxes 

i impostos, ja es van oposar a l’augment del 3,52% de l’IBI, perquè l’any 2012 van aplicar un 

augment d’un 37,9% a què es va afegir la del Govern Central del 13%. Troba a faltar també que 

a la partida de despeses destinada al programa de protecció i promoció social només es destini 

l’1,16%, tot i que hi ha una partida oberta de deu mil euros. En relació a les inversions destaca 

que suposa el 18% del pressupost, i creu que hi ha poca capacitat de maniobra, amb unes 

inversions subvencionades, com la de la carretera de la costa, de quasi dos milions d’euros, la 

tercera fase del Parc del Bon Repòs, cofinançat pels Fons FEDER, els pluvials de les escales del 

carrer de l’Àngel, i el conveni de Sant Jordi. Reitera que, tal com va dir a la sessió de La Cala 

Gestió, planteja la reducció del deute a termes normals, reivindicant el conveni signat l’any 2005 

amb Promocions Calafat i Marina Sant Jordi i la venda de patrimoni per tal d’amortitzar en dos 

anys el deute públic. Aquest compromís, diu, l’ha adquirit l’equip de govern, i per tant ell 

vetllarà perquè es compleixi. Per últim, afegeix que és molt important el fons de contingència 

consignat, per import de seixanta-cinc mil euros. Seguidament dona lectura a l’esmena 

presentada a la Comissió Informativa, per tal que l’augment del 3,52% de l’IBI vagi destinat a 

crear una partida amb un fons d’acció social local equivalent al 0,7% dels ingressos corrents 

(88.627,00 €), per fer front a les necessitats bàsiques dels ciutadans en situació de pobresa, com 

ara mitjançant l’atorgament d’ajuts en la contribució urbana, l’aigua, la llum i els medicaments, 

bàsicament. Proposa crear una comissió específica d’estudi entre tots els grups municipals, amb 

la finalitat d’elaborar les bases per poder acollir-se a aquest fons d’acció social local, i donat que 

hi ha un estalvi net de tres-cents mil euros, creu que hi ha prou marge per fer-hi front. Sap, 

assevera, que al poble hi han famílies en règim de pobresa, no sap quantes, però que hi han 

famílies que no poden pagar ni la llum, ni les escombraries, ni l’IBI, i que a Catalunya hi ha unes 

quatre-centes famílies en règim de pobresa i un milió dues-centes mil persones per sota del salari 

mínim interprofessional. Afirma que si l’equip de govern contempla formalment aquesta esmena 

en una propera modificació del pressupost i es compromet a treballar en aquesta línia, el seu 

grup en lloc de votar en contra, s’abstindrà. 

El senyor Montagut, en relació a l’esmena presentada pel grup del Partir Popular, afirma que 

també estan en aquesta línia, i que en el pressupost ja van obrir una partida amb la voluntat de 
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començar a treballar i anar ampliant-la i per tant no tenen cap inconvenient en subscriure aquesta 

esmena. El compromís de destinar els quatre milions i mig d’euros en el moment que es cobrin, 

així com els provinents de la venda de patrimoni a reduir deute, és un compromís que ja el van 

agafar en anteriors ocasions. En relació a la intervenció del senyor Gaseni manifesta que no pot 

saber quina mena de pressupost hagués presentat el grup d’ERC, perquè no ha tingut ocasió 

d’escoltar quin tipus de modificacions haguessin fet en les diferents partides pressupostàries o 

quin és el seu pressupost alternatiu. Ha dit el senyor Gaseni, explica, que té molts dubtes, i li 

sembla que el grup d’ERC està instal·lat en el dubte permanent. Explica, en relació al conveni 

amb ENRESA, que quan hi ha recarrega en la central hi ha un augment de diners, i això ho pot 

preguntar al tècnics de l’ajuntament, si la quantitat és real o no. En relació al conveni de Marina 

Sant Jordi explica que una part d’aquest conveni va destinat a inversions a la urbanització 

Calafat, i que una part d’aquesta prevista l’ajuntament ja la va avançar per les obres de 

l’enllumenat. En el tema d’inversions, afirma si no arriben els diners finalistes no s’executaran 

les obres previstes. En relació al tema de l’enllumenat es compromet a fer arribar al senyor 

Espuny el plec de clàusules, a l’efecte que el pugui examinar i expressar la seva opinió, i si ho 

considera convenient poden fer una reunió per tal d’explicar-li el que cregui oportú. Assenyala 

també que l’any passat en el Ple dels pressupostos ja van sentir les mateixes coses que han sentit 

avui. Reconeixen que és un pressupost ajustat, que és el que s’ha de fer, però que no en 

presenten cap d’alternatiu perquè no el tenen. Creu que la manera de fer quan voten 

negativament al pressupost és agafar i dir que com que fa uns anys es van prendre unes decisions 

determinades, no donaran el vot afirmatiu ni l’abstenció, i per això, es pregunta, si tinguessin 

l’oportunitat de governar i elaborar un pressupost, si l’haguessin fet diferent al d’ara o al de l’any 

passat, ja que si tenen un model diferent doncs el podrien explicar, però que després d’haver-los-

hi lliurat el pressupost abans de tancar-lo, només el Partit Popular ha presentat una esmena, la 

qual, com s’ha expressat anteriorment, ha agafat el compromís per tirar-la endavant. Finalitza 

agraint el to emprat per tots els portaveus en aquest punt de l’odre del dia. 

En una segona intervenció el senyor Espuny manifesta que els cinc-cents mil euros del conveni 

de Marina Sant Jordi estan destinats oficialment a inversions i que per tant si no es cobren no 

s’executaran i es reduirà el pressupost tant en ingressos com en despeses. Argumenta que aquest 

pressupost és conseqüència d’una història, i que ell fa molt temps que ve demanant un canvi 

d’actitud i de manera de fer política. Creu que si s’haguessin pres altres mesures ara no caldria 

que els recursos anessin cap a les entitats financeres i es quedarien al poble, per abaratir els 

serveis que ofereix l’ajuntament i per poder mantenir altres que s’han eliminat. Reitera també 

que aquest pressupost està intervingut per l’Estat perquè s’han hagut de fer una sèrie de crèdits i 

per això l’Estat els ha obligat a prendre una sèrie de decisions a nivell de taxes i costos de 

serveis municipals, i a ell, diu, no li agrada arribar al punt que s’ha arribat i per tant el seu vot 

negatiu. És un no per les decisions que l’equip de govern ha pres des de fa molt de temps i pel 

poc cas que se li ha fet durant tots aquests darrers anys. Vaticina que segurament els propers 

exercicis també tindran uns pressupostos dirigits per les circumstàncies, que són un deute molt 

important pel poble. Fins ara tot són intencions, diu, però espera veure realitats quan arribi el 

moment, i serà aleshores quan creuran tot el que se’ls ha dit. Pregunta, i demana disculpes per no 

haver-ho preguntat al gerent de La Cala Gestió en el seu moment, donat que no ha vist en els 

pressupostos de La Cala Gestió l’arrendament de la residència d’avis, si ho tenen contemplat en 

els pressupostos. 

El senyor Gaseni matisa que quan ha dit que tenia dubtes volia dir que el pressupost presentat és 

un plec de fulls que té tanta credibilitat com els estalvis i romanents que fan constar en les 

liquidacions, credibilitat oficial que és la que ha de constar. Des del seu grup creuen que haurien 
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de parlar dels milions d’euros que es deuen per la nefasta gestió efectuada. La dialèctica 

emprada pel portaveu de l’equip de govern, diu, fa entendre coses que no ha dit: afirma no tenir 

cap dubte dels set-cents vint mil euros que entraran d’ENRESA. No pot votar afirmativament 

perquè té dubtés que alguns dels ingressos que es puguin arribar a materialitzar, com per 

exemple en el que fa referència a Promocions Calafat, i això no dona dret a dir que ERC només 

veu dubtes. Entre altres coses, el pressupost contempla també l’ingrés de l’augment de l’IBI amb 

què el grup d’ERC no va estar d’acord. Reclama poder establir algun tipus de bonificació 

d’aquest impost, com fan altres ajuntaments. Reclama crear habitatges de protecció oficial per a 

famílies nombroses i monoparentals, persones viudes, i altes que no ha vist en el pressupost. Sap 

que el Govern Central els prem, i que són captius del Decret Rajoy, i de les polítiques del Partit 

Popular, igual que la resta d’ajuntaments morosos. En la seva primera intervenció ha volgut fer 

una explicació moderada i constructiva, que com que ha vist que no ha quedat prou clara, li fa 

canviar d’actitud. Demana disculpes. 

El senyor Font no dubta que l’equip de govern contemplarà l’esmena que el seu grup ha fet. És 

una esmena de futur, però ara en fa una de present, i és que es congeli l’IBI pel 2015. Si amb el 

canvi de vot del seu grup del no a l’abstenció, diu, una sola família del poble surt beneficiada i 

s’estalvia de pagar qualsevol impost, benvinguda sigui aquesta abstenció. 

El senyor Montagut manifesta que queden bastant clars els posicionaments, i lamenta haver ofès 

al portaveu del grup d’ERC si en reiterar la paraula dubte el que pretenia era tenir un to més 

amable. Explica que darrera d’aquest plec de fulls, com ha dit el senyor Gaseni, no només hi ha 

les hores dels polítics sinó també les dels tècnics, amb els corresponents informes. El que 

s’intenta, assevera, és parlar, fer-los-hi arribar la màxima informació i esforçar-se al màxim 

perquè la relació, malgrat que els punt de vista polítics siguin diferents, sigui cordial com ha 

sigut sempre. Creu que a la Comissió Informativa haguessin pogut esmenar i presentar 

alternatives, i no proposar-ho en aquest moment. Reivindica el bon tracte existent, i que cadascú 

té el dret a expressar la seva opinió durant el temps que considera oportú. Són uns pressupostos 

que permeten fer front a les obligacions que tenen i continuar donant serveis, i el que han de fer 

és ser rigorosos, complir-los, aplicar-los i esforçar-se en tot el possible en cobrar el que els hi 

deuen i reduir el deute existent per poder anar tots una mica més relaxats. 

L’alcalde manifesta voler efectuar dos consideracions. La primera, ja que creu que alguns dels 

presents tenen manca d’informació, això és no perquè no se’ls hi faciliti amb antelació, perquè 

es fa, i l’equip de govern està obert a parlar, i si no ho fan difícilment les coses poden millorar. I 

la segona, demana propostes. S’ha fet menció a que hi ha dubtes, i també a la mala gestió. 

Aclareix que els diners d’ENRESA són matemàtics, i que els diners de Marina Sant Jordi tenen 

entrada i sortida, i per tant no generen cap dubte. En relació a l’ICO diu que hi ha algun 

plantejament hoteler, però que de manera molt moderada aquí si que hi pot haver un dubte. 

Estan al voltant dels vuit o nou milions d’euros les obligacions pendents reconegudes i no de 

difícil cobrament que a dia d’avui se li deuen a l’ajuntament, i en caixa hi ha la quantitat de 2,7 

milions d’euros. Afirma que ell no posa en dubte els tècnic de l’ajuntament que ho certifiquen, i 

demana que siguin tots respectuosos en aquest tema. Tot i això, entén que cadascú ha de fer el 

seu paper, i que amb el to més positiu vol recordar al senyor Gaseni que de l’any 2003 al 2007 

ell va ser corresponsable de les decisions preses en aquell temps, i que moltes d’elles es van fer 

bé. Contesta la pregunta efectuada del senyor Espuny tot dient que efectivament el cost financer 

de la residència d’avis està contemplat, i també la inversió. Expressa finalment que ja veuran la 

liquidació, com fan tots els anys, i en ella podran veure l’estalvi net, tot i ser millorable. En els 

temes socials creu que tots estan d’acord, i per això estan oberts a tots els suggeriments. Recorda 

que cada any hi ha moltes vídues de la població que paguen el 50% de l’impost d’escombraries, 
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que els incapacitats en un grau superior al 33% poden demanar la bonificació del 100% de 

l’impost de vehicles, que a la llar d’infants estan ajudant a famílies que no la poden pagar perquè 

demostren que estan a l’atur, o també al CEM, per fer esport, o a l’escola de música, i que 

l’ajuntament està col·laborant extraordinàriament amb CARITAS. Segur, conclou, que ho poden 

millorar, però demana també propostes, i que tots tinguin coresponsabilitat del que diuen i del 

que fan. 

 

 

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

 Vots a favor: sis. 

 Vots en contra: tres. Voten en contra els senyors Jordi Gaseni i Blanch, Vicent Llaó i 

López i Antonio Espuny Gaseni. 

 Abstencions: tres. S’abstenen el senyor Joan Font i Ballesteros, i les senyores Marta 

Font i Ferré i Gemma Margalef i Creixenti. 

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

 

 

Vist el projecte de pressupost general per a l’exercici 2014, 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 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 2014, 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. 

 

 

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

MUNICIPI. 

 

 

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: nou. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: tres. S’abstenen els regidors senyors Jordi Gaseni i Blanch, Vicent Llaó i 

López i Antonio Espuny i Gaseni. 

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

 

 

En sessió de data 18/09/2009, el Ple de l’Ajuntament va prendre l’acord d’elecció del jutges 

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

Superior de Justícia de Catalunya. 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 10/11/2009, va nomenar a la Sra. 

Desiré Martínez Ortega i a la Sra. Carme Matilde Eroles Lluch, com a jutgesses de pau titular 

i suplent, respectivament. Les nomenades van prendre possessió dels seus càrrecs en data 

3/12/2009. 

Com sigui que s’ha esgotat el termini de quatre anys des del seu nomenament a què es refereix 

l’article 101.1 de la Llei orgànica 6/1985, d’1/7/1985, del Poder Judicial, esdevé necessari 

procedir a una nova elecció.  

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

per termini reglamentari al Butlletí Oficial de la Província núm. 231, de 7/10/2013, al Jutjat de 

Pau, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Jutjat Degà de Tortosa, tot resultant, finalment, la 

següent relació de candidats: 

 

 RE 3.163, de 09/10/2013. Sr. Oscar Buendia Gabarrón. 

 RE 3.183, de 10/10/2013. Sra. Desiré Martínez Ortega. 

 RE 3.237, de 16/17/2013. Sra. Carme Eroles Lluch. 

 RE 3.290, de 22/10/2013. Sra. Lidia Busom Poyato. 

 

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

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

Per tot això; 

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

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

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

El Ple acorda: 

 

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

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

Ortega i de la Sra. Carme Eroles Lluch. 

 

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

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

 

 

9- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, CONSISTENT EN LA INCLUSIÓ A LA 
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SEVA NORMATIVA D’UNA NOVA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA, VUITENA, DE 

DEFINICIÓ D’ELEMENTS URBANÍSTICS A LES URBANITZACIONS HISTÒRIQUES 

DEL TERME MUNICIPAL. 

 

 

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: dotze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

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

 

 

En data 31/07/2013, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la modificació puntual del 

Pla d’ordenació urbanística municipal, consistent en la inclusió a la seva normativa d’una 

nova disposició transitòria, vuitena, de definició d’elements urbanístics a les urbanitzacions 

històriques del terme municipal. 

L’edicte corresponent va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província número 184, de 

08/08/2013, i al Diari El Punt de 07/08/2013, i va restar exposat al tauler d’anuncis de la 

corporació i a la pàgina web municipal. 

S’ha sol·licitat l’informe dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. En 

el present cas, de l’Agència Catalana de l’Aigua (ofici de data 8/8/2013, RS 1609, rebut per 

aquella administració en data 12/8/2013). 

Als efectes del que disposa l’article 85.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, es fa constar que fins a la data no ha tingut entrada en 

aquest Ajuntament l’informe sol·licitat. 

Durant el període d’informació pública s’ha presentat una única al·legació, la formulada en 

temps i forma per Promociones Calafat SA en data 30/09/2013 (RE 3058, de 3/10/2013). 

Aquesta al·legació ha estat objecte d’anàlisi per part del secretari general de l’Ajuntament en 

l’informe preceptiu previ a l’adopció del present acord, en la forma que tot seguit es 

reprodueix: 

“Informe relatiu a l’al·legació formulada per Promociones Calafat SA en 

data 30/09/2013 (RE 3058, de 3/10/2013). 

L’al·legació va ser presentada en temps (30/09/2013, essent aplicable al cas la previsió 

de la Disposició addicional 10 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010) i forma (a oficina de correus, per a la seva certificació), 

per la qual cosa procedeix el seu examen i anàlisi, per tal de proposar el que en dret 

s’escaigui. 

L’al·legació s’estructura en quatre apartats (al·legacions primera, segona, tercera i 

quarta) que, sorpresivament, no conclouen amb cap petitum específic sobre la concreta 

proposta de Disposició Transitòria que hom pretén incloure a la normativa del Pla 

d’ordenació urbanística municipal. 

Sobta aquest particular plantejament de l’al·legant, ja que, a banda d’alguna presumpta 
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irregularitat de la proposta que sí concreta, com el suposat greuge comparatiu que al seu 

parer la proposta comporta –i que suposaria una infracció del dret fonamental a la 

igualtat–, que després s’analitzarà amb més detall, l’escrit en el seu conjunt, més que 

una al·legació contra la proposta, s’assimila pel contrari a una disconformitat genèrica 

amb la manera com l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar afronta el desenvolupament 

urbanístic municipal –o la seva posada en ordre, més que el seu desenvolupament, com 

és el cas que afecta les urbanitzacions històriques, o urbanitzacions amb dèficits, que 

constitueixen l’objectiu de la proposta–. 

Així, és lloc comú de tot l’escrit d’al·legacions, es desconeix si amb l’ànim de, però ben 

segur amb el resultat de, generar dubtes i de induir a equívocs, el fet de barrejar, en 

confusa argumentació, el que són objectes de discussió ben diferenciats i que conformen 

expedients separats. En concret: 

h) El present expedient, d’inclusió a la normativa del Pla d’ordenació urbanística 

municipal d’una nova disposició transitòria, vuitena, de definició d’elements 

urbanístics a les urbanitzacions històriques del terme municipal. La necessitat i 

conveniència de la qual inclusió, l’habilitació normativa per proposar-la, la 

justificació de la seva oportunitat, i la justificació del perquè de cadascun dels 

particulars règims que es proposen, queden sobradament exposats i motivats a la 

memòria corresponent. I no només respecte de l’àmbit de la urbanització Calafat, 

sinó del de la totalitat d’urbanitzacions històriques del municipi. 

i) L’expedient pel qual es va declarar l’al·legant, Promociones Calafat SA, com a 

persona jurídicament responsable, en concepte de promotora per subrogació, de la 

totalitat de les obres d’urbanització pendents d’executar a la total superfície de la 

urbanització Calafat, expedient que va ser resolt per acord de la Junta de Govern 

Local de data 19/10/2012 i sobre el qual hi ha interposat en l’actualitat per part de 

l’al·legant, davant del Jutjat del contenciosoadministratiu número 1 de Tarragona, 

el recurs ordinari número 299/2013. 

j) L’expedient de reparcel·lació del sector PMU Sant Jordi d’Alfama 1, aprovat 

definitivament i inscrit al Registre de la Propietat, la necessarietat o 

innecessarietat de la reparcel·lació d’altres àmbits o polígons (com ara Calafat, 

paràgrafs setè i vuitè de l’al·legació segona) i fins i tot (sic), expedients encara no 

incoats i sobre els quals l’al·legant formula ja la seva disconformitat, com és el cas 

del de la reparcel·lació del sector “PPU Sant Jordi Bosc”, a què l’al·legant 

al·ludeix a l’al·legació quarta del seu escrit. 

Aquest aclariment previ sobre la naturalesa de l’escrit d’al·legacions presentat determina 

la manera en què aquestes s’analitzen –en l’estricte ordre en què apareixen–, ja que 

resulta impossible concretar amb exactitud quins dels arguments de l’escrit, barrejats per 

l’al·legant en la forma indicada, es formulen com a veritables al·legacions a la concreta 

proposta d’inclusió de la transitòria o com a disconformitat genèrica amb assumptes 

aliens. 

§ Al·legació primera. 

6. Els paràgrafs primer i segon constitueixen fets pacífics i no discutits dels quals 

l’al·legant no deriva cap conclusió. 

7. El tercer paràgraf sembla voler atribuir a aquesta corporació una única motivació 
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genèrica per la proposta (la baixa densitat de població i la baixa ocupació real dels 

habitatges) comuna per a totes les urbanitzacions històriques, que no és la que es 

desprèn de la memòria. Ben al contrari, la memòria distingeix clarament quin sigui 

l’estat actual, real i urbanístic, de cadascuna de les urbanitzacions històriques del 

municipi, i en funció d’aquest estat diferenciat en proposa en conseqüència. En 

qualsevol cas, l’al·legant tampoc no deriva cap conclusió d’aquesta imputació 

genèrica i apriorística d’una suposada motivació única, inexistent. 

8. El quart paràgraf qualifica, sense més, d’irracional “la construcció d’un sistema de 

clavegueram” (un dels sistemes urbanístics bàsics !!) i manifesta que “els usuaris 

(l’)han substituït per d’altres més racionals”, quan és el fet que si en aquestes 

urbanitzacions s’han edificat habitatges amb foses sèptiques no és perquè els usuaris 

l’hagin considerat com a sistema més racional que el de clavegueram –cosa aquesta 

respecte de la qual els usuaris tenen ben poca cosa a decidir–, sinó a causa, justament, 

de la inexistència d’aquest sistema. Inexistència que deriva en molts casos, dit sigui 

de pas, de l’incompliment per part dels respectius promotors dels seus compromisos, 

com és el cas de l’al·legant respecte de la urbanització Calafat, que es relaciona a 

l’expedient b) dels abans esmentats. 

9. El cinquè paràgraf afirma que la proposta no reconeix una situació fàctica: 

l’existència de depuradores individuals. Ben al contrari, la memòria sí que ho 

esmenta, i, com s’ha dit, el fet és atribuïble exclusivament a la inexistència d’una 

xarxa de clavegueram, inexistència que deriva de l’incompliment per part dels 

promotors de les diverses urbanitzacions històriques de les seves obligacions. En 

l’últim incís s’indica que aquesta (les foses sèptiques) és “la única solució viable“, 

afirmació que no s’argumenta i la veracitat de què no s’acredita de cap manera. La 

qual cosa, essent el clavegueram un dels sistemes urbanístics bàsics previstos per la 

normativa vigent, eximeix de més comentari. 

§ Al·legació segona. 

10.Als paràgrafs primer a quart de l’al·legació segona l’al·legant desenvolupa 

l’argumentari relatiu al presumpte tracte discriminatori de la solució adoptada per la 

proposta, de la següent manera: 

k) S’argumenta en primer lloc un greuge comparatiu respecte de “la proposta que 

en el seu moment es va signar amb els propietaris de Tres Cales”. Es 

desconeix quina proposta s’hagi signat mai amb els propietaris de Tres Cales. 

Consta en aquest Ajuntament, per contra, com s’apunta ja a les pàgines 5 i 6 de 

la memòria justificativa, que per Decret de l’Alcaldia número 120/2003, de 

8/4/2003, es va declarar la mercantil Las Tres Calas SA com a persona 

jurídicament responsable en concepte de promotora, i en tot l’àmbit de la 

“unitat d’actuació en sòl urbà número 4” (Tres Cales primera fase), de totes 

aquelles obres d’urbanització previstes al pla parcial de 1965 i que eren encara 

pendents d’executar. I consta també, i s’afegeix ara, que en data 19/11/2004 es 

va signar, amb la mercantil declarada responsable com a promotora, un 

“Conveni urbanístic d’execució” que exonerava aquella de l’execució 

d’algunes d’aquelles obres urbanització bàsiques, la ratificació del qual conveni 

per part del Ple fou anul·lada en apel·lació per sentència del Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya número 208/2008, de data 7/3/2008, per causa, 
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justament, d’aquella exoneració d’obligacions que eren indisponibles perquè 

derivaven d’imposició legal. 

l) S’argumenta en segon lloc que la proposta de Disposició Transitòria representa 

una discriminació perquè preveu els sistemes de depuració individuals com a 

sistema transitori i provisional en algunes urbanitzacions històriques, i com a 

sistema no provisional ni transitori, sinó definitiu, a d’altres (sector PPU-B, 

Sant Jordi Bosc). Respecte d’això, repetir el que s’ha dit amb anterioritat: la 

memòria distingeix clarament quin sigui l’estat actual, real i urbanístic, de 

cadascuna de les urbanitzacions històriques del municipi, i en funció d’aquest 

estat diferenciat en proposa en conseqüència. I apel·lar també a la més que 

consolidada doctrina establerta per Tribunal Constitucional respecte del dret 

fonamental a la igualtat de tracte i no discriminació en situacions no 

equiparables o no assimilables: la proposta estableix la possibilitat d’aquest 

tractament diferenciat perquè les situacions no són en absolut idèntiques, sinó 

ben diferenciades, i les causes d’aquesta diferenciació es concreten i es palesen 

a les pàgines 12 i 13 de la memòria. Per més, apuntar que la proposta no 

estableix aquest tracte diferenciat sense més (vol dir, sense cap mena 

d’informació o valoració tècnica que ho justifiqui), sinó que el que fa és, al seu 

apartat segon, habilitar el planejament derivat que correspongui a l’àmbit del 

sector “PPU B. Sant Jordi Bosc” per establir el que correspongui si ho justifica 

de manera adequada i convenient amb criteris d’inviabilitat tècnica i econòmica 

del sistema de sanejament mitjançant xarxa de clavegueram. 

11.Els paràgrafs cinquè i sisè constitueixen fets pacífics i no discutits (pàgina 6 de la 

memòria, i, més particularment, pàgines 10 a 12, i correlatives de l’annex, de 

l’informe emès per aquest funcionari en l’expedient de declaració de responsabilitat 

de l’al·legant respecte de la urbanització Calafat a què abans s’ha fet referència, 

expedient que, com s’ha dit, és per complet aliè a l’objecte del present debat), dels 

quals l’al·legant, per més, no deriva cap conclusió. 

12.Paràgrafs setè a novè. El paràgraf setè reprodueix un debat que a data d’avui és 

intranscendent, el relatiu a si l’origen de la urbanització Calafat, als anys seixanta i 

setanta del segle passat, va tenir lloc com a un únic polígon o com a dos polígons 

diferenciats. Aquest assumpte va ser examinat per aquest funcionari en l’expedient de 

declaració de responsabilitat de l’al·legant respecte de la urbanització Calafat, suara 

esmentat. I la urbanització Calafat, en el seu conjunt i a data d’avui, és una 

urbanització històrica o amb dèficits es vulgui o no, inclosa en conseqüència dins de 

l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2009, del 10/3/2009, de regularització i millora 

d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, no per cap pretensió d’aquest Ajuntament 

d’incloure-la, com insinua l’al·legant, sinó perquè així es desprèn de l’aplicació del 

que la mateixa llei disposa, amb independència de quina sigui la voluntat dels 

promotors, dels propietaris parcel·listes, o de l’Ajuntament. Pel que fa a la 

necessarietat o innecessarietat de reparcel·lació de la urbanització Calafat, l’al·legant 

coincideix amb aquest funcionari (pàgina 17 de la memòria) en el fet que potser seria 

innecessària. Però això, en qualsevol cas, haurà de ser apreciat i acordat per 

l’administració actuant, l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió, i és quelcom 

també per complet aliè a l’objecte del debat de la transitòria que es proposa. Pel que 

fa a l’afirmació que l’execució del clavegueram seria greument costosa, recordar que 

constitueix un servei urbanístic bàsic, i respecte de que no garantiria cap benefici no 
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ecològic ni mediambiental, esmentar que aquestes qüestions, juntament amb el 

problema de la inexistència d’estació depuradora receptora, que aquest funcionari 

coneix, té en compte i esmenta als “Objectius de la proposta” de la memòria (pàgines 

17 i següents) són justament els que la proposta tracta de resoldre d’una manera 

raonada i suficientment motivada. Reiterar per últim, respecte de l’afirmació “...la 

depuració autònoma de les edificacions mitjançant foses sèptiques individuals és el 

que s’ha vingut practicant des dels anys seixanta fins a l’actualitat...” (paràgraf 

vuitè), que si això ha estat així no ho ha estat per voluntat discrecional de ningú, sinó 

de manera obligada per la inexistència de xarxa de clavegueram derivada de 

l’incompliment dels seus compromisos per part, primer, dels promotors originals, i 

segon, de l’al·legant. 

13.Els paràgrafs desè a catorzè constitueixen l’objecte de discussió de l’expedient pel 

qual es va declarar l’al·legant, Promociones Calafat SA, com a persona jurídicament 

responsable, en concepte de promotora per subrogació, de la totalitat de les obres 

d’urbanització pendents d’executar a la total superfície de la urbanització Calafat. 

Aliè, com s’ha dit, a l’objecte del present, que no és altre que l’exercici d’una 

potestat normativa (la inclusió d’una Disposició Transitòria al Pla d’ordenació 

urbanística municipal) per mirar de donar solució a unes problemàtiques concretes 

que s’exposen de manera meridiana a la memòria, i que es refereixen exclusivament 

a la definició d’elements urbanístics. 

§ Al·legació tercera. 

14.Els paràgrafs primer i segon constitueixen antecedents històrics pacífics i no 

discutits, que ja van ser posats de manifest a l’informe emès per aquest funcionari en 

l’expedient de declaració de responsabilitat de l’al·legant respecte de la urbanització 

Calafat. 

15.El paràgraf tercer vol atribuir a l’Ajuntament, en l’acte d’acceptació de la cessió de 

terrenys destinats a vialitat i zones verdes, i determinats serveis, de la urbanització 

Calafat (acord plenari de data 22/4/1994), una motivació que no prova i que no es 

correspon a la literalitat del que es desprèn de l’acta d’aquella sessió. Afirma 

l’al·legant, en efecte, que “l’ajuntament va acceptar les cessions reservant 

l’acceptació de la xarxa de sanejament, en considerar la no existència d’una estació 

depuradora... ...i el sanejament que s’efectuava ja correctament i sense afecció al 

medi, mitjançant fosses sèptiques individuals a parcel·les i habitatges”. Quan és el 

cas que l’únic que es desprèn de l’acta d’aquella sessió plenària és, ben al contrari del 

que insinua l’al·legant, el següent: del debat “...pren la paraula el Sr. Joan Font, 

manifestant que el seu grup està d’acord en acceptar la xarxa viària i zones verdes, 

però no així respecte a l’acceptació del servei de xarxa de sanejament, per quan no 

existeix, si bé això no significa que en un futur es pugui procedir a la instal·lació 

d’una depuradora...”. I de la part dispositiva, punt segon, “Acceptar el servei 

urbanístic... ...i excloure d’aquesta acceptació... ...el servei de xarxa de 

subministrament d’aigua i xarxa de clavegueram.”. Assenyalar en qualsevol cas que 

això també és aliè a la proposta d’inclusió d’una Disposició Transitòria a la 

normativa del Pla d’ordenació urbanística municipal, objecte del present expedient. 

16.El paràgraf quart conté una afirmació que cal qualificar com a mínim de peculiar: la 

suposada existència d’una “reparcel·lació de facto” (sic) derivada de la implantació 
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de la contribució territorial urbana (???). 

17.Els paràgrafs cinquè i sisè constitueixen fets pacífics i no discutits. Amb la 

particularitat, respecte de la menció a la possible innecessarietat de la reparcel·lació 

del paràgraf sisè, amb què aquest funcionari podria arribar a coincidir com ja s’ha 

explicat abans, que aquesta declaració correspondria acordar-la a l’administració 

actuant, l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió. 

18.El paràgraf setè es contradiu en ell mateix en afirmar que la urbanització Calafat 

“...disposa de tots els elements urbanístics... ...amb excepció de part (?) de la xarxa 

de clavegueram...” i en concloure d’això que els terrenys “han de tenir la 

consideració de solar”. Conclusió a totes llums errònia, perquè justament, mancant 

un dels serveis urbanístics bàsics, els terrenys no poden assolir la condició de solars. 

Encara que resulti reiteratiu, s’ha de tornar a posar de manifest que l’objectiu de la 

proposta és precisament posar solució a aquesta situació mitjançant la definició 

d’elements urbanístics alternatius a les urbanitzacions històriques, en la forma i amb 

la motivació que a la memòria s’exposa (pàgines 17 a 20 de la memòria). 

19.El paràgraf vuitè s’integra amb el setè per connexió. 

20.El paràgraf novè torna a atribuir de manera gratuïta, en aquest cas a aquest funcionari 

com a redactor de la memòria de la proposta, motivacions o conclusions inexistents. 

Així és el cas quan afirma que “...de la proposta ja es desprèn i queda justificada la 

no necessitat de construir una xarxa de clavegueram en les urbanitzacions 

històriques”. Repetir, respecte d’això, el que ja s’ha dit amb anterioritat: la memòria 

distingeix clarament quin sigui l’estat actual, real i urbanístic, de cadascuna de les 

urbanitzacions històriques del municipi, i en funció d’aquest estat diferenciat en 

proposa en conseqüència. I, s’afegeix ara encara que ja es desprèn de la memòria, no 

de manera unívoca. 

21.La resta dels paràgrafs de l’al·legació tercera, desè a quinzè, constitueixen 

reiteracions de tot allò ja analitzat fins ara, exposades de diferent forma. Qüestions 

totes elles que, o bé ja han quedat resoltes en l’expedient de declaració de l’al·legant 

com a persona jurídicament responsable, en concepte de promotora per subrogació, 

de la totalitat de les obres d’urbanització pendents d’executar a la total superfície de 

la urbanització Calafat (qüestions totes elles alienes al present expedient), o a les 

quals es pretén donar solució amb el present expedient d’inclusió a la normativa del 

Pla d’ordenació urbanística municipal d’una nova disposició transitòria, vuitena, de 

definició d’elements urbanístics a les urbanitzacions històriques del terme municipal, 

o bé es donarà solució quan l’administració actuant adopti, si és el cas, l’acord de 

declaració d’innecessarietat de reparcel·lació de la urbanització Calafat. Menció 

especial, potser, mereixen les afirmacions contingudes al paràgraf tretzè, en què, 

novament, s’intenta atribuir de manera gratuïta motivacions inexistents: en aquest 

cas, plantejant el dubte de si la inclusió de la urbanització Calafat com a polígon 

(PAU Calafat 1) al Pla d’ordenació urbanística municipal de 2010 es va fer per 

facilitar la cessió de sistemes (és evident que no, perquè ja estaven cedits) o per 

“...facilitar la finalització de les obres d’urbanització (únicament part (???) de la 

xarxa de clavegueram)...” (és evident que sí: així es desprèn de manera positiva de la 

fitxa del polígon definit al Pla d’ordenació urbanística municipal, pàgina 39 de la 

memòria, a on s’especifica: “altres determinacions: àmbit pendent de finalitzar les 

obres d’urbanització”). L’al·legant, en fi, deriva de tot això, de nou gratuïtament, que 

“queda clarament demostrada la seva innecessarietat (la de la xarxa de clavegueram 
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a la urbanització Calafat, interpreto) per totes les realitats exposades”. Conclusió 

clarament precipitada, perquè, en fi, ni s’aporta cap justificació tècnica que acrediti 

aquesta agosarada afirmació, ni s’acredita de cap altra manera mínimament raonable, 

més enllà de la mixtura que l’al·legant, al llarg de l’escrit, fa d’arguments i 

expedients aliens, a la seva conveniència. 

§ Al·legació quarta. 

L’al·legació quarta es refereix a deures urbanístics de cessió de sòl, que res tenen a 

veure amb el que és l’objecte del present expedient, que és la definició d’elements 

urbanístics. 

§ Conclusions. 

Per tot el conjunt d’arguments que s’han exposat al llarg de l’anàlisi de l’escrit 

d’al·legacions, i perquè l’al·legant no concreta ni identifica aquells particulars aspectes 

de la proposta respecte dels quals formula al·legacions, ni quin sigui el concret 

contingut d’aquestes, es proposa desestimar en la seva integritat les al·legacions 

formulades per Promociones Calafat SA en data 30/09/2013 (RE 3058, de 3/10/2013).” 

 

El projecte que es proposa que sigui objecte d’aprovació provisional, en conseqüència, és el 

mateix que va ser objecte d’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: 

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 l’al·legació formulada per Promociones Calafat SA en data 30/09/2013 

(RE 3058, de 3/10/2013), pels motius exposats. 

 

SEGON.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 
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municipal, consistent en la inclusió a la seva normativa d’una nova disposició transitòria, 

vuitena, de definició d’elements urbanístics a les urbanitzacions històriques del terme 

municipal. 

 

TERCER.- Elevar l’expedient tramitat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 

l’Ebre, per a la seva aprovació definitiva. 

 

QUART.- Notificar aquest acord a Promociones Calafat SA, com a acte de tràmit. 

 

 

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

DECRETS DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL. 

 

 

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 

l’Alcaldia números 492/2013 de 24/09/2013, al 580/2013 de 28/11/2013, i de les actes de les 

Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 31/2013 de 10/09/2013, 32/2013 de 

27/09/2013, 33/2013 de 03/10/2013, 34/2013 d’11/10/2013, 35/2013 de 17/10/2013, 36/2013, 

de 24/10/2013, 37/2013, de 08/11/2013, 38/2013, de 15/11/2013 i 39/2013, de 22/11/2013, 

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 senyor Espuny manifesta que ha vist un decret el qual creu ja no deu tenir validesa, 

relacionat amb el recurs presentat pels propietaris del Bon Repòs per no haver-los-hi pagat un 

termini de noranta mil euros. Suposa que, a la vista dels diners existents, ja s’haurà fet efectiu 

el pagament i hauran retirat el recurs. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El senyor Espuny pregunta per la situació del conveni que s’havia de signar amb Benestar 

Social amb la finalitat de posar en funcionament la residència d’avis, Recorda que 

l’ajuntament paga setanta mil euros mensuals, i que el funcionament efectiu del centre crearia 

unes quantes places laborals per la població. 

El senyor Gaseni pregunta, en relació a una sentència on deia que les Juntes de Govern Local 

que tracten temes de plenari s’han de celebrar de manera pública, si els regidors de l’oposició 

rebran convocatòria expressa per assistir a aquestes sessions de la Junta. 

La senyora Margalef, en relació a la construcció d’un hotel a la zona hotelera de Calaforn, 

demana que puguin estar presents a la Mesa de contractació alguns regidors de l’oposició 

perquè la tramitació sigui més transparent i puguin estar informats. 

L’alcalde, en relació al prec efectuat per la senyora Margalef, contesta que en tots els temes es 

té en consideració l’oposició. L’equip de govern dona tota la informació quan ho demanen. 

Sobre l’hotel, informa que actualment està el tràmit a la Comissió d’Urbanisme. En relació al 

prec efectuat pel senyor Gaseni afirma que ja s’ha celebrat una, d’aquestes Juntes de Govern 

públiques, i que no té cap problema en trametre’ls un correu electrònic per recordar-los la 
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convocatòria, quan n’hi hagi. En relació a la pregunta de la residència, explica que fa pocs 

dies va tenir una reunió amb el President de la Generalitat i amb el Conseller de la Presidència 

i li van manifestar la voluntat de donar sortida properament, i que si s’hagués signat ja el 

conveni els primers d’assabentar-se’n serien tots els membres del Consistori. Seguirà insistint 

per tal que l’obertura pugui ser una realitat el més aviat possible. En relació a la pregunta del 

pagament als propietaris del Bon Repòs, explica que és veritat que se’ls hi deuen noranta mil 

euros, però que també ho és que ells tenen una sèrie d’obligacions a fer. Tot i així, han arribat 

a un principi d’acord per tal d’efectuar una compensació i/o pagament. 

El senyor Gaseni, tot i que pensa que l’equip de govern ja ho té en consideració, i com sigui 

que aquesta mateixa setmana ha hagut un accident de trànsit, prega que es tingui en compte el 

millorar la senyalització a les cruïlles dels carrers Benidorm i Francesc Labadie amb el carrer 

Jacint Verdaguer. Així mateix afirma que li consta que l’Assemblea Local “La Cala per la 

Independència “, fa un acte el proper divendres dia 6 de desembre per començar la campanya 

“Signa un Vot per la Independència”, i pregunta si com a govern donaran suport a la 

campanya a nivell comunicatiu, i si hi assistiran. Anuncia el suport d’ERC. 

El senyor Montagut, en relació als accidents al·ludits pel Sr. Gaseni, manifesta que s’ha fet 

una diagnosi i s’estan prenent les mesures correctores, ja que en alguns casos s’han donat per 

una qüestió de visibilitat, perquè els vehicles aparquen molt a la cantonada dificultant 

d’aquesta manera la visió. Una de les solucions seria, diu, reservar les cantonades a 

l’aparcament de motocicletes, vehicles de menys alçada que els cotxes. En altres casos s’està 

estudiant el reforç de la senyalització. En qualsevol cas, assenyala, la quantitat d’accidents en 

un any ha estat mínima: tres ferits lleus dintre del casc urbà. Agraeix no obstant la indicació 

del senyor Gaseni. 

L’alcalde, en relació a l’acte de l’Assemblea Local “La Cala per la Independència”, manifesta 

que cada cop que els seus representants acudeixen per demanar la col·laboració i/o implicació 

de l’ajuntament, reben tot el seu suport, i com no, també el comunicatiu. 

 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 21:20 hores del dia més amunt 

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

ho desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 29 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 107 a 135 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 31/01/2014 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 1/2014, DE 30/01/2014, ORDINÀRIA. 

 

 

ASSISTENTS A L’INICI 

 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí i Garcia 

 

Regidors 

Sr. Antoni Montagut i Franch 

Sra. Maria 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 i Deó 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez i Margalef 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 19:13 hores del dia 30/01/2014, es reuneixen a la sala de sessions de 

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

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

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

ordinària en primera convocatòria. 

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

 

 

1- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS 7/2013, DE 13/11/2013, 

I 8/2013, DE 4/12/2013. 

 

 

Es procedeix a llegir les actes de les sessions 7/2013, de 13/11/2013 i 8/2013, de 4/12/2013. Un 
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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 7/2013, de 13/11/2013 i 8/2013, de 4/12/2013 

 

 

2- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 

URBANÍSTICA MUNICIPAL EN L’ÀMBIT DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ 

URBANÍSTICA “PAU TRES CALES 1ª FASE”. 

 

 

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

van aprovar el Pla General ja va dir que discrepava dels criteris que s’aprovaven, ja que hi 

havien zones d’equipament social que es transformaven en zona residencial, i ara pretenen fer 

un acord per tal que el planejament s’atengui als criteris d’edificabilitat. En aquell moment, 

recorda, el seu vot va ser negatiu, però en aquest cas,  com que és un tràmit derivat d’una 

discordança, el seu vot serà d’abstenció. 

El senyor Gaseni manifesta que el seu vot serà d’abstenció, ja que tal i com es va explicar a la 

Comissió Informativa, es tracta d’una qüestió tècnica. 

El senyor Font manifesta que el seu vot també serà d’abstenció, ja que es tracta d’un procés 

tècnic que recupera metres quadrats de zona verda. 

 

 

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

 Vots a favor: set. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: sis. S’abstenen el senyor Joan Font i Ballesteros, la senyora Marta Font i 

Ferré, la senyora Gemma Margalef i Creixenti, el senyor Jordi Gaseni i Blanch, el 

senyor Vicent Llaó i López i el senyor Antonio Espuny i Gaseni. 

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 

nou Pla d’ordenació urbanística municipal, actualment vigent. 

El Pla defineix l’àmbit corresponent al polígon d’actuació urbanística “PAU Tres Cales 1ª 

fase”, i en defineix els paràmetres a la fitxa corresponent. 

S’han detectat unes contradiccions entre els paràmetres de la fitxa i els plànols normatius que 

afecten el polígon. 

Els Serveis Tècnics municipals han elaborat una memòria proposta de modificació puntual del 

Pla d’ordenació urbanística municipal per resoldre les discordances apreciades. 

A l’apartat tercer, “Justificació de la modificació”, de la memòria elaborada es detallen els 

concrets continguts de les discordances apreciades. 

Per escrit de data 29/8/2013, RS 1712, es va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme 

de les Terres de l’Ebre l’avanç de la modificació proposada, tot sol·licitant l’emissió de 

l’informe previ a què es refereix l’article 99.2.a) del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat 
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per Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010. Per escrit de data 29/10/2013, RE 3391 de 

30/10/2013, la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre va manifestar la 

innecessarietat d’aquest informe. 

El document de 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. 

El document concreta la proposta de modificació puntual, que afecta la fitxa del polígon 

d’actuació urbanística “PAU Tres Cales 1ª fase” i els plànols normatius O.4.F2 i O.4.F3. 

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, pel que fa a la tramitació; 

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. 

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. 

Vista la proposta de modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal 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 en l’àmbit del polígon d’actuació urbanística “PAU Tres Cales 1ª fase”. 

 

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 se sol·liciti informe als organismes afectats per raó de llurs 

competències sectorials. 
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3- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 

URBANÍSTICA MUNICIPAL EN L’ÀMBIT DEL SECTOR “SECTOR SANT JORDI 

BOSC”. 

 

 

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

vot serà favorable ja que en aquest cas no es toca cap tipus d’ordenació ni es canvia cap 

característica del sector, simplement s’adeqüen les obres urbanitzadores en una sèrie de 

terminis i queden integrades en un entorn natural; així mateix diu, li consta que aquestes obres 

han estat consensuades amb els veïns de la urbanització. 

El senyor Gaseni manifesta que el seu vot serà d’abstenció ja que el sector està pendent d’un 

pla de millora urbana, i una vegada remés l’expedient a la Comissió d’Urbanisme ja veuran 

com queda, atesa la naturalesa dels terrenys de la pròpia urbanització. 

El senyor Font manifesta que el seu vot també serà d’abstenció, tot i que recolza a la línia de 

diàleg que segueix la Regidoria de Territori i Sostenibilitat. Espera que en un futur aquest vot 

pugui ser favorable. 

 

 

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

 Vots a favor: vuit. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cinc. S’abstenen el senyor Joan Font i Ballesteros, la senyora Marta Font i 

Ferré, la senyora Gemma Margalef i Creixenti, el senyor Jordi Gaseni i Blanch, el 

senyor Vicent Llaó i López. 

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 

nou Pla d’ordenació urbanística municipal, actualment vigent. 

El Pla defineix l’àmbit corresponent al sector de sòl urbanitzable “Sector B Sant Jordi Bosc”, i 

en defineix els paràmetres a la fitxa corresponent. 

La Junta de Govern Local, en data 13/12/2012, va acordar aprovar inicialment el Pla Parcial 

Urbanístic del sector “PPU B - Sant Jordi Bosc”. Sol·licitat de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre l’emissió de l’informe preceptiu urbanístic i territorial 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, aquest fou evacuat en data 17/1/2013. 

En aquest informe es fa constar, literalment, el següent: 

 

“En un altre ordre de coses, tenint en compte d’una banda: l’important grau de 

consolidació del sector tant pel que fa a urbanització com pel que fa a edificació; la 

gran fragmentació de la propietat resultant de parcel·lacions anteriors al POUM; 

l’existència d’un pla parcial urbanístic aprovat definitivament per la CTUTE l’any 

1988 i posteriors projectes de reparcel·lació i d’urbanització que no consten aprovats 

ni executats; la dificultat topogràfica de l’àmbit creuat per diversos barrancs; 

l’important reducció del nombre d’habitatges proposat en aquest pla parcial en 

relació a l’establert en el POUM; la complexitat de poder donar compliment tant en 

superfície com en funcionalitat als estàndards de cessió de sistema d’espais lliures, 
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d’equipaments i de cessió del sòl corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic del 

sector; i d’altra banda: la recent tramitació d’altres plans parcials urbanístics d’ús 

residencial, un d’ells annex a l’àmbit i la previsió per part del PAUM de 

desenvolupament d’aquest sector en el segon quadrienni, es recomana la tramitació 

d’una Modificació puntual del POUM de l’Ametlla de Mar que classifiqui aquest 

àmbit de sòl urbà no consolidat inclòs en un sector de pla de millora urbana i que 

n’ajusti els paràmetres tenint en compte tot l’anterior.” 

 

S’ha redactat el corresponent projecte en els termes indicats a l’acord de la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre de data 17/1/2013. 

Aquest projecte ha estat objecte d’informe per l’arquitecte municipal en data 10/1/2014. Del 

primer paràgraf de l’apartat “anàlisi de la modificació” d’aquest informe es dedueix no es 

donen les condicions establertes per l’apartat primer de l’article 99 del Text refós de la Llei 

d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, per considerar preceptiva 

l’emissió de l’informe previ a què es refereix l’article 99.2.a) del mateix cos legal. 

El document de 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. 

El document concreta la proposta de modificació puntual. 

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, pel que fa a la tramitació; 

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. 

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. 

Vista la proposta de modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal 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 en l’àmbit del sector “Sector Sant Jordi Bosc”. 
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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 se sol·liciti informe als organismes afectats per raó de llurs 

competències sectorials. 

 

 

4- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL CONSISTENT EN LA INCLUSIÓ AL 

CATÀLEG DE MASIES D’UNA EDIFICACIÓ RURAL EXISTENT A LA PARCEL·LA 5 

DEL POLÍGON 34. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, 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: 

 

 

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5751, de 9/11/2010, es va publicar el 

nou Pla d’ordenació urbanística municipal. 

Amb l’entrada en vigor i executivitat d’aquest nou planejament general adquirí plena vigència 

el Catàleg de Masies que en forma part integrant, i que, en compliment de la legislació 

corresponent, identifica les construccions situades en sòl no urbanitzable susceptibles de 

reconstrucció o de rehabilitació i justifica les raons que en determinen la preservació o, si 

s’escau, la recuperació. 

En data 20/3/2013, el Sr. Albert Adellach Rincón va presentar instància per la qual sol·licitava 

la tramitació d’una modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal amb 

l’objectiu d’incorporar a l’esmentat catàleg de masies una edificació existent, ubicada a la 

parcel·la 5 del polígon 34, partida Vinyasses. 

En data 30/05/2013 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la modificació puntual del 

Pla d’ordenació urbanística municipal, consistent en la inclusió al catàleg de masies d’una 

edificació rural existent a la parcel·la 5 del polígon 34. 

L’edicte corresponent va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província número 133, de 

08/06/2013, i al Diari El Punt de 17/07/2013, i va restar exposat al tauler d’anuncis de la 

corporació i a la pàgina web municipal. 

S’han sol·licitat els informes dels següents organismes, afectats per raó de llurs competències 

sectorials: 

a) Informe d’impacte i integració paisatgística, de la Direcció General d’Ordenació del 

Territori i Urbanisme, de 14/01/2014, de caràcter favorable. 

b) Informe dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, que conclou no formular al·legacions. 

No s’han presentat al·legacions durant el període d’informació pública. 
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En data 24/01/2014 l’arquitecte municipal ha emès informe en què informa favorablement 

l’aprovació provisional. 

El projecte que es proposa que sigui objecte d’aprovació provisional, en conseqüència, no 

difereix de l’aprovat inicialment. 

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.- Aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual del Pla d’ordenació 

urbanística municipal consistent en la inclusió al catàleg de masies d’una edificació rural 

existent a la parcel·la 5 del polígon 34. 

 

SEGON.- Elevar l’expedient tramitat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 

l’Ebre, per a la seva aprovació definitiva. 

 

 

5- INFORME RELATIU A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DEL 

SERVEI URBÀ DE TAXI A L’AMETLLA DE MAR PER L’ANY 2014. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, 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: 

 

 

En data 05/12/2013, RE 3746, ha tingut entrada en aquest ajuntament escrit del Sindicat del 

Taxi de Catalunya, pel qual sol·licita per a l’any 2014 un increment tarifari mitjà d’un 2%, 

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. 
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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 

2014. 

 

SEGON.- Disposar que es trameti l’expedient a la Comissió de Preus de Catalunya. 

 

 

6- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE REGULACIÓ I 

ORDENACIÓ DEL SERVEI DE TAXI A L’AMETLLA DE MAR. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, 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: 

 

 

Per acord plenari de data 26/09/2013 es va aprovar inicialment la proposta de nova Ordenança 

municipal de regulació i ordenació del servei de taxi a l’Ametlla de Mar. 

L’edicte corresponent va ser exposat al tauler d’anuncis municipal, i va ser publicat al Butlletí 

Oficial de la Província número 230, de 05/10/2013. 

En data 26/11/2013, RE 3640, el Sr. Enric Escarceller Comes i dos més van presentar escrit 

conjunt pel qual formulaven diversos suggeriments en relació a l’ordenança inicialment 

aprovada. 

D’aquell escrit, i del contingut de successives reunions mantingudes per la Regidoria de 

Governació amb el col·lectiu de titulars de llicències durant el període d’exposició pública, 

s’ha palesat la conveniència d’introduir determinades modificacions no substancials en el text 

inicialment aprovat, i en concret: 

S’introdueixen, respecte de la proposta d’ordenança inicialment aprovada, les següents 

modificacions no substancials: 

a) Respecte de l’horari ordinari de prestació del servei. El paràgraf primer de l’article 10 

queda redactat de la següent manera: 

“1. S’estableix com a horari ordinari de prestació del servei el que va de les 7:00 a les 

20:00 hores, de dilluns a diumenge, essent el lloc d’espera la parada o parades 

fixades per l’Ajuntament per a aquesta finalitat. Les parades de taxis són d’ús lliure 

per a tots els titulars de llicències, i són subjectes a torn relacionat amb l’espera 

prèvia del vehicle, sens perjudici del dret de tria de l’usuari per circumstàncies 

objectives a què es refereix l’article 25.3.l) de la Llei 19/2003, de 4/7/2003, del taxi.” 

b) Respecte de les condicions dels vehicles. L’apartat “Colors i símbols” de l’annex 

“Annex 1. Condicions dels vehicles” queda redactat de la següent manera: 

“Els vehicles adscrits a les llicències municipals de servei de taxi de l’Ametlla de Mar 
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han de complir amb les següents condicions: 

22.Color: blanc. 

23.Entapissat interior: de pell o material adequat. Les fundes de protecció dels 

seients, cas de portar-ne, seran uniformes a tots els seients del vehicle. 

24.Símbols identificatius: els vehicles han de lluir a cada banda del vehicle, centrat 

a les portes davanteres, l’escut del municipi, d’una amplada de 10 centímetres. 

Hi constarà també el numero de llicencia, amb una amplada de 5 centímetres, 

en color negre.” 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora 

de les bases de règim local, 55 i 56 del text refós de règim local aprovat per Reial Decret 

legislatiu 781/1986, de 18/4/1986, 178 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 

Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 58 a 66 del Reglament 

d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13/6/1995; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar definitivament la proposta de nova Ordenança municipal de regulació i 

ordenació del servei de taxi a l’Ametlla de Mar, amb introducció, respecte de la inicialment 

aprovada, de les modificacions no substancials a què s’ha fet referència a la part expositiva del 

present acord. 

 

SEGON.- Notificar aquest acord d’aprovació definitiva de disposició de caràcter general als 

senyors Enric Escarceller Comes i dos més, a l’adreça especificada pel senyor Escarceller. 

 

TERCER.- Disposar que es publiqui l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província, i 

que s’exposi al tauler d’anuncis municipal, als efectes d’entrada en vigor i executivitat de la 

norma definitivament aprovada. 

 

 

7- APROVACIÓ DE LA CESSIÓ EN PRECARI, EN FAVOR DE LES ENTITATS 

ASSOCIATIVES “EL RACÓ DELS JOVES” I LA “COLLA CASTELLERA LOS XICS 

CALEROS”, EN RÈGIM COMPARTIT PER AMBDUES ENTITATS, DE D’ÚS DEL 

LOCAL DE LA PLANTA BAIXA DE L’EDIFICI UBICAT AL CARRER PAÏSOS 

CATALANS NÚMERO 71, CONEGUT COMUNMENT COM A BAHIA BLANCA, DE 

PROPIETAT MUNICIPAL. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, 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: 

 

 

L’associació “El Racó dels Joves”, en data 5/7/2013, RE 2097, va presentar instància per la qual, 

conjuntament amb una altra associació, l’associació Colla Castellera los Xics Caleros, 

sol·licitaven formalment, en règim compartit per ambdues entitats, la cessió d’ús del local de la 

planta baixa de l’edifici ubicat al carrer Països catalans número 71, conegut comunament com a 
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Baia Blanca, de propietat municipal. 

El local, amb una superfície de 84 m
2
, era classificat a l’inventari municipal de béns com a bé de 

domini públic municipal, per la seva afectació al servei públic de Casal de Joves. 

El fet cert, però, és que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar no prestava cap servei al local 

referenciat, ni en feia ús de cap classe. Sí que venia fent-ne ús, en canvi, l’esmentada associació 

“El Racó dels Joves”, en règim de mera tolerància. 

L’article 75.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 

336/1988, de 17/10/1988, disposa que els ens locals poden cedir en precari l’ús de béns 

patrimonials a altres administracions o entitats públiques o a entitats privades sense ànim de 

lucre que els hagin de destinar a fins d’utilitat pública o d’interès social, sempre en benefici 

d’interessos de caràcter local. 

Per aquest motiu, en data 24/7/2013 s’incoà expedient per a la desafectació del local esmentat, 

que fou objecte d’aprovació inicial per acord plenari de data 31/7/2013 i que esdevingué 

definitivament aprovat en no presentar-se reclamacions durant el termini d’exposició pública. 

Un cop assolida la qualificació del local com a bé patrimonial, s’incoà expedient relatiu a la 

cessió del seu ús en precari, de conformitat amb l’establert per l’esmentat article del Reglament 

del patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17/10/1988. 

L’anunci corresponent va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província número 279, de 

4/12/2013, i va ser exposat al tauler d’anuncis de la corporació, sense que es presentés al·legació 

ni reclamació de cap mena. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa a l’esmentat article 75 del Reglament del patrimoni dels ens locals de 

Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17/10/1988; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar la cessió en precari, en favor de les entitats associatives “El Racó dels 

Joves” i la “Colla Castellera los Xics Caleros”, i en règim compartit per ambdues entitats, de 

d’ús del local de la planta baixa de l’edifici ubicat al carrer Països catalans número 71, 

conegut comunment com a Bahia Blanca, de propietat municipal i caràcter patrimonial. 

 

SEGON.- Disposar que es formalitzi la cessió en document administratiu en què es reculli de 

manera expressa que els precaristes no resten en cap cas en situació de dependència de cap 

classe respecte de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, i que l’ús del bé és gratuït i merament 

tolerat. 

 

 

8- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 56 DEL REGLAMENT 

REGULADOR DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL 

MUNICIPI DE L’AMETLLA DE MAR. 

 

 

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

sembla bé que es tingui aquesta sensibilitat ja que s’han donat casos, principalment a les 

urbanitzacions, que s’han trobat amb unes facturacions i imports excessius per a les famílies, i 

amb aquesta nova normativa podran tapar aquesta falta, tot i que creu que s’hagués pogut 

reaccionar abans, quan l’empresa AQUALIA va fer-se càrrec de la gestió i van sorgir els 

primers casos de consums excessius, perquè els veïns ho haguessin agraït. Demana un 
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aclariment respecte del punt 3.e), que diu que la tarifa de fuita és aplicable a l’import relatiu 

als consums, però no als dels tributs que s’hagin repercutit. Anuncia que de moment el seu vot 

serà d’abstenció, i que durant el període d’informació pública mirarà si cal presentar 

al·legacions o si està d’acord amb l’actual redactat. 

El senyor Gaseni manifesta que el seu vot serà d’abstenció. Afirma que és molt preocupant 

que qualsevol veí de l’Ametlla, per culpa d’una fuita d’aigua casual, es pugui trobar en la 

situació d’haver de pagar un rebut de dos o tres mil euros, creu que això és dolorós i greu. El 

que li genera dubtes, i per això demana un aclariment, és, que si la companyia d’aigua igual ha 

de cobrar el total de la factura, si la diferència aplicada anirà a càrrec de l’ajuntament, ja que si 

fos així la diferència l’haurà de pagar gent que no té res a veure amb el problema. Per aquest 

motiu demana una explicació al respecte. Suposa que l’equip de govern, abans de modificar el 

reglament, s’haurà informat d’on hi ha més perill de fuites. Veu injust que els veïns que tenen 

fuites hagin de pagar tants diners, però també que la diferència l’hagi de pagar l’ajuntament, i 

es pregunta si es pot fer algun tipus d’assegurança al respecte. Reitera la seva abstenció. 

El senyor Font creu que amb aquesta modificació del reglament es fa un pas endavant que 

valora molt positivament, ja que fins ara l’únic que podia fer el ciutadà era pactar el 

fraccionament de l’import en terminis i sense interessos. Anuncia el seu vot afirmatiu. 

L’alcalde coincideix que efectivament és un pas endavant, que ara s’aprova la proposta 

inicialment i tot seguit se sotmet a exposició pública pel termini de trenta dies. Es compromet 

a mantenir una reunió amb tots els grups per aclarir qualsevol dels dubtes que s’han plantejat, 

i si és el cas, a introduir alguna modificació que els pugui portar a votar favorablement, si ho 

creuen oportú. 

 

 

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

 Vots a favor: deu. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: tres. S’abstenen el senyor Jordi Gaseni i Blanch, el senyor Vicent Llaó i 

López i el senyor Antonio Espuny i Gaseni. 

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

 

 

En data 11/12/2011 va entrar en vigor el nou Reglament regulador del servei municipal 

d’abastament d’aigua potable al municipi de l’Ametlla de Mar, en virtut d’acord d’aprovació 

inicial adoptat per la corporació municipal en Ple en data 28/6/2011 que va quedar elevat a 

definitiu, amb efectes des del 18/8/2011, en no haver-se presentat al·legacions durant el 

període d’exposició pública. 

El text íntegre del Reglament aprovat va ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la 

Província número 268, de 21/11/2011. 

S’ha palesat la conveniència d’introduir una modificació al Reglament en el que es refereix a 

les facturacions desproporcionades tot introduint la Tarifa de fuita per a aquests supòsits. 

Es proposa, en concret, modificar el redactat de l’article 56 del Reglament, en els següent 

termes: 

Redactat actual: 

Article 56. Impagament derivat de facturacions desproporcionades. Pla de pagament a 

termini. 
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1. En cas de facturacions de consum desproporcionades en relació al consum habitual 

de l’abonat, bé sigui conseqüència de fuita a la seva instal·lació interior bé de 

qualsevol altra causa, que comportin l’impagament del càrrec, l’abonat té dret a 

sol·licitar que el Servei li formuli, sense aplicar interessos de cap mena, un Pla de 

pagament a terminis del deute, restant suspès, mentre se substancia l’acord, que haurà 

de reflexar-se documentalment, qualsevol termini o actuació encaminada a la 

suspensió del subministrament. 

2. El Pla de pagament ha de ser formulat de manera que sigui viable i assumible per 

l’abonat atenent a les circumstàncies específiques, àdhuc socials, del cas. 

3. El que s’estableix al present article en cap cas no serà aplicable a aquells supòsits en 

què l’impagament ho hagi estat d’un càrrec derivat de liquidació per frau practicada 

d’acord amb el que s’estableix a l’Article 54. 

Redactat proposat: 

Article 56. Facturacions desproporcionades. Tarifa de fuita. Pla de pagament a termini 

dels impagaments derivats de facturacions desproporcionades. 

1. S’entén per facturació desproporcionada aquella que derivi d’un augment 

desmesurat i injustificat del consum habitual de l’abonat en relació als mateixos 

períodes d’exercicis precedents, bé sigui aquest augment conseqüència de fuita a la 

seva instal·lació interior, bé ho sigui de qualsevol altra causa. 

2. Davant d’una situació de facturació desproporcionada, l’abonat té dret: 

a) A sol·licitar del Servei l’aplicació a la facturació de la tarifa de fuita a que es 

refereix l’apartat tercer del present article, amb les condicions que s’hi estableixen. 

b) Cas que la facturació hagi comportat l’impagament del/s càrrec/s, a sol·licitar del 

Servei, a més, un Pla de pagament a terminis del/s deute/s, amb les condicions que 

s’estableixen a l’apartat quart del present article. 

3. L’aplicació a la facturació de la tarifa de fuita implica l’eliminació de l’últim tram o 

bloc de tarificació, de manera que tot el consum que correspondria imputar a aquest 

tram o bloc s’haurà de facturar d’acord amb la tarifa aplicable al penúltim. Tot abonat 

té dret a sol·licitar l’aplicació a la facturació de la tarifa de fuita, sota el següent 

conjunt de condicions: 

c) Només es podrà sol·licitar l’aplicació de la tarifa de fuita quan s’hagi acreditat un 

consum igual o superior als 50 m
3
 mensuals en les facturacions que corresponguin a 

qualsevol dels mesos que van del maig a l’agost, o de 35 m
3
 mensuals en les 

facturacions que corresponguin a qualsevol altre mes. 

a) L’aplicació de la tarifa de fuita és aplicable només a una de les facturacions 

esdevingudes durant l’episodi d’augment desmesurat i injustificat del consum 

habitual de l’abonat, corresponent a aquest el dret d’escollir a quina de les 

facturacions s’ha d’aplicar la tarifa. 

b) Cap abonat pot sol·licitar l’aplicació de la tarifa de fuita, per a una mateixa pòlissa 

o immoble, quan no hagin transcorregut cinc anys des de la última aplicació a 

l’abonat sol·licitant de la tarifa de fuita per a la mateixa pòlissa o immoble. 

c) En la sol·licitud d’aplicació de la tarifa de fuita l’abonat ha d’especificar la causa de 

l’augment desmesurat i injustificat del consum habitual. Si aquest augment hagués 

estat conseqüència de fuita a la instal·lació interior serà obligat a aportar informe 
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d’un instal·lador autoritzat, acompanyat de la corresponent factura de reparació. Si 

hagués estat conseqüència de qualsevol altra causa, com ara furt de fluid o similar, 

s’aportarà, a més, la documentació justificativa de què disposi que correspongui. 

d) L’aplicació de la tarifa de fuita és aplicable a l’import relatiu als consums, però no 

al dels tributs que s’hagin repercutit. 

e) Decau en el seu dret a l’aplicació de la tarifa de fuita l’abonat sol·licitant que de 

qualsevol manera negui, entorpeixi o dificulti la inspecció de les instal·lacions 

interiors que el Servei, en els termes previstos a l’Article 23, estimi oportú efectuar 

per a la substanciació de la sol·licitud. 

4. Davant d’una situació de facturació desproporcionada, l’abonat té dret a que se li 

formuli, sense aplicar interessos de cap mena, un Pla de pagament a terminis del deute, 

restant suspès, mentre se substancia l’acord, que haurà de reflexar-se documentalment, 

qualsevol termini o actuació encaminada a la suspensió del subministrament. El Pla de 

pagament ha de ser formulat de manera que sigui viable i assumible per l’abonat 

atenent a les circumstàncies específiques, àdhuc socials, del cas. 

5. El que s’estableix al present article en cap cas no serà aplicable a aquells supòsits en 

què la facturació desproporcionada hagi derivat d’un supòsit de liquidació per frau 

practicada d’acord amb el que s’estableix a l’Article 54. 

 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora 

de les bases de règim local, 55 i 56 del text refós de règim local aprovat per Reial Decret 

legislatiu 781/1986, de 18/4/1986, 178 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 

Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 58 a 66 del Reglament 

d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13/6/1995; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment la proposta de modificació de l’article 56 del Reglament 

regulador del servei municipal d’abastament d’aigua potable al municipi de l’Ametlla de Mar. 

 

SEGON.- Sotmetre la proposta 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’acord s’entendrà definitivament adoptat. 

 

 

9- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA PROPOSICIÓ DE LLEI PER DELEGAR A 

LA GENERALITAT LA COMPETÈNCIA DE CELEBRAR UN REFERÈNDUM SOBRE 

EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA. 

 

 

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

vegada més presenten una moció que fa referència a un tema del qual ja n’han parlat i que tots 

més o menys ja saben el que pensen. Li agradaria poder votar afirmativament, perquè li 

hagués agradat que prèviament a la votació al Parlament haguessin hagut intents per poder 

consensuar una sortida a la situació de greuge econòmic creada a la Nació catalana, ja que 
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com ha dit moltes vegades, són una nació però no tenen Estat. Agradi o no, diu, són dins d’un 

marc constitucional, d’un marc legal amb unes lleis que determinen com s’han de fer les 

coses, i li hagués agradat que aquesta proposta sorgida del Parlament de Catalunya hagués 

pogut tenir les portes una mica més obertes del Parlament de l’Estat Espanyol. Creu que 

s’hagués hagut d’intentar més vegades tenir converses, i veure de quina manera els catalans 

poden emetre una opinió sobre un tema com és el proposat per les forces que van signar el 

pacte. Hagués sigut bo que prèviament haguessin hagut uns acords amb el Govern, si eren 

possibles, amb la finalitat que quan arribés aquesta proposta a l’Estat Espanyol tingués alguna 

possibilitat de tirar endavant. Saben que això és molt difícil, que tots coneixen quina serà la 

resposta dels grups majoritaris, i per tant aquesta proposta està abocada al fracàs. Tant el 

Govern Central com el Govern de la Generalitat s’han negat al diàleg, i aquesta praxi política 

no li agrada. Davant d’aquesta situació el seu vot serà d’abstenció, perquè tot i que pensa que 

Catalunya és una Nació, la manera que volen reafirmar aquesta realitat que comportaria un 

altre tipus de relacions amb l’Estat Espanyol, porta al xoc de trens. del qual ningú no en 

sortirà guanyant. Desitja que ambdues parts posin seny, que no es negui la realitat catalana 

però que s’entengui la realitat global de la resta de l’Estat Espanyol. Demana seny perquè se’ls 

deixi tenir els recursos suficients per poder donar els serveis a tots els ciutadans catalans, a 

través d’un concert econòmic o com sigui, i en aquesta postura no caldria arribar a l’esmentat 

xoc de trens, ja que com tots saben aquesta proposta al Parlament espanyol tindrà la negativa 

per resposta. Davant de la realitat catalana el seu vot seria positiu, però tal i com s’està portant 

el tema anuncia que serà d’abstenció. 

El senyor Llaó manifesta que el grup d’ERC dona tot el suport als diputats que van votar 

afirmativament, sobre tot als tres socialistes que van trencar la disciplina de vot del seu partit 

per tal que el poble de Catalunya pugui expressar-se el proper dia 9 de novembre. La pilota, 

diu, és a la teulada del Govern espanyol, ja que la negativa no és un imperatiu de la 

Constitució sinó una voluntat política, ja que creu que a través de l’article 150.2 podrien 

transferir-se les competències per fer un referèndum i escoltar la veu del poble, que és qui és 

sobirà i qui dirà si vol ser o no independent. Reitera el seu agraïment a tots els diputats que 

van votar afirmativament en el Parlament de Catalunya, i anuncia el seu vot afirmatiu. 

El senyor Font manifesta que el seu grup municipal, en temes d’identitat, sempre ha donat 

llibertat de vot, i sempre intenta imposar el seny a la rauxa. Per tant, els vots del seu grup 

seran individuals i personals. Argumenta tot seguit el seu vot personal i diu que només per 

voluntat de tots es pot canviar el que es va construir per voluntat de tots. Desitja de tot cor que 

els representants legítims d’una democràcia parlamentaria com la que tenen, i que estan 

implicats en aquest procés difícil i complex, tinguin l’excel·lència del seny per arribar a 

consensos que beneficiïn el conjunt del país i en conseqüència als seus ciutadans i ciutadanes. 

Anuncia que el seu vot serà d’abstenció. 

L’alcalde manifesta que el seu grup votarà afirmativament i donarà suport a la proposta, ja que 

entén que el més bonic en una democràcia és poder parlar i expressar el que un pensa amb un 

vot. 

 

 

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 Joan Font i Ballesteros i el senyor Antonio 

Espuny i Gaseni. 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del Ple. 

 

Pàgina 150 

 

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

 

 

El 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament va constatar la 

necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el seu 

futur col·lectiu mitjançant una consulta. Aquesta resolució va ser reafirmada de manera clara i 

inequívoca posteriorment a les eleccions al Parlament del 25 de novembre. 

En aquesta direcció, el 23 de gener de 2013 la Cambra catalana va aprovar la Declaració de 

sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya per iniciar el procés per fer efectiu 

l’exercici del dret dels ciutadans i les ciutadanes a decidir el seu futur polític col·lectiu.  

En compliment d’aquest mandat i apel·lant a la qualitat democràtica del país, en la darrera 

sessió del 16 de gener de 2014, el Ple del Parlament ha aprovat per una àmplia majoria de 87 

vots a favor, 43 vots en contra i 3 abstencions la proposta per a presentar a la Mesa del 

Congrés de Diputats la Proposició de llei orgànica de delegació a la Generalitat de Catalunya 

de la competència per autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el futur polític de 

Catalunya amb el següent article únic: 

1. Es delega a la Generalitat de Catalunya la competència per autoritzar, convocar i 

celebrar un referèndum consultiu perquè els catalans i catalanes es pronunciïn sobre 

el futur polític col·lectiu de Catalunya, a partir dels termes que s’acordin amb el 

govern de l’Estat i de les condicions que s’exposen en els apar- tats següents. 

2. El referèndum s’ha de convocar i celebrar abans que finalitzi l’any 2014, sense que 

coincideixi amb períodes electorals, ni amb una data d’alt contingut simbolicopolític. 

3. La convocatòria del referèndum la farà el Govern de la Generalitat. 

4. El procediment per realitzar el referèndum i les se- ves garanties, seran les que 

determina la legislació reguladora dels processos referendaris i electorals, i, si 

s’escau, en el decret del Govern de la Generalitat que convoqui el referèndum. 

Per tot això, el Ple acorda: 

 

Primer.- Donar suport a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés de Diputats la 

Proposició de llei orgànica de delegació a la Generalitat de Catalunya de la competència per 

autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya; aprovada pel 

Parlament de Catalunya el 16 de gener de 2014. 

 

Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i als portaveus de tots els grups 

parlamentaris, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern 

espanyol. 

 

 

10- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA AL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES 

MUNICIPALS DE MÚSICA I DANSA. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, 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: 
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Atès que l’ACEM en data 23 de desembre del 2013 ha reunit a representants de 124 

municipis, dels quals 81 són alcaldes i/o regidors, en relació a les darreres informacions sobre 

el  finançament de les escoles municipals de música i dansa. 

Atès que l’any 1993 la Generalitat va signar un conveni de finançament amb els municipis, en 

el qual reconeixia l’esforç que les administracions locals havien fet per establir l’oferta 

pública d’aquests ensenyaments. Gràcies a aquest procés es va anar creant una xarxa d’escoles 

de música i dansa a diferents pobles i ciutats amb un objectiu comú: socialitzar l’accés a la 

cultura. 

Atès que el 2008 es va dissenyar un nou model de finançament que seguia tenint el mateix 

objectiu: facilitar l’accés de la població a la música i la dansa per contribuir així a l’educació 

integral de les persones, a la formació artística al llarg de la vida i a la cohesió social. 

Atès que les escoles de música i dansa sempre han desenvolupat un doble paper: la pràctica 

artística i la cohesió social, però també la professionalització, si s’escau, dels seus alumnes. 

Poder acomplir les expectatives tan diverses de tot tipus d’usuaris ha estat un gran repte. 

Atès que fins ara, l’objectiu havia estat establir un mapa d’escoles finançades seguint uns 

criteris bàsicament demogràfics, geogràfics i de comunicació i per això el Departament 

d’Ensenyament ha contribuït al cofinançament dels costos de les despeses de funcionament i 

de personal docent. 

Atès que l'educació artística és un dels sectors de més importància en la possibilitat de crear 

valors, habilitats i competències per a l’autoexpressió i la comunicació, per fomentar noves 

formes de convivència en contextos de diversitat i desigualtat culturals. 

Atès que una societat més culta i artística és una societat més capaç, més emprenedora i més 

rica en tots els sentits, fins i tot, en l’econòmic. 

 

Per tot això, el Ple acorda: 

 

PRIMER.- Que es pagui el deute pendent del curs 2011-12. 

 

SEGON.- Que el finançament del curs 12-13 i 13-14 sigui com a mínim amb el mòdul 230 € i 

150 € de música i dansa respectivament. 

 

TERCER.- Que s’exigeixi trobar una solució de futur que garanteixi la viabilitat de les escoles 

municipals de música i dansa a Catalunya. 

 

 

11- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE 

L’AJUNTAMENT SOBRE EL PLA D’AJUST, TERCER TRIMESTRE DE 2013. 

 

 

L’alcalde dóna compte de l’informe de la Intervenció General de l’Ajuntament sobre el pla 

d’ajust, del tercer trimestre de 2013. 

 

 

12- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE 

L’AJUNTAMENT SOBRE PAGAMENTS PENDENTS I OBLIGACIONS PENDENTS DE 

RECONÈIXER, TERCER TRIMESTRE DE 2013. 
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L’alcalde dóna compte de l’informe de la Intervenció General de l’ajuntament sobre 

pagaments pendents i obligacions pendents de reconèixer del tercer trimestre de 2013. 

 

 

13- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ CERTIFICADA D’OBLIGACIONS PENDENTS 

DE PAGAMENT D’ACORD AMB EL REIAL DECRET LLEI 8/2013, DE 28/6/2013, DE 

MESURES URGENTS CONTRA LA MOROSITAT DE LES ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES I DE RECOLZAMENT A ENTITATS LOCALS AMB PROBLEMES 

FINANCERS. 

 

 

L’alcalde dóna compte de la relació certificada d’obligacions pendents de pagament d’acord 

amb el Reial Decret Llei 8/2013, de 28/06/2013, de mesures urgents contra la morositat de les 

administracions públiques i de recolzament a Entitats Locals amb problemes financers. 

 

 

 

14- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE 

L’AJUNTAMENT SOBRE EL PLA D’AJUST, QUART TRIMESTRE DE 2013. 

 

 

L’alcalde dóna compte de l’informe de la Intervenció General de l’Ajuntament sobre el pla 

d’ajust, del quart trimestre de 2013. 

 

 

15- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE 

L’AJUNTAMENT SOBRE PAGAMENTS PENDENTS I OBLIGACIONS PENDENTS DE 

RECONÈIXER, QUART TRIMESTRE DE 2013. 

 

 

L’alcalde dóna compte de l’informe de la Intervenció General de l’ajuntament sobre 

pagaments pendents i obligacions pendents de reconèixer del quart trimestre de 2013. 

 

 

16- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ CERTIFICADA D’OBLIGACIONS PENDENTS 

DE PAGAMENT D’ACORD AMB EL REIAL DECRET LLEI 8/2013, DE 28/6/2013, DE 

MESURES URGENTS CONTRA LA MOROSITAT DE LES ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES I DE RECOLZAMENT A ENTITATS LOCALS AMB PROBLEMES 

FINANCERS. 

 

 

L’alcalde dóna compte de la relació certificada d’obligacions pendents de pagament d’acord 

amb el Reial Decret Llei 8/2013, de 28/06/2013, de mesures urgents contra la morositat de les 

administracions públiques i de recolzament a Entitats Locals amb problemes financers. 
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17- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, I: 

DECRETS DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL. 

 

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 

l’Alcaldia números 581/2013, de 29/11/2013, al 623/2013, de 30/12/2013 i de l’1/2014, de 

2/01/2014 al 22/2014, de 27/01/2014, i de les actes de les Juntes de Govern Local 

corresponents a les sessions 40/2013 de 28/11/2013, 41/2013 de 12/12/2013, 42/2013 de 

20/12/2013, 01/2014 de 09/01/2014, 02/2014 de 09/01/2014 i 03/2014, de 16/01/2014, 

documents tots que han estat a disposició dels senyors regidors a la Secretaria des del moment 

de la notificació de la convocatòria de la present sessió. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El senyor Espuny pregunta quines quantitats deixaria de percebre l’ajuntament si al final 

s’apliqués el que des de la Vicepresidència del Govern es vol portar a terme en aquesta nova 

distribució de les participacions dels ingressos de la Generalitat als ens locals. 

El senyor Gaseni pregunta en relació a una nota que ha vist i en la qual l’ajuntament de 

l’Ametlla de Mar reconeix un deute de divuit milions set-cents sis mil euros, pregunta si és 

cert o no. 

El senyor Font pregunta en relació a l’IBI, que si aquest any la voluntat política ha estat 

d’augmentar el tipus de gravamen del 0,85% al 0,88%, si continuarà en el rebut del 2014 el 

10% imposat pel Govern Central als municipis que abans de l’any 2003 no havien efectuat la 

revisió cadastral. Pregunta també al regidor d’Hisenda, en relació al Fons de Cooperació Local 

de Catalunya, si el municipi de l’Ametlla de Mar s’ha vist afectat. De ser així, en quina 

quantitat, si això pot afectar a les arques municipals com a tancament de l’exercici 2013, i si 

s’ha fet algun tipus de recurs contenciós i/o al·legació a aquesta resolució. En relació al 

conveni subscrit entre l’ajuntament i la família Vila sobre el Parc del Bon Repòs, pregunta si 

l’ajuntament ha complert en les seves obligacions i en cas contrari quines són les raons. Sobre 

la residència d’avis, pregunta quin ha estat el cost total segons el conveni signat de pagament 

a deu anys que ha d’afrontar la Cala Gestió, i si durant el temps des de la finalització de l’obra 

i la no possible obertura, s’ha fet algun pagament a l’empresa ACSA. 

El senyor Espuny pregunta en relació a la notícia apareguda al diari de Tarragona, si quan es 

va fer la notícia tenien l’informe d’Intervenció del deute de l’ajuntament, de la Cala Gestió i 

de Cala Serveis, a finals d’any, ja que si el tenien creu que no és correspon a la realitat. 

Pregunta si l’equip de govern sabia les xifres, ja que si no les sabien entén que no les 

fiquessin, però de saber-les, creu que s’hagués hagut de posar tot el deute. Pregunta també en 

relació a la residència d’avis, si està previst per al proper any començar a pagar alguna 

quantitat, tot i que encara no s’hagi posat en funcionament. 

L’alcalde contesta que algunes preguntes les pot comentar en aquest moment, però que n’hi ha 

d’altres que ja van ser comentades en la Comissió Informativa i en el Consell de la Cala 

Gestió, i que si algun regidor no assisteix és evident que no se’n entera. En relació al Fons de 

Cooperació informa que com tants altres ajuntaments no estan d’acord amb la distribució 
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efectuada, que en el seu dia van presentar recurs, i que estan a l’espera de la seva resolució. 

Sobre la pregunta de l’IBI manifesta que emplaça a tots els presents a una propera reunió per 

seguir avançant sobre aquest tema. En relació al Bon Repòs recorda que ja va dir que en caixa, 

entre l’ajuntament, la Cala Gestió i la Cala Serveis, hi havien 1,8 milions d’euros, i que la 

quota pendent del Bon Repòs ja va ser pagada el passat mes de desembre, i demana en 

especial al senyor Espuny que quan parli del deute ho faci també del que hi ha en caixa, i 

d’altres factors, ja que si no ho fa de manera partidista, i fa un flac favor a la gent que els 

escolta. En relació a la residència d’avis explica que intenta dia a dia buscar una solució, i que 

precisament avui mateix ha tingut una reunió amb el President de la Generalitat, i que li ha 

manifestat que de totes les residències, la de l’Ametlla té prioritat màxima, tot i que no ha 

posat data. Afirma que no és veritat que no s’hagi pagat cap quota, ja que se n’han pagat 

varies tal com ja va explicar en el seu dia en el Consell. Demana que siguin tots una mica més 

seriosos. 

Per finalitzar la sessió l’alcalde desitja a tothom una molt bona Festa Major de la Candelera. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 20:10 hores del dia més amunt 

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

ho desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 19 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 136 a 154 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 14/03/2014 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 2/2014, DE 13/03/2014, 

EXTRAORDINÀRIA. 

 

 

ASSISTENTS A L’INICI 

 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí i Garcia 

 

Regidors 

Sr. Antoni Montagut i Franch 

Sra. Maria 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 

Sr. Jordi Gaseni i Blanch 

Sr. Vicent Llaó i López 

Sr. Antonio Espuny i Gaseni 

 

 

Excusa la seva absència la regidora Sra. Gemma Margalef i Creixenti. 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez i Deó 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 19:00 hores del dia 13/03/2014, es reuneixen a la sala de sessions de 

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

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

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

extraordinària en primera convocatòria. 

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

 

 

1- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 1/2014, DE 30/01/2014. 

 

 

Es procedeix a llegir l’acta de la sessió 1/2014, de 30/01/2014. 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 1/2014, de 30/01/2014. 

 

 

2- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2014, 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 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 10/2/2014, RE 360, ha tingut entrada al registre general d’aquest 

ajuntament la proposta d’annex per al 2014 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 40.606,55 € l’aportació de 

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

servei al municipi; 

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

conveni en sessió plenària de data 24/1/2014; 

Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2014 al Conveni marc per a la prestació del servei 

social d’atenció primària; 

El ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar l’annex per al 2014 al Conveni Marc entre el Consell Comarcal del Baix 

Ebre i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, en matèria de Serveis Socials i Benestar i altres 

programes relatius al Benestar Social. 

 

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

Ebre, per al seu coneixement i efectes. 
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3- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2014, DEL CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I 

L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, PER A LA REALITZACIÓ DEL BAT 

(BANC D’AJUDES TÈCNIQUES) DINS DEL PROGRAMA PER A L’IMPULS I 

L’ORDENACIÓ DE LA PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I L’ATENCIÓ A 

LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA (PRODEP). 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, i 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 10/2/2014, RE 361, ha tingut entrada al registre general d’aquest ajuntament 

la proposta d’annex per al 2014 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 1.008,75 € 

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 24/1/2014; 

Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2014 al Conveni esmentat; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar l’annex per al 2014 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. 

 

 

4- APROVACIÓ DE L’ANNEX PER AL 2014 AL “CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE 

EL CONSORCI DE SERVEIS AGROAMBIENTALS DE LES COMARQUES DEL BAIX 
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EBRE I MONTSIÀ (CODE) I L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, PER AL 

DESENVOLUPAMENT D’UNA AGÈNCIA LOCAL D’ENERGIA”. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, 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: 

 

 

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 el seu règim de durada i pròrroga, i especifica 

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 per al 2014 al conveni de 25/3/2010, que preveu 

l’aportació per part de de l’Ajuntament de la quantitat de 1.500,00 € 

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 per al 2014 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”. 

 

SEGON.- Remetre un certificat del present acord al Consorci de Serveis Agroambientals de 

les comarques del Baix Ebre i Montsià. 

 

 

5- APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE 

L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE 

RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

 

 

En aquest moment s’incorpora a la sessió la Interventora Accidental, Sra. Mireia Martínez 

Margalef. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, 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: 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del Ple. 

 

Pàgina 159 

 

 

 

La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de 

l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.  

Aquesta reforma local vulnera clarament l’autonomia local i les competències exclusives en 

matèria de règim local i d’organització territorial de la Generalitat reconegudes en l’Estatut 

d’autonomia de Catalunya (art. 151 i 160 EAC). 

La LRSAL no respecta els principis que informen la Carta Europea d’Autonomia Local ni 

tampoc l’autonomia local constitucionalment garantida (art. 140 CE), eliminant el principi de 

subsidiarietat i de màxima proximitat i imposant mecanismes de control que porten a una 

dependència jeràrquica. 

Són tres els blocs de continguts de la Llei 27/2013 que lesionen la garantia constitucional de 

l'autonomia local:  

• El desempoderament competencial dels municipis amb vulneració de la garantia 

constitucional de l'autonomia local reconeguda en els articles 137 i 140 de la 

Constitució. 

• La inclusió de mecanismes de tutela, condicionants i controls d'oportunitat amb 

vulneració de la garantia constitucional de l'autonomia local. 

• Vulneració del principi democràtic en l'àmbit local. 

Així mateix, aquesta Llei és totalment perjudicial per al conjunt de la ciutadania i per al bon 

funcionament de l’administració local, ja que: 

• posa en perill el sistema de prestació dels serveis municipals i, concretament, el 

sistema de serveis socials de proximitat, allunyant-los de la ciutadania.  

• no aporta millores a l’administració local sinó que la castiga, quan la seva gestió s’ha 

demostrat molt més eficaç que la de l’administració de l’Estat, essent aquesta la més 

endeutada respecte el global i respecte la despesa pública que realitza. 

Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments 

democràtics. Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals 

de finals del S.XX, forjant un model de convivència, benestar, cohesió social, participació 

democràtica i qualitat de vida.  

Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir 

serveis locals bàsics perquè ara amb aquesta Llei es torni a un model de fa quaranta anys 

enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió sobre les 

polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la ciutadania acabant 

amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir uns 

mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya. 

 

Fonaments de dret 

 

El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot plantejar 

quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local constitucionalment 

garantida. 

D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de 

l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot favorable 

de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera prèvia a la 

formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu però no 

vinculant, del Consell d’Estat. 
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En conseqüència, el Ple acorda: 

 

PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia 

local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 

de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE 

núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que 

s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 

Tribunal Constitucional. 

 

SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en 

l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per 

conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local 

de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària. 

 

TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde per a la realització de tots els tràmits necessaris 

per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament d’escriptura de 

poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la Procuradora Dña. Virginia 

Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, 

en nom i representació de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar de forma solidària i indistinta 

interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre 

de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de 

la Administración Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir 

sentència ferma i la seva execució. 

 

 

6- PROPOSTA D’ACORD EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I LA LLENGUA 

DAVANT ELS NOUS ATACS JUDICIALS. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, 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: 

 

 

Una de les conseqüències més visibles de la sentència del Tribunal Constitucional (TC) de 

l’any 2010 sobre l’Estatut de Catalunya és l’ofensiva judicial contra el sistema d’immersió 

lingüística a l’escola catalana. Des d’aquell moment s’han anat succeint interlocutòries del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), sentències del Tribunal Suprem (TS) i 

l’aprovació de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE en castellà) 

per eliminar el model d’escola catalana en llengua i continguts. El darrer atac prové de cinc 

interlocutòries del TSJC, que imposen una quota del 25% de castellà a l’escola. 

El model d’immersió lingüística a l’escola catalana és una història d’èxit de més de 30 anys, 

que ha garantit i promogut un model de societat cohesionat i d’igualtat d’oportunitats. Ha estat 

el producte d’una voluntat política i del treball pedagògic de molts professors i professores, 

del compromís general de les famílies, que han posat en tot moment el benefici de l’infant per 
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sobre de tot. Ha esdevingut el model educatiu més eficaç per a fer ciutadans competents en les 

dues llengües –l’avaluació feta l’any 2010 pel Ministeri d’Educació demostra que el nivell de 

coneixement del castellà per part dels alumnes catalans és superior al de la mitjana de l’Estat-  

i amb la garantia del coneixement d’una tercera llengua.  També ha estat reconegut i posat 

d’exemple en nombroses ocasions internacionalment,  per exemple, pel Consell de Ministres 

del Consell d’Europa o pel High Level Group on Multilinguism de la Unió Europea. 

Per altra banda, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) és la norma aprovada pel Parlament de 

Catalunya, escollit democràticament pels catalans i les catalanes i a qui correspon dissenyar el 

model educatiu que consideri més idoni per assolir els millors resultats.  

Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, aprova per UNANIMITAT: 

 

PRIMER: Denunciar el risc seriós de trencament social, desigualtat i discriminació que 

suposa aquesta nova ofensiva judicial, així com rebutjar la politització que constantment es fa 

de la llengua i d’un conflicte que no és real ni existent. 

 

SEGON: Refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística, que no 

només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant en la seva contribució a la cohesió 

social i a la formació que qualitat dels alumnes, tenint en compte els reptes plantejats per la 

societat del segle XXI per un alumnat amb més de 100 llengües d’origen. 

 

TERCER: Manifestar el rebuig a les interlocutòries dictades pel TSJC el 31 de gener del 

2014 que imposen una quota lingüística del 25% en castellà: la decisió sobre la llengua 

vehicular a l’escola l’ha de prendre el poble de Catalunya, per mitjà dels seus representants 

electes al Parlament, no els jutges. 

 

QUART: Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya i, concretament, al 

Departament d’Ensenyament en el seu compromís de continuar mantenint el sistema 

d’immersió lingüística en llengua catalana, en la presentació dels recursos als respectius 

tribunals i en la defensa de la legalitat de la llei catalana. 

 

CINQUÈ: Donar suport al conjunt de la comunitat educativa del país i, de forma més 

particular, als cinc directors dels centres afectats per la sentència del TSJC. Encoratjar també 

als consells escolars a sumar-se al clam per defensar una escola catalana en llengua i 

continguts. 

 

SISÈ: Enviar aquesta moció al TSJC, al president del Govern espanyol, als portaveus dels 

grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la consellera d’Ensenyament de la 

Generalitat, al Consell Escolar Municipal, al Consell Escolar de Catalunya, a l’entitat 

Somescola.cat i als directors/es de totes les escoles del municipi. 

 

 

7- INFORME FAVORABLE PER A L’EXERCICI D’UNA SEGONA ACTIVITAT AL 

SECTOR PÚBLIC, A L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, PER AL SR. 

CARLOS LORENTE FEMENIA, I DECLARACIÓ D’INNECESSARIETAT D’AQUEST 

MATEIX INFORME PER A L’EXERCICI D’UNA SEGONA ACTIVITAT AL SECTOR 

PÚBLIC, A L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, PER A LA SRA. FÀTIMA 

HIDALGO CABRERA. 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del Ple. 

 

Pàgina 162 

 

 

 

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 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 9 de la Llei 53/1984, de 26/12/1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les 

administracions públiques, disposa: 

“La autorización o denegación de compatibilidad para un segundo puesto o actividad en 

el sector público corresponde al Ministerio de la Presidencia, a propuesta de la 

Subsecretaría del Departamento correspondiente, al órgano competente de la Comunidad 

Autónoma o al Pleno de la Corporación Local a que figure adscrito el puesto principal, 

previo informe, en su caso, de los Directores de los Organismos, Entes y Empresas 

públicas. 

Dicha autorización requiere además el previo informe favorable del órgano competente de 

la Comunidad Autónoma o Pleno de la Corporación Local, conforme a la adscripción del 

segundo puesto. Si los dos puestos correspondieran a la Administración del Estado, 

emitirá este informe la Subsecretaría del Departamento al que corresponda el segundo 

puesto.” 

Per escrit de data 29/1/2014, registrat d’entrada en data 5/2/2014 amb el número 313, l’Àrea 

de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació de la Diputació de Tarragona ha instat 

d’aquest Ajuntament, d’acord amb la sol·licitud presentada en aquell organisme per la 

interessada Sra. Fàtima Hidalgo Cabrera, l’informe favorable del Ple de l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar perquè l’esmentada senyora pugui compatibilitzar la feina que desenvolupa 

a la Diputació de Tarragona amb una segona activitat com a professora de saxòfon a l’Escola 

Municipal de Música de l’Ametlla de Mar. 

Així mateix, per escrit de data 30/1/2014, registrat d’entrada en data 5/2/2014 amb el número 

314, l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació de la Diputació de 

Tarragona ha instat d’aquest Ajuntament, d’acord amb la sol·licitud presentada en aquell 

organisme per l’interessat Sr. Carlos Lorente Femenia, l’informe favorable del Ple de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar perquè l’esmentat senyor pugui compatibilitzar la feina que 

desenvolupa a la Diputació de Tarragona amb una segona activitat com a professor de metall 

greu a l’Escola Municipal de Música de l’Ametlla de Mar. 

Revisats els antecedens obrants en aquesta corporació municipal, i confrontades les dades 
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corresponents amb les que consten a l’esmentada Àrea de Recursos Humans i Polítiques 

Actives d’Ocupació de la Diputació de Tarragona, en resulta: 

a) Respecte de la Sra. Fàtima Hidalgo Cabrera: 

1. Que el Ple, en sessió de data 18/9/2009, ja li va declarar la compatibilitat per a 

l’exercici d’una segona ocupació pública com a professora de música a la Diputació 

de Tarragona. 

2. Que la jornada que desenvolupa a l’Escola Municipal de Música de l’Ametlla de 

Mar, de 58 hores mensuals, és superior a la que desenvolupa a la Diputació de 

Tarragona, del 15%. 

3. Es considera, en conseqüència, que la seva primera activitat és la que desenvolupa a 

l’Escola Municipal de Música de l’Ametlla de Mar, i la segona, la que desenvolupa 

a la Diputació de Tarragona, per la qual cosa es considera improcedent l’emissió de 

l’informe plenari sol·licitat per a l’exercici de segona activitat. 

b) Respecte del Sr. Carlos Lorente Femenia, que la jornada que desenvolupa a l’Escola 

Municipal de Música de l’Ametlla de Mar, de 33 hores mensuals, és inferior a la que 

desenvolupa a la Diputació de Tarragona, del 33%. Es considera pertinent, en 

conseqüència, l’emissió de l’informe plenari sol·licitat per a l’exercici de segona 

activitat. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa a l’abans reproduït article 9 de la Llei 53/1984, de 26/12/1984, 

d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, a la Llei 21/1987, 

de 26/11/1987, d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la Generalitat, i 

als articles 324 i 333 del Reglament de personal dels ens locals de Catalunya aprovat per 

Decret 214/1990, de 30/7/1990; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Declarar improcedent l’emissió d’informe de compatibilitat perquè la Sra. Fàtima 

Hidalgo Cabrera pugui desenvolupar una segona activitat pública com a professora de saxòfon 

a l’Escola Municipal de Música de l’Ametlla de Mar, pels motius exposats a la part expositiva 

del present acord. 

 

SEGON.- Informar favorablement la sol·licitud presentada pel Sr. Carlos Lorente Femenia 

davant de l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació de la Diputació de 

Tarragona per poder exercir una segona activitat pública com a professor de metall greu a 

l’Escola Municipal de Música de l’Ametlla de Mar. 

 

TERCER.- Comunicar aquest acord a l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives 

d’Ocupació de la Diputació de Tarragona. 

 

 

8- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I ELS 

AJUNTAMENTS DE L’AMETLLA DE MAR I DEL PERELLÓ, SOBRE EL 

FINANÇAMENT I L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE MODIFICAT 

NÚMERO 4 DE LA 2A. FASE DE LA NOVA CARRETERA D’ACCÉS SUD A 

L’AMETLLA DE MAR, INCLOSA EN EL CONVENI PENTA. 
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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: 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 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 Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, en data 31/7/2013, va acordar: 

... 

SEGON.- Aprovar definitivament 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. 

 

TERCER.- Constatar que l’aprovació definitiva del projecte comporta la implícita 

declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i drets que són compresos 

a la relació. 

 

QUART.- Comunicar aquest acord a la Unitat de Protecció Civil de la Subdelegació del 

govern de l’Estat a Tarragona, perquè sotmeti el projecte definitivament aprovat a 

coneixement i aprovació de la Comissió Mixta del Pla d’Emergència Nuclear de la zona de 

Tarragona amb caràcter previ a que la Diputació de Tarragona iniciï l’expedient 

d’expropiació forçosa. 

 

CINQUÈ.- Disposar que es notifiqui individualment aquest acord a les persones directament 

afectades, respecte dels terrenys ubicats al terme municipal de l’Ametlla de Mar. 

 

La Comissió Mixta del Pla d’Emergència Nuclear de la zona de Tarragona, en sessió de data 

5/2/2014, va aprovar el projecte. 

S’ha redactat la proposta de “Conveni entre la Diputació de Tarragona i els Ajuntaments de 

l’Ametlla de Mar i del Perelló, sobre el finançament i l’execució de les obres del Projecte 

modificat número 4 de la 2a. fase de la nova carretera d’accés sud a l’Ametlla de Mar, inclosa 

en el Conveni PENTA”, que concreta i particularitza per a l’obra en qüestió el conjunt de 

drets i obligacions per a les parts que es preveuen al “Conveni entre els Ministeris de 

l’Interior, d’Obres 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”, de data 19/7/1990, publicat al Butlletí 
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Oficial de l’Estat número 209, de 31/8/1990. 

Per tot això; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el “Conveni entre la Diputació de Tarragona i els Ajuntaments de 

l’Ametlla de Mar i del Perelló, sobre el finançament i l’execució de les obres del Projecte 

modificat número 4 de la 2a. fase de la nova carretera d’accés sud a l’Ametlla de Mar, inclosa 

en el Conveni PENTA”. 

 

SEGON.- Delegar en la Diputació de Tarragona, de conformitat amb el que s’estableix al 

pacte 2.3 del conveni aprovat, la competència  per expropiar els terrenys ubicats al terme 

municipal de l’Ametlla de Mar necessaris per executar les obres. 

 

TERCER.- Remetre un certificat del present acord a la Diputació de Tarragona i a 

l’Ajuntament del Perelló. 

 

 

9- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 12 DE 

L’ORDENANÇA GENERAL NÚM. 5, SOBRE POLICIA DE LA VIA PÚBLICA. 

 

 

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 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 12 de l’ordenança general núm. 5, sobre policia de la via pública, disposa: 

Article 12 

1. La col·locació de vetlladors en la via pública s’haurà de realitzar de manera que quedi 

lliure l’espai mínim per al pas de vianants: 

a) de la meitat de l’amplada de la voravia, en les de més de dos metres fins a cinc, i 

b) del terç de l’amplada de la voravia, en les de més de cinc metres. 

2. Queda prohibida la col·locació de vetlladors a les voravies de menys de dos metres 

d’amplada. 
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3. Es considerarà espai mínim per al pas de vianants el que quedi lliure un cop 

descomptada la superfície que per qualsevol causa o obstacle no sigui apte per al trànsit. 

Es considera necessari modificar aquest article, amb la finalitat de garantir la convivència de 

l’ús comú i general dels vianants en aquells supòsits en què aquest ús concorre amb l’ús 

especial o privatiu de terrasses o vetlladors. 

Es proposa, en concret, la següent redacció per a l’article: 

Article 12 

1. La col·locació de vetlladors en la via pública s’haurà de realitzar de manera que quedi 

lliure per al pas de vianants una amplada mínima lliure d’obstacles d’un metre. 

2. Es considerarà espai mínim per al pas de vianants el que quedi lliure un cop 

descomptada la superfície que per qualsevol causa o obstacle no sigui apte per al trànsit. 

 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora 

de les bases de règim local, 55 i 56 del text refós de règim local aprovat per Reial Decret 

legislatiu 781/1986, de 18/4/1986, 178 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 

Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 58 a 66 del Reglament 

d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13/6/1995; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment la proposta de modificació de l’article 12 de l’ordenança 

general núm. 5, sobre policia de la via pública. 

 

SEGON.- Sotmetre la proposta 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’acord s’entendrà definitivament adoptat. 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 19:15 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 12 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 155 a 166 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 28/03/2014 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 3/2014, DE 27/03/2014. ORDINÀRIA. 

 

 

ASSISTENTS A L’INICI 

 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí i Garcia 

 

Regidors 

Sr. Antoni Montagut i Franch 

Sra. Mª Carme Martí i Buenaventura 

Sr. Ruben Lallana i Plaza 

Sra. Eva Mª del Amo i Galarzo 

Sr. Vicent Martí i Esteller 

Sra. Francesc Albert Medrano i Arbó 

Sr. Joan Font i Ballesteros 

Sra. Marta Font i Ferré 

Sra. Gemma Margalef i Creixenti 

Sr. Jordi Gaseni i Blanch 

Sr. Vicent Llaó i López 

Sr. Antonio Espuny i Gaseni 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 19:30 hores del dia 27/03/2014, es reuneixen a la sala de sessions de 

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

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

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

ordinària en primera convocatòria. 

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

 

 

1- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 2/2014, DE 13/03/2014. 

 

 

Es procedeix a llegir l’acta de la sessió 2/2014, de 13/03/2014. 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 2/2014, de 13/03/2014. 

 

 

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 2014. 

 

 

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 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: 

 

 

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 2014. 

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 2.643,47 €; 

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 2014. 

 

SEGON.- Remetre un certificat del present acord al Consell Comarcal del Baix Ebre, per al 

seu coneixement i efectes. 

 

 

3- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2014, DEL CONVENI MARC ENTRE EL 

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

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

del que es disposa a l’article 82.3 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 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 10/3/2014, RE 668, ha tingut entrada al registre general d’aquest ajuntament 

la proposta d’annex per al 2014 al Conveni marc per a la prestació del servei social d’atenció 

domiciliària, el qual fixa en 29.017,22 € 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 21/2/2014; 

Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2014 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 2014, 

d’import 2.690,19 €. 

 

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

2014, que importa la quantitat de 29.017,22 €, així com l’annex per al mateix 2014 al Conveni 

marc per a la prestació del servei social d’atenció domiciliària entre el Consell Comarcal del 

Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. 
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TERCER.- Disposar que es remeti un certificat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix 

Ebre, per al seu coneixement i efectes. 

 

 

4- APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE SANEJAMENT FINANCER 

PERÍODE 2014-2019. 

 

 

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 tal com 

diu l’informe, i malgrat que s’han pres les mesures que s’havien de prendre en quan a la 

racionalització, creu que no s’ha pogut complir el previst en el pla, i es refà l’amortització del 

deute en aquests anys per tal de poder complir amb la normativa. Pensa que aquest és un altre 

pla dels molts que s’aniran presentant al llarg de l’any, emmotllant-se a les circumstàncies que 

vagin sorgint. Creu que es troben d’aquesta manera perquè el pla no reflecteix la realitat del 

deute de l’ajuntament, i per aquest motiu no el poden complir a l’hora d’intentar seguir el full 

de ruta, ja que hi ha altres deutes que es mengen els recursos que es poden generar. No diuen 

res, assevera, dels vuit milions d’euros pendents de pagar en factures presentats a finals de 

gener, d’això no se’n parla, i ell es pregunta com els pensen pagar. Parlen d’uns ingressos 

previstos i que quan s’acabarà el plet contenciós administratiu interposat, sobre l’any 2022, 

podran pagar i fer l’amortització anticipada, però, com ha dit anteriorment, no diuen res dels 

vuit milions pendent de pagar en factures, ja que els diners pendents de cobrar aniran destinats 

a amortitzar els dinou milions d’euros que deuen a l’Estat i a les entitats bancàries. Està per 

pagar també, assenyala, la residència d’avis, que no consta perquè ho paga la Cala Gestió. 

Paguen vuitanta mil euros cada mes i no ho volen considerar com un deute, però és una 

obligació que té l’ajuntament per pagar durant deu anys, i no ho tenen present en el pla de 

sanejament. Conclou que el que proposen, que és legalment el que demanen tant 

l’Administració de la Generalitat com la de l’Estat, no reflecteix la situació econòmica de 

l’ajuntament, i com que no ho reflecteix no prenen mesures per a rectificar la realitat. 

Manifesta que el seu vot no pot ser positiu, tot i que desitja que les previsions que fa l’equip 

de govern les puguin arribar complir. 

El senyor Gaseni manifesta que voldrien sentir una explicació per part d’algun membre de 

l’equip de govern de quants plans de sanejament s’han fet, del per què s’han fet, del que han 

fet fins ara, i de si estan contents dels resultats, si els podran complir, i si és una obligació 

imposada per l’Estat espanyol, i tota una altra sèrie de qüestions que abans de donar la paraula 

als diferents membres de l’oposició el plenari hauria d’escoltar. 
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El senyor Font manifesta que el pla de sanejament deriva dels crèdits que s’han concertat, 

atenent al Govern Central, per donar atenció als proveïdors per un import de dotze milions 

d’euros en tres plans, que ara ha passat a ser despesa corrent. Creu que això és el que els pot 

ofegar si no hi ha una amortització de capital anticipada. S’ha fet una gestió d’estalvi, però el 

que el preocupa és que si no s’anticipa l’amortització d’aquest deute financer la capacitat de 

maniobra que tindran serà difícil d’assumir, i per això, per tercera vegada, reitera que com que 

l’ajuntament és de tots i no poden tirar marxa enrere, com sigui que el proper any hi ha 

eleccions municipals, demana la creació d’una comissió específica pressupostària perquè totes 

les forces polítiques presents puguin abordar el problema amb criteris objectius, amb bona 

voluntat, i afrontar el futur, ja que les responsabilitats, diu, cadascú té les seves, però el 

problema és de tots. Han de mirar el present i el futur, hi ha molt poc marge de maniobra, i 

tots plegats, sense partidismes i pel benefici del poble, han d’aportar idees i solucions. 

Aquesta, diu, és la seva postura. 

El senyor Montagut contesta al senyor Gaseni, respecte del coneixement per part del Ple, que 

això justament és el que reflecteix el punt de l’ordre del dia. L’explicació del per què es fa 

l’actualització del pla pressupostari es troba en la proposta d’acord. Afirma també que ja que 

no és la primera vegada que es fa, ja hauria de saber quin és el procediment i el motiu. Tot i 

així, recorda que l’actualització del pla financer pel període 2014-2019 s’ha de presentar a la 

Direcció General del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, que 

ha de ser per un termini de cinc anys i que porta a organitzar els números d’entrades i sortides 

procurant fer front als deutes contrets i baixar la ràtio d’endeutament per sota del 75% i per 

això es fa un pla que ho contempli. El pla pressupostari, continua, s’ha de remetre al Ministeri 

d’Hisenda, i s’ha d’adequar a les mesures i donar compliment a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 

d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que estableix l’obligació de les 

Administracions Públiques d’elaborar un marc pressupostari a mig termini que ha de 

comprendre un període mínim de tres anys on es garantirà una programació pressupostària 

coherent amb els objectius d’estabilitat i deute públic fixats per l’Estat. El Pla és la previsió 

d’ingressos i despeses per poder fer front al deute, i això, reitera, està programat i plantejat, i 

si miren les últimes liquidacions veuran que els ingressos corrents ja són superiors a les 

despeses corrents. El que s’ha fet també és no contemplar la venda d’actius per rebaixar el 

deute, perquè és quelcom que en el moment que es produeixi ja es farà. Hi ha el compromís 

que vagi a reduir el deute existent. És un marc pressupostari que assegura la viabilitat que 

demana el senyor Font. Si es dona el cas de la venda d’actius, el que faran serà rebaixar el 

deute. Allò important, remarca, és que porten una línia d’ingressos corrents superiors a les 

despeses corrents, i de moderació de la despesa. No hi ha cap voluntat d’amagar res, assegura. 

Cada tres mesos tenen informació puntual de tot, i si miren la previsió que hi ha i l’informe 

d’Intervenció, si les previsions que hi han es respecten i la despesa no augmenta, el Pla és 

viable. Ve a demostrar la voluntat de l’equip de govern, que intenta posar les bases per 

aconseguir una bona activitat econòmica, i que el futur alcalde, com que el proper any hi ha 

eleccions, es trobi en les millors condicions possibles. Això no vol dir, conclou, que totes les 

decisions que s’han pres hagin estat encertades, però sí, que faran l’impossible per a què qui 

vingui ho trobi el millor possible. 

En un segon torn d’intervencions el senyor Espuny es pregunta si tal vegada és que a un equip 

de govern no li cal seguir la direcció correcta fins que l’endeutament arriba als trenta milions 

d’euros; si no hauria estat més efectiu prendre les mesures adients de rectificació quan es 

devien tres o quatre milions d’euros, perquè el deute no s’incrementés. No s’hauria d’haver 

arribat al deute real al que s’ha arribat. Pregunta qui respon al cent per cent dels deutes de La 
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Cala Gestió, perquè ell creu que és l’ajuntament. No entén perquè separen els deutes d’una i 

altra institució. Quan diuen que La Cala Gestió deu cinc milions d’euros en factures és com si 

diguessin que els deu l’ajuntament. A efectes pràctics és el mateix, tot i que l’equip de govern 

ho posi d’una o altra manera. Si es pregunta el motiu pel qual s’ha arribat a un endeutament de 

trenta milions d’euros reals la resposta serà perquè s’ha fet la piscina, l’aparcament i la 

residència, total disset milions d’euros, però la pregunta que ell fa és: i els sis milions de 

l’aigua? i els tres milions del Mercadona? i els vuit milions dels convenis? on estan?. Per què 

no els van utilitzar per finançar aquelles obres? Creu que fou perquè la despesa corrent de 

l’ajuntament estava desbocada, gastaven més del que podien, i per aquest motiu ara han 

d’aprovar plans de sanejament. I és per aquest motiu que l’ajuntament ha de tornar a pujar els 

impostos i les taxes, i fins i tot es planteja crear un servei funerari, per a poder fer front a la 

despesa de les amortitzacions dels crèdits. Reitera que no pot votar a favor de la proposta, i 

demana que assumeixin les seves responsabilitats i que actuïn en conseqüència. 

El senyor Gaseni fa menció a una revista dels Quatre Cantons de l’any 2008, que parlava del 

poc endeutament existent en aquell temps per l’ajuntament (17%), que, es deia, era una 

garantia per afrontar la crisi. Avui es troben, després d’uns anys de govern en majoria absoluta 

de CiU, que l’endeutament és d’un 166%. Només de veure això fa pensar que les coses no 

s’estan fent bé. Entre aquestes dues dades estan els set anys de majoria absoluta de CiU. El 

seu vot serà contrari, perquè aquest pla de sanejament és conseqüència d’una mala gestió. 

El senyor Font manifesta que quan es fa un pla de sanejament és per diversos motius, però que 

ell en dirà dos, un és, tot i que troba que no té autoritat moral per dir-ho perquè ell no era a 

l’ajuntament, és que hi ha hagut una mala gestió de la despesa corrent, i l’altre ha estat la 

baixada d’ingressos. En relació a les inversions d’aquests darrers anys, inclòs el mandat de 

CiU i ERC, creu que s’han de demanar explicacions i preguntar com es van gastar els 

ingressos de l’aigua i dels convenis urbanístics, tot i que és evident que van anar destinats a 

despesa corrent. Reitera però que la seva línia és mirar el present i el futur, i que el proper any 

els nous gestors hauran de tirar endavant. Recorda que ha reconegut públicament que és cert 

que últimament s’han posat les piles, però també han de reconèixer tots l’augment de la 

pressió fiscal sobre els ciutadans. La gent del poble, diu, està pagant avui en dia molt més del 

que pagava fa quatre anys, perquè han hagut una necessitat de cobrir uns ingressos que no 

s’han produït. Tots han d’assumir responsabilitats i lluitar per a què els que vinguin ho trobin 

millor. 

El senyor Montagut reitera que tant el pla de sanejament com el pressupostari el que pretenen 

és donar viabilitat, i marcar el camí per tal que qui entri l’any vinent tingui unes eines, una 

programació i uns paràmetres per poder fer front d’una manera raonable a les obligacions que 

té l’ajuntament. Algun dels portaveus sempre parla dels deutes i en canvi no parla mai dels 

actius generats, ni del fet que l’ajuntament també ha fet despesa en avançar projectes com ara 

d’urbanització, de reparcel·lació, industrial i fins i tot alguna obra com la del sector 22b1 i 

sector 21, que no li corresponen i que es repercutiran quan tocarà. La idea és fomentar que els 

sectors puguin tirar endavant. Recorda el milió d’euros que l’ajuntament va avançar per 

l’enllumenat de Calafat. El que han de preveure és si amb els ingressos corrents, sense tenir 

ingressos extraordinaris per la venda de patrimoni, poden fer front a les obligacions que tenen. 

S’ha seguir el full de ruta i treballar per tal que el marge sigui més ampli. Recorda que amb la 

Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, 

determinats serveis s’hauran d’autofinançar perquè l’ajuntament pugui continuar prestant-los. 

Això obliga a fixar els paràmetres per no perdre’ls. I això no és voluntat de l’ajuntament, sinó 

una obligació imposada. Hauran d’asseure tots plegats per mirar quin front comú han de 
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portar a terme, i de com ho han de fer. Recorda que van presentar un recurs a la norma, perquè 

atempta contra l’autonomia local. El que han de fer, reitera, és seguir el full de ruta. Els 

paràmetres ja estan posats, i s’ha de trobar diàleg i consens en tot el possible. 

L’alcalde explica que tant aquest punt com el següent van lligats, un en referència al govern 

de l’Estat i l’altre al de la Generalitat i que són d’obligat compliment. Tots dos marquen un 

rumb i una trajectòria i són com un pressupost. Així els hi fan arribar els tècnics, que són els 

que elaboren els informes. L’important, creu, és la liquidació de cada any, que reflecteix els 

diners que els han quedat. Tots els regidors tenen la liquidació del 2013, que se’ls ha fet 

arribar en temps i forma. Això abans no es feia, i en canvi ara si. Tots tenen tota la 

documentació de l’ajuntament, i coneixen el romanent de tresoreria, que és significatiu, i 

l’estalvi net. Han de ser humils, i com deia el senyor Font, tots han de sumar per a fer-ho 

millor. L’estalvi net de l’any 2013, conclou, ha estat de 88.776,21 €. Han de ser capaços de fer 

un gran esforç per reduir la despesa i augmentar els ingressos, i trobar l’equilibri. Creu que 

s’ha de ser més rigorosos, i no parlar de la despesa sense parlar també de l’ingrés,  

 

 

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 els senyors Jordi Gaseni i Blanch, Vicent Llaó 

López i Antonio Espuny i Gaseni. 

* Abstencions: tres. S’abstenen el senyor Joan Font i Ballesteros, la senyora Marta Font i 

Ferré i la senyora Gemma Margalef i Creixenti. 

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

 

 

Atès que en data 30/05/2013 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Pla de Sanejament Financer  

2013-2018, 

Atès que en data 28/02/2014 es va aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 amb 

un rati d’endeutament superior al 75%; 

Atès que les Corporacions locals amb un ràtio d’endeutament superior al 75% han d’aprovar 

un Pla de Sanejament per un termini de 5 anys, amb l’objectiu de reduir l’esmentat ràtio; 

Amb l’objectiu de donar compliment a l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre 

procediments en matèria de tutela financera de les entitats locals; 

Atès que aquest Pla de Sanejament és a nivell consolidat entre l’Ajuntament i la Cala Serveis, 

SL 

Atès que correspon al Ple l’aprovació del Pla de Sanejament financer, període 2014-2018; 

Vist l’informe d’intervenció; 

El Ple acorda, 

 

PRIMER. Aprovar l’actualització del Pla de Sanejament de l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar, 2014-2019. 

 

SEGON.- Ordenar que, un cop aprovat pel Ple, es remetin totes les dades a la Direcció 

General d’Economia i Finances d’acord amb els models vigents. 
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5- APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 

PERÍODE 2014-2017. 

 

 

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 apel·la a la rigorositat 

al·ludida abans per l’alcalde, i per això sol·licita que es posi tot el deute damunt la taula, que 

diguin les coses com són, que si el romanent de tresoreria és d’un milió sis-cents mil euros és 

perquè s’ha fet un nou crèdit amb l’Estat, del contrari no hi hauria tant de romanent. També 

s’hauria de dir, opina, que el proper any han d’incrementar les amortitzacions dels crèdits, que 

no començava fins als dos anys. Quan fa la seva crítica, argumenta, és perquè també està 

preocupat per la situació econòmica de tots els veïns del poble, i quan demana responsabilitats 

és perquè es prenguin totes les mesures, ja que les conseqüències només són pels ciutadans 

que, són els que han de pagar i els que pateixen un important increment d’impostos. No s’han 

de felicitar per aquests plans de sanejament. La gent està sofrint una devaluació encoberta, 

perquè no és el mateix pagar un rebut d’aigua dels d’abans als d’ara, perquè els sous eren més 

elevats, perquè hi havien hores extres i la gent podia fer front a aquests tipus de despeses. S’ha 

de posar tot damunt la taula, i les persones que han pres les decisions corresponents a la 

situació creada al poble haurien d’assumir les responsabilitats pertinents. És l’únic que pot fer 

des de l’oposició. Dir el que veu, denunciar-ho, i demanar responsabilitats. 

El senyor Font manifesta que aquest punt està totalment lligat amb l’anterior, i només desitja 

fer menció a una referència efectuada pel senyor Montagut en relació a què el pla de 

racionalització encara els prepara més a ajustar tant els ingressos com de despeses: això els ha 

de fer tenir més cura encara, per tenir-ho tot ben lligat i no deixar perdre uns serveis molt 

importants pel poble. 

El senyor Montagut manifesta que la sensibilitat hi és, que sembla com si el culpable de tots 

els impostos fos l’ajuntament. No han parlat de la llum, ni de la pobresa energètica. És evident 

que tot hi té a veure, i que l’ajuntament ha d’intentar ajudar a les persones necessitades, cosa 

que estan fent, ja que hi ha moltes famílies que s’acullen als ajuts existents en els impostos 

municipals. Al menys haurien de considerar, troba, que les decisions presses tenien com a 

mínim una bona intenció. El que ha de fer l’ajuntament a partir d’ara és seguir el full de ruta 

establert i treballar per fomentar l’economia i generar ocupació de qualitat, i entén que estan 

treballant en aquest àmbit. Fa menció a l’àrea de Turisme, que està fent una feina impecable, 

generant un valor afegit als productes locals que fa que s’apugi el seu preu i que al final 

s’acabin beneficiant els sectors de la pesca i de la restauració, a la vegada que es fa publicitat 

del poble. En tot això és en el que s’està treballant, en un moment en que les qüestions són 

molt limitades s’obvia l’esforç que estan fent. Comprèn que la feina de l’oposició és criticar 
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per tal d’esperonar al govern a que ho faci millor, per això agraeix les crítiques, perquè els 

esperonen, però també vol que reconeguin que se’ls hi facilita tota la documentació possible 

per a què tinguin informació per a fer la crítica de forma més raonada i basada en 

documentació, i no perquè els hagin dit o hagin sentit alguna cosa. 

 

 

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 els senyors Jordi Gaseni i Blanch, Vicent Llaó 

López i Antonio Espuny i Gaseni. 

* Abstencions: tres. S’abstenen el senyor Joan Font i Ballesteros, la senyora Marta Font i 

Ferré i la senyora Gemma Margalef i Creixenti. 

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

 

 

Atès que en data 30/05/2013 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Marc/Pla Pressupostari 

2013-2016, 

Atès que en data 31/12/2013 es va aprovar el pressupost de l’exercici 2014 i per tal que hi 

hagi una coherència amb les dades aprovades; 

Amb l’objectiu de donar compliment a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera i l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre on s’estableix 

la obligació de les administracions públiques d’elaborar un marc/pla pressupostari a mig 

termini que ha de comprendre un període mínim de tres anys, on es garantirà una programació 

pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat i de deute públic. 

Atès que aquest marc pressupostari és a nivell consolidat entre l’Ajuntament i la Cala Serveis, 

SL 

Atès que correspon al Ple l’aprovació de l’actualització del marc/pla pressupostari pel període 

2014-2017. 

Vist l’informe d’Intervenció; 

El Ple acorda, 

 

PRIMER. Aprovar l’actualització del Pla Pressupostari de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

2014-2017. 

 

SEGON.- Ordenar que, un cop aprovat pel Ple el Pla Pressupostari, es remetin totes les dades 

al Ministerio de Economia y Hacienda d’acord amb el calendari de subministrament 

d’informació vigent. 

 

 

6- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 56 DEL 

REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA 

POTABLE AL MUNICIPI DE L’AMETLLA DE MAR. 

 

 

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 definitiva de la 

modificació de l’article 56 del Reglament regulador del servei municipal d’abastament 
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d’aigua potable al municipi de l’Ametlla de Mar. 

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 el senyor Espuny manifesta que el seu 

vot serà d’abstenció, tot i que reconeix l’esforç del senyor Montagut, que ha obrat de manera 

responsable perquè al final es pugui donar una sortida a un problema que estava succeint en 

casos concrets. És una solució per aquests casos concrets i puntuals, tot i que l’ajuntament 

se’n haurà de fer càrrec d’una part de les conseqüències de la fuita. La persona afectada 

tampoc es veurà abocada a tenir que pagar o simplement veure’s afectada pel tall del 

subministrament de l’aigua, que reconeix encara no se’n ha fet cap. És molt important que fins 

la data no s’hagi privat del subministrament de l’aigua a cap família per molt deute que tingui. 

El seu vot serà d’abstenció, perquè es dóna resposta a una problemàtica i suposa una postura 

gens intransigents cap a l’usuari. 

El senyor Gaseni manifesta que el seu vot també serà l’abstenció, ja que el seu grup des d’un 

principi ha pensat molt en aquest tema i se’ls han generat una sèrie de dubtes. Està molt 

d’acord, diu, ja que veu molt injust que un usuari, per una fuita d’aigua, arribi a pagar tants de 

diners, i per tant creu que s’havia de buscar una solució que és difícil de trobar. La que han 

trobat pot ser la més òptima, però veu un punt d’injustícia en el fet que la quantitat que no 

paga el particular per aquesta fuita hagi d’anar a càrrec de l’ajuntament, que en definitiva vol 

dir a càrrec de tots els ciutadans. Va demanar informació relativa a les quantitats de les que 

s’està parlant i veure quins són els sectors més afectats, si urbanitzacions o casc urbà, per 

saber més del problema. Veu just que aquella persona que té una fuita no arribi a pagar tants 

de diners, però tot i reconèixer la dificultat a l’hora de trobar la solució, creu que aquesta no és 

l’encertada, per això el seu vot serà d’abstenció. 

El senyor Font ratifica la seva postura argumentada en l’aprovació inicial. Creu que és un pas 

endavant. Quan una persona tenia una fuita havia de pagar la totalitat del rebut, sense ni el 

dret de demostrar que havia estat una fuita involuntària, i l’únic que feia la Companyia 

d’Aigües era fraccionar i ajornar el pagament. Ara té l’oportunitat de poder-ho demostrar, i el 

propietari que ha tingut la desgràcia de patir una fuita té la possibilitat que per solidaritat, 

perquè creu no hi ha cap altre sistema que la solidaritat de tots els ciutadans, el poble, en 

aquest cas l’ajuntament, assumeixi la resta de la despesa. Les companyies d’aigua tenen la 

funció de remetre fulls informatius i d’explicar com estalviar l’aigua, i creu que ara estaria bé 

que juntament amb aquesta tarifa especial de d’aigua s’adrecés un tríptic a la gent per tal que 

tingués cura en el consum d’aigua. El seu vot serà positiu. 

El senyor Montagut afirma que aquesta campanya ja està en marxa, que s’està elaborant el 

tríptic, que es remetrà juntament amb les factures, de manera que doni informació i detalls de 
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com preveure les fuites i també de com fer menor despesa d’aigua fent un ús raonable. Trobar 

una solució és difícil, ja que el que deixa de pagar un ho han de pagar tots, però hi han altres 

serveis com ara els de l’ambulància, la llar d’infants, la piscina o l’escola de música, que es 

paguen entre tots i no tothom els utilitza. Es compromet, un cop en vigor, a donar informació 

els números al detall, i sobre el que suposa durant tot l’any. 

 

 

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

* Vots a favor: deu. 

* Vots en contra: cap. 

* Abstencions: tres. S’abstenen el senyor Jordi Gaseni i Blanch, senyor Vicent Llaó i 

López i senyor Antonio Espuny i Gaseni. 

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

 

 

Per acord plenari de data 30/01/2014 es va aprovar inicialment la proposta de modificació de 

l’article 56 del Reglament regulador del servei municipal d’abastament d’aigua potable al 

municipi de l’Ametlla de Mar. 

L’edicte corresponent va ser exposat al tauler d’anuncis municipal, i va ser publicat al Butlletí 

Oficial de la Província número 35, de 12/02/2014. 

La redacció de l’article modificat que va ser objecte d’aprovació inicial era la següent: 

Article 56. Facturacions desproporcionades. Tarifa de fuita. Pla de pagament a termini 

dels impagaments derivats de facturacions desproporcionades. 

1. S’entén per facturació desproporcionada aquella que derivi d’un augment 

desmesurat i injustificat del consum habitual de l’abonat en relació als mateixos 

períodes d’exercicis precedents, bé sigui aquest augment conseqüència de fuita a la 

seva instal·lació interior, bé ho sigui de qualsevol altra causa. 

2. Davant d’una situació de facturació desproporcionada, l’abonat té dret: 

c) A sol·licitar del Servei l’aplicació a la facturació de la tarifa de fuita a que es 

refereix l’apartat tercer del present article, amb les condicions que s’hi 

estableixen. 

d) Cas que la facturació hagi comportat l’impagament del/s càrrec/s, a sol·licitar del 

Servei, a més, un Pla de pagament a terminis del/s deute/s, amb les condicions 

que s’estableixen a l’apartat quart del present article. 

3. L’aplicació a la facturació de la tarifa de fuita implica l’eliminació de l’últim tram o 

bloc de tarificació, de manera que tot el consum que correspondria imputar a aquest 

tram o bloc s’haurà de facturar d’acord amb la tarifa aplicable al penúltim. Tot abonat 

té dret a sol·licitar l’aplicació a la facturació de la tarifa de fuita, sota el següent 

conjunt de condicions: 

e) Només es podrà sol·licitar l’aplicació de la tarifa de fuita quan s’hagi acreditat 

un consum igual o superior als 50 m3 mensuals en les facturacions que 

corresponguin a qualsevol dels mesos que van del maig a l’agost, o de 35 m3 

mensuals en les facturacions que corresponguin a qualsevol altre mes. 

f) L’aplicació de la tarifa de fuita és aplicable només a una de les facturacions 

esdevingudes durant l’episodi d’augment desmesurat i injustificat del consum 
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habitual de l’abonat, corresponent a aquest el dret d’escollir a quina de les 

facturacions s’ha d’aplicar la tarifa. 

g) Cap abonat pot sol·licitar l’aplicació de la tarifa de fuita, per a una mateixa 

pòlissa o immoble, quan no hagin transcorregut cinc anys des de la última 

aplicació a l’abonat sol·licitant de la tarifa de fuita per a la mateixa pòlissa o 

immoble. 

h) En la sol·licitud d’aplicació de la tarifa de fuita l’abonat ha d’especificar la causa 

de l’augment desmesurat i injustificat del consum habitual. Si aquest augment 

hagués estat conseqüència de fuita a la instal·lació interior serà obligat a aportar 

informe d’un instal·lador autoritzat, acompanyat de la corresponent factura de 

reparació. Si hagués estat conseqüència de qualsevol altra causa, com ara furt de 

fluid o similar, s’aportarà, a més, la documentació justificativa de què disposi 

que correspongui. 

i) L’aplicació de la tarifa de fuita és aplicable a l’import relatiu als consums, però 

no al dels tributs que s’hagin repercutit. 

j) Decau en el seu dret a l’aplicació de la tarifa de fuita l’abonat sol·licitant que de 

qualsevol manera negui, entorpeixi o dificulti la inspecció de les instal·lacions 

interiors que el Servei, en els termes previstos a l’Article 23, estimi oportú 

efectuar per a la substanciació de la sol·licitud. 

4. Davant d’una situació de facturació desproporcionada, l’abonat té dret a que se li 

formuli, sense aplicar interessos de cap mena, un Pla de pagament a terminis del deute, 

restant suspès, mentre se substancia l’acord, que haurà de reflectir-se documentalment, 

qualsevol termini o actuació encaminada a la suspensió del subministrament. El Pla de 

pagament ha de ser formulat de manera que sigui viable i assumible per l’abonat 

atenent a les circumstàncies específiques, àdhuc socials, del cas. 

5. El que s’estableix al present article en cap cas no serà aplicable a aquells supòsits en 

què la facturació desproporcionada hagi derivat d’un supòsit de liquidació per frau 

practicada d’acord amb el que s’estableix a l’Article 54. 

 

Es considera necessari refinar el redactat de l’apartat e) del paràgraf tercer de la redacció 

proposada, amb l’objectiu de clarificar que la tarifa de fuita de fuita aplicable als consums no 

exclou la que pugui ser aplicable al cànon de l’aigua, la qual, en el seu cas, es regirà per la 

normativa específica que li sigui d’aplicació en cada moment. Es proposa, en concret, que el 

redactat de l’apartat e) d’aquest paràgraf tercer, respecte del que va ser objecte d’aprovació 

inicial, sigui aprovat definitivament de la següent manera: 

 

“e) L’aplicació de la tarifa de fuita regulada en el present paràgraf és aplicable a 

l’import relatiu als consums. Pel que es refereix a la repercussió del cànon de l’aigua, 

s’estarà al que disposi la legislació vigent en matèria d’aigües de Catalunya.” 

 

Es considera com a no substancial la introducció d’aquesta variació en el redactat de l’apartat 

e) dels paràgraf tercer. 

Per tot això; 

Vist el que es disposa als articles 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora 

de les bases de règim local, 55 i 56 del text refós de règim local aprovat per Reial Decret 

legislatiu 781/1986, de 18/4/1986, 178 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
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Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 58 a 66 del Reglament 

d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13/6/1995; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar definitivament la modificació de l’article 56 del Reglament regulador del 

servei municipal d’abastament d’aigua potable al municipi de l’Ametlla de Mar, el qual queda 

redactat de la següent manera: 

Article 56. Facturacions desproporcionades. Tarifa de fuita. Pla de pagament a termini 

dels impagaments derivats de facturacions desproporcionades. 

1. S’entén per facturació desproporcionada aquella que derivi d’un augment 

desmesurat i injustificat del consum habitual de l’abonat en relació als mateixos 

períodes d’exercicis precedents, bé sigui aquest augment conseqüència de fuita a la 

seva instal·lació interior, bé ho sigui de qualsevol altra causa. 

2. Davant d’una situació de facturació desproporcionada, l’abonat té dret: 

a) A sol·licitar del Servei l’aplicació a la facturació de la tarifa de fuita a que es 

refereix l’apartat tercer del present article, amb les condicions que s’hi 

estableixen. 

b) Cas que la facturació hagi comportat l’impagament del/s càrrec/s, a sol·licitar del 

Servei, a més, un Pla de pagament a terminis del/s deute/s, amb les condicions 

que s’estableixen a l’apartat quart del present article. 

3. L’aplicació a la facturació de la tarifa de fuita implica l’eliminació de l’últim tram o 

bloc de tarificació, de manera que tot el consum que correspondria imputar a aquest 

tram o bloc s’haurà de facturar d’acord amb la tarifa aplicable al penúltim. Tot abonat 

té dret a sol·licitar l’aplicació a la facturació de la tarifa de fuita, sota el següent 

conjunt de condicions: 

a) Només es podrà sol·licitar l’aplicació de la tarifa de fuita quan s’hagi acreditat 

un consum igual o superior als 50 m3 mensuals en les facturacions que 

corresponguin a qualsevol dels mesos que van del maig a l’agost, o de 35 m3 

mensuals en les facturacions que corresponguin a qualsevol altre mes. 

b) L’aplicació de la tarifa de fuita és aplicable només a una de les facturacions 

esdevingudes durant l’episodi d’augment desmesurat i injustificat del consum 

habitual de l’abonat, corresponent a aquest el dret d’escollir a quina de les 

facturacions s’ha d’aplicar la tarifa. 

c) Cap abonat pot sol·licitar l’aplicació de la tarifa de fuita, per a una mateixa 

pòlissa o immoble, quan no hagin transcorregut cinc anys des de la última 

aplicació a l’abonat sol·licitant de la tarifa de fuita per a la mateixa pòlissa o 

immoble. 

d) En la sol·licitud d’aplicació de la tarifa de fuita l’abonat ha d’especificar la causa 

de l’augment desmesurat i injustificat del consum habitual. Si aquest augment 

hagués estat conseqüència de fuita a la instal·lació interior serà obligat a aportar 

informe d’un instal·lador autoritzat, acompanyat de la corresponent factura de 

reparació. Si hagués estat conseqüència de qualsevol altra causa, com ara furt de 

fluid o similar, s’aportarà, a més, la documentació justificativa de què disposi 

que correspongui. 
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e) L’aplicació de la tarifa de fuita regulada en el present paràgraf és aplicable a 

l’import relatiu als consums. Pel que es refereix a la repercussió del cànon de 

l’aigua, s’estarà al que disposi la legislació vigent en matèria d’aigües de 

Catalunya. 

f) Decau en el seu dret a l’aplicació de la tarifa de fuita l’abonat sol·licitant que de 

qualsevol manera negui, entorpeixi o dificulti la inspecció de les instal·lacions 

interiors que el Servei, en els termes previstos a l’Article 23, estimi oportú 

efectuar per a la substanciació de la sol·licitud. 

4. Davant d’una situació de facturació desproporcionada, l’abonat té dret a que se li 

formuli, sense aplicar interessos de cap mena, un Pla de pagament a terminis del deute, 

restant suspès, mentre se substancia l’acord, que haurà de reflectir-se documentalment, 

qualsevol termini o actuació encaminada a la suspensió del subministrament. El Pla de 

pagament ha de ser formulat de manera que sigui viable i assumible per l’abonat 

atenent a les circumstàncies específiques, àdhuc socials, del cas. 

5. El que s’estableix al present article en cap cas no serà aplicable a aquells supòsits en 

què la facturació desproporcionada hagi derivat d’un supòsit de liquidació per frau 

practicada d’acord amb el que s’estableix a l’Article 54. 

 

SEGON.- Disposar que es publiqui l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província, i que 

s’exposi al tauler d’anuncis municipal, als efectes d’entrada en vigor i executivitat de la norma 

definitivament aprovada. 

 

 

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

DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

 

 

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 

l’Alcaldia números 23/2014, de 28/01/2014, al 118/2014, de 24/03/2014, i de les actes de les 

Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 4/2014 de 24/01/2014, 5/2014 de 

30/01/2014, 6/2014 de 14/02/2014, 7/2014 de 25/02/2014, 8/2014 de 07/03/2014 i 9/2014 de 

14/03/2014, 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 senyor Espuny demana, en relació a la Junta de Govern Local que va aprovar el canvi de 

tarifes de l’aigua, una explicació al respecte. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

El senyor Gaseni pregunta, en relació a la noticia apareguda en premsa sobre la imputació de 

l’alcalde i el gerent de La Cala Gestió, si podran tenir la informació que han remés a la 

justícia, per tal de poder accedir a la mateixa i fer-se una opinió al respecte. 

Pregunta també sobre l’estància a Rússia, si creuen ha estat profitosa. Demana saber el cost 

d’aquesta presència a la Fira de Turisme de Moscou. 
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El senyor Font, en relació a la notícia apareguda en premsa dies passats sobre la imputació 

al·ludida pel Sr. Gaseni, i per la qual han quedat els regidors del PP molt decebuts, pregunta, 

si és cert que els fets van succeir l’any passat tal com publica el Diari de Tarragona, per què o 

per quin motiu no se’ls va informar d’aquestes greus acusacions als membres del Consell 

d’Administració de La Cala Gestió, com a representants legítims del poble que són. Pregunta 

a l’alcalde si no li va passar pel cap que tots són representants legítims del poble, i que no 

mereixen assabentar-se d’aquests fets per la premsa. El dilluns següent l’ajuntament va dir 

que aquestes informacions eren falses i intencionades. Pregunta si creu que les notícies són en 

efecte falses i intencionades. Pregunta, atès que el tema, per la via de l’alcalde i del gerent, 

perjudica la imatge del municipi, si prendrà accions per tal que el Diari rectifiqui. 

La senyora Margalef pregunta si se’ls pot facilitar la relació de totes les despeses ocasionades 

en el viatge a la Fira Internacional de Moscou, i el número de persones que hi van anar en 

representació del Consistori. Pregunta també, si se’ls pot dir, per què durant dues setmanes en 

el torn de nit de la Policia hi havia un sol agent, havent-se de quedar en l’oficina durant tot el 

seu torn. Segons l’alcalde, assevera,, fa dos anys van decidir fer fora dos agents de la policia 

local perquè eren massa. Pregunta si se li pot explicar, si eren massa, per què l’oficina de la 

Policia Local del polígon està molts matins i tots els caps de setmana tancada al públic, i la 

dificultat que hi ha per cobrir baixes, dies d’assumptes propis i jubilacions dels agents. En 

relació al primer contenciós administratiu que interposen agents de la policia, pregunta per 

què s’ha pres la decisió de recórrer la sentència judicial on el jutge dóna la raó a la policia 

local i exigeix fer complir el conveni i pagar el que se’ls hi deu. En el Ple del passat 30 de 

maig de 2013 va formular la pregunta sobre si sabien alguna cosa d’un segon contenciós 

administratiu que havien interposat agents de la policia local, i se li va dir que ningú en sabia 

res. Pregunta si segueixen sense saber-ho, o si ja ho saben, si se’ls pot dir quina ha estat la 

causa d’aquest segon contenciós. 

El senyor Montagut manifesta, en relació al preu de l’aigua, que es manté tot igual. El servei 

fix de 17,55 €, trimestrals també es mantenen, tot i que ara es pagaran bimestrals, això pot 

suposar un encariment del rebut d’uns 35,00 € l’any. Aquest és el canvi que pot suposar en 

quan als rebuts de l’aigua. La facturació passarà de ser trimestral a ser bimestral. Aquest fet, 

diu, afavoreix la tarifa de fuita. Les lectures es feien cada tres mesos i ara es faran cada dos 

mesos, i en cas de fuita es podrà detectar molt abans. El que els ha portat a realitzar aquests 

canvis, explica, és l’informe que els acaba de facilitar, que l’any 2012 es va incrementar un 

quart tram en el rebut de l’aigua, relativament car, que el que pretenia era assolir un ús mes 

racional de l’aigua penalitzant els consums més enllà del necessari. Aquesta campanya, diu, 

va tenir èxit, i al final hi ha hagut un 20% menys de consum d’aigua durant l’any 2013 en 

relació a l’any anterior, en el quart bloc un 41%, en el tercer bloc un 44,5%, en el segon bloc 

un 16,7% i en el primer bloc un 7%, que sumats als costos del CAT i de la tarifa elèctrica 

posava en perill l’equilibri de la concessió per la baixada de consum i de facturació, i van 

pensar que la millor manera era repercutir-ho sobre la part fixa i garantir així la qualitat del 

servei. Es posa a disposició dels regidors per tal que si estan interessats en qualsevol tipus 

d’aclariment, pregunta o detall sobre el tema de l’aigua, puguin mantenir una reunió per 

parlar-ho. 

El senyor Espuny agraeix l’oferiment i demana poder tenir aquesta reunió. Avança que la 

primera pregunta que efectuarà a la reunió serà sobre si la repercussió dels costos afectarà 

només als usuaris del cas urbà, ja que la companyia també dona servei a altres sectors. I que 

preguntarà sobre la justificació d’aquest increment, ja que l’usuari pagarà 35,00 € més i ell 

pensa que si es fes d’una altra manera no caldria arribar a tots aquests increments. 
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El senyor Montagut manifesta que no té cap problema en tenir aquesta reunió amb els regidors 

que hi vulguin assistir, i els hi demana es mirin tota la documentació que se’ls ha facilitat, 

l’estudiïn i que quan ho considerin oportú poden mantenir la reunió. 

En relació a la pregunta de la senyora Margalef diu que no té cap inconvenient en donar-li 

resposta per escrit o si ho vol també pot mantenir una reunió amb ell. Demana però que no es 

facin afirmacions com la que ha fet relativa a que no hi policia local a les nits, ja que malgrat 

que en algun cas puntual s’hagi donat el cas, qualsevol lladre que els estigui escoltant pot 

pensar que pot actuar lliurement al municipi, i haver-hi algun perjudicat. En relació als 

contenciosos manifesta que no té cap inconvenient en donar-li explicacions detallades si li fa 

arribar les preguntes, o si ho prefereix li pot contestar en el proper ple. 

L’alcalde aprofita el torn per anunciar que el proper 10 d’abril, començaran les obres de la 

nova Comissaria de Mossos, segons li va manifestar el Conseller. 

El regidor senyor Martí manifesta que els farà arribar una relació detallada tant de les despeses 

com de les reunions a la Fira Internacional de Moscou. En quan a l’assistència de personal, 

manifesta que de l’àrea de Turisme van anar tres persones, una tècnica, el gerent, i ell com a 

regidor de Turisme, i que va ser ell personalment qui va insistir l’alcalde perquè hi assistís 

també, ja que tenien previstes unes reunions d’alt nivell, i la seva presència era força 

important. Afirma que s’ha equivocat moltes vegades, i que sempre s’aplica la màxima que 

qui fa coses s’equivoca, però que de vegades l’encerta, i qui no fa res sempre s’equivoca. 

Afirma que han fet moltes coses i per tant s’han equivocat moltes vegades, però com que té la 

intenció de fer moltes coses més des d’ara fins a finals de legislatura, segur que se’n 

equivocaran moltes més. Creu que fer una aposta forta pel mercat rus no és cap equivocació, 

ja que aquest mercat és el més important als municipis del sud de Catalunya i Costa Daurada. 

Avui en dia és el client més important, amb una durada de la seves estades espectaculars i 

d’un gran nivell adquisitiu. Rússia, diu, no és cap mercat emergent, sinó un mercat totalment 

consolidat, amb percentatges molt elevats d’ocupació d’hotels i habitatges d’ús turístic, i amb 

una temporada que comença a primers d’abril i finalitza a finals d’octubre, força constant i 

regular. Afegeix que segons dades de la Universitat Rovira i Virgili, el 75% del turisme rus 

repeteix, i el grau de fidelització al destí és un dels més elevats, essent un turisme familiar en 

la seva majoria. És un mercat potent en tots els sentits. Només a Moscou viuen onze milions 

de persones, recorda. És un país ric en petroli, gas, or i urani, que està a quatre hores del sol i 

del bon temps, ja que, assegura, a Moscou, ni sol, ni bon temps, ni platja. El 70% del turisme 

rus que visita l’Estat Espanyol, continua, ve a Catalunya, tot i haver marques molt potents 

com són ara València, Andalusia, les Canàries i les Balears, i d’aquest percentatge, el 50% ve 

a localitats a vint minuts de l’Ametlla. Per aquest motiu creu que l’Ametlla de Mar necessita 

atraure aquest visitant per diversificar mercats, ja que avui viuen principalment de dos d’ells, 

el nacional i/o espanyol, amb un 70%, i l’internacional, amb l’altre 30%, del qual el 90% és 

francès, del Benelux amb un 5% ó 6%, alemany en un 2% ó 3%, i només l’ú per cent és rus. 

Creu que si l’Ametlla de Mar ha de ser un poble turístic necessita consolidar-se en altres 

mercats internacionals. Explica que justament avui han tingut l’alcalde i ell mateix una reunió 

amb els representants dels municipis de les Cases d’Alcanar, Sant Carles de la Ràpita i 

l’Ampolla, amb la Diputació de Tarragona i la Generalitat, per mirar de tirar endavant amb el 

turisme estranger. El 69% del turisme de les Terres de l’Ebre és nacional i/o estatal i el 31% 

restant internacional, bàsicament francès, tot al revés dels altres llocs on viuen del turisme: a 

la Costa Daurada el 70% és internacional, i el 30% espanyol i/o català, i el turisme 

internacional el diversifiquen en diversos mercats. En canvi aquí només tenen un mercat 

estranger, que és el francès. Continua la seva intervenció tot anunciant que durant l’estada a 
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Moscou van tancar un “Press trip”, un viatge d’aproximació al territori, pel proper dia 5 de 

maig, on vindran periodistes de diferents àmbits a visitar la localitat, especialment la 

gastronomia i la platja, amb el canal estatal rus núm. 1, amb un volum d’espectadors de més 

de cinquanta milions de persones, garantint un mínim de catorze vegades en “prime-time” per 

diverses televisions, a cost zero. Un tour operador que porta milions de visitants arreu del 

mon, ESTOUR, que l’any passat va portar a Catalunya vint mil visitants i que fa una revista 

anual de tots els països on porta turistes, dedica a l’Ametlla de Mar el reportatge dedicat a 

l’Estat Espanyol. Als tres o quatre milions de turistes que transporta aquest tour operador se’ls 

hi dóna un exemplar de la revista a l’hora de contractar, també a cost zero. Mostra en aquest 

moment l’exemplar de la revista. Continua afirmant que el proper mes d’octubre faran un altre 

“Press trip” amb assistència dels presidents i directors generals de tots els tours operadors al 

sopar que organitza la Generalitat a Moscou, i que van anar a buscar-los expressament ja que 

volien conèixer l’Ametlla. Van fer, continua el senyor Martí, al voltant de vint-i-cinc 

reunions, totes elles programades abans de marxar, amb organitzacions de turistes que 

busquen apartaments i xalets, i als quals ja se’ls ha remés tota la documentació de les 

empreses locals que es dediquen al lloguer d’estiu i que tenen els habitatges legalitzats, 

producte, preus i persones de contacte. Si tingués l’autorització de les agències del poble els 

podria ensenyar els mails rebuts com a mostra d’agraïment per la feina feta a Moscou. Estant 

tancant un “Word Shop” entre les agències emissores russes i les de lloguer de l’Ametlla al 

CiP, pels propers dies 6, 7 i 8 de maig. Han fet reunions també amb diverses empreses que es 

dediquen a la promoció on-line, per poder realitzar publicitat a Rússia. En definitiva, explica, 

ells no poden assistir les vegades que hi assisteixen altres localitats de la Costa Daurada que fa 

deu anys que hi van a aquesta fira, però intentaran entrar al mercat rus via on-line que surt 

molt més econòmic. Han fet també, diu, reunions amb empreses d’activitats: en el camp de les 

excursions hi ha una lluita enorme, ja que envien gent al Museu Dalí, al camp del Barça, a la 

Roca Village, a Montmeló, a Barcelona, a Montserrat, al Priorat, a Tarragona, a Port 

Aventura... han fet reunions per intentar portar visitants a passar un dia a l’Ametlla, i tenen 

signat portar per aquest proper estiu set mil visitants russos. 

L’alcalde fa un incís en la intervenció del senyor Martí per explicar que entre els mesos de 

maig a setembre de l’any passat venia un autocar setmanal, i que per aquest any hi ha tancats 

set autocars setmanals només de turisme rus, amb els quatre grans tours operadors d’aquell  

mercat: HOTEL EXTRA, TEZ TOUR, NATALI TOURS i OLYMPIA. 

Continua el senyor Martí per dir que en el camp de submarinisme el mercat més important 

també és el rus, així com el de lloguer d’embarcacions i la pesca. Que estan en tràmits per 

tancar visites a les infraestructures pesqueres i passar el dia sencer visitant el comerç i la 

gastronomia. Repeteix que el viatge el van fer tres persones com a representants de 

l’ajuntament, i l’alcalde, per la seva insistència perquè s’hi incorporés. Creu que el mercat rus 

és un mercat que s’ha de treballar, perquè tant a curt, com a mig i llarg termini està molt 

consolidat, és potent, i aquí a l’Ametlla tenim el que ells busquen, i per tant s’ha de treballar. 

En quan als números, diu que encara no els té, perquè tot just van arribar diumenge passat, 

però que juntament amb un detall de les reunions efectuades els ho farà arribar a tots els 

regidors. 

L’alcalde vol afegir que tenen tot el suport dels ajuntaments amb els quals treballen 

conjuntament, i aprofita per agrair de manera molt especial, tant a la Diputació de Tarragona, 

com a l’Agència de Turisme de Catalunya, a la directora general de Turisme i a tota la 

Conselleria d’Empresa i Ocupació, tot el seu suport per a què puguin assolir un posicionament 

cada vegada més ferm. S’ha fet i s’està fent molta feina. 
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I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 21:15 hores del dia més amunt 

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

ho desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 

 
DILIGÈNCIA. 

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

queda estesa en 18 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 167 a 184 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 29/05/2014 

El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 4/2014, DE 27/05/2014. ORDINÀRIA. 

 

 

ASSISTENTS A L’INICI 

 

 

Alcalde 

Sr. Andreu Martí i Garcia 

 

Regidors 

Sr. Antoni Montagut i Franch 

Sra. Mª Carme Martí i Buenaventura 

Sr. Ruben Lallana i Plaza 

Sra. Eva Mª del Amo i Galarzo 

Sr. Vicent Martí i Esteller 

Sra. Francesc Albert Medrano i Arbó 

Sr. Joan Font i Ballesteros 

Sra. Marta Font i Ferré 

Sra. Gemma Margalef i Creixenti 

Sr. Jordi Gaseni i Blanch 

Sr. Vicent Llaó i López 

Sr. Antonio Espuny i Gaseni 

 

Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 

 

Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 

 

 

ACTA 

 

 

A l’Ametlla de Mar, a les 18:00 hores del dia 31/07/2014, 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 3/2014, DE 27/03/2014,  

 

 

Es procedeix a llegir ‘acta de la sessió 3/2014, de 27/03/2014. 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 3/2014, de 27/03/2014. 

 

 

2- APROVACIÓ DE LA DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE 

LA CALA SERVEIS MUNICIPALS, SL. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord 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: 

 

 

Vist l’apartat 212.5 de l’article 212 Formes de creació i procediment del Reglament d’Obres, 

Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13/6/1995; 

Vist l’article 201 Procediment de constitució i d’aprovació dels estatuts del decret 179/1995, 

de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; 

Vist l’acord del Consell d’Administració de LA CALA SERVEIS MUNICIPALS, SL de data 

27 de març de 2014 en el qual es proposa la modificació d’Estatuts de la Cala Serveis 

Municipals, SL incorporant, en la part final de l’article 16 Facultats, el text que es transcriu 

literalment: 

 

“El President del Consell d’Administració tindrà la facultat, entre altres que li siguin 

atorgades pel Consell d’Administració o la Junta General, la de realitzar davant de 

qualsevol entitat, tant pública com privada, tots els tràmits, gestions i actuacions que 

siguin necessàries per tal de que La Cala Serveis Municipal, SL pugui presentar 

telemàticament declaracions, declaracions-liquidacions o qualsevol altre document, 

incloent expressament els que siguin exigits per la normativa administrativa i 

tributaria. En especial, estarà facultat per sol·licitar qualsevol tipus de certificat 

d’usuari expedit per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la 

Moneda  o de qualsevol altra entitat pública o privada, així com realitzar totes les 

gestions i tràmits que siguin necessaris per a que La Cala Serveis Municipals, SL 

sigui titular de qualsevol tipus de certificat d’usuari, ja siguin realitzats davant la 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda  o davant de 

qualsevol altra entitat pública o privada.” 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació d’Estatuts de la Cala Serveis Municipals, SL 

incorporant, en la part final de l’article 16 Facultats, el text que es transcriu literalment: 

 

“El President del Consell d’Administració tindrà la facultat, entre altres que li siguin 

atorgades pel Consell d’Administració o la Junta General, la de realitzar davant de 

qualsevol entitat, tant pública com privada, tots els tràmits, gestions i actuacions que 

siguin necessàries per tal de que La Cala Serveis Municipal, SL pugui presentar 

telemàticament declaracions, declaracions-liquidacions o qualsevol altre document, 
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incloent expressament els que siguin exigits per la normativa administrativa i 

tributaria. En especial, estarà facultat per sol·licitar qualsevol tipus de certificat 

d’usuari expedit per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la 

Moneda  o de qualsevol altra entitat pública o privada, així com realitzar totes les 

gestions i tràmits que siguin necessaris per a que La Cala Serveis Municipals, SL 

sigui titular de qualsevol tipus de certificat d’usuari, ja siguin realitzats davant la 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda  o davant de 

qualsevol altra entitat pública o privada.” 

 

SEGON.- 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’anunci al 

Butlletí Oficial de la Província. 

 

TERCER.- Disposar l’aprovació definitiva de la modificació d’Estatuts de la Cala Serveis 

Municipals, SL, sense necessitat d’ulterior acord, per al cas que no es presentessin 

al·legacions durant el període d’exposició publica. 

 

QUART.- Facultar l’Alcalde per a realitzar tots aquells actes i tràmits que resultin necessaris 

per a l’execució del present acord. 

 

 

3- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ARTICLE 6 DE 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8, 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 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 6 de l’ordenança fiscal número 8, reguladora de les taxes per la prestació de serveis 

municipals d’intervenció administrativa en l’exercici d’activitats, disposa: 

Article 6. Exempcions i bonificacions. 

1 Són exempts del pagament de la taxa, sens perjudici de l’obligació de tramitar la 

corresponent autorització, llicència, o comunicació, els trasllats derivats d’expropiació, 

enderrocament forçós, declaració de ruïna, enfonsament, incendi, o compliment d’altre 

tipus d’ordre o disposició oficial. 

2. Tindran dret al gaudi de les bonificacions que s’estableixen els següents supòsits: 

a) Del 90% de la tarifa, les activitats de naturalesa no onerosa o no adreçada a 

l’obtenció d’un lucre econòmic o benefici industrial o empresarial. 

b) Del 50% de la tarifa, els trasllats d’activitats autoritzades per motiu d’arranjament, 

reforma i millora de les seves instal·lacions o locals, sempre que el període del 

trasllat no superi l’any. 



 

Ajuntament de l’Ametlla de Mar  

Llibre de les actes del Ple. 

 

Pàgina 188 

 

c) Del 50% de la tarifa, els canvis d’activitat o de condicions o característiques del 

local o establiment que comporti nova verificació tècnica i/o administrativa. 

d) Del 50% de la tarifa, els canvis de titularitat de l’activitat, excepte en els casos de 

successió familiar entre cònjuges, i entre descendents i ascendents, en què serà del 

25%. 

e) Del 50% de la tarifa, les activitats autoritzades amb caràcter temporal amb termini 

màxim de tres mesos. Aquesta bonificació no serà d’aplicació a les activitats de 

caràcter extraordinari. 

3. Les exempcions i bonificacions establertes s’entenen aplicables a la prestació dels 

serveis municipals conduents a l’obtenció del títol habilitador per a l’exercici de 

l’activitat, sense afectar les quotes mínimes, quan hi són, ni les tarifes establertes per a la 

prestació de serveis de controls. 

 

S’ha detectat l’existència d’aspectes d’aquest concret redactat necessitats d’aclariment 

mitjançant reforma, ja que la seva lectura indueix o pot induir a indesitjables confusions 

abocades a solucions interpretatives de difícil encaix en l’àmbit tributari. Es detecten, en 

concret, les següents: 

k) És clar, i així es deriva del simple redactat de l’encapçalament del paràgraf, que els 

percentatges dels diferents punts de l’apartat segon es refereixen al percentatge de 

bonificació sobre el total de la tarifa que en resulti per aplicació de l’article 5. La 

finalitat teleològica de l’últim incís l’apartat d), en canvi, evidencia que el percentatge 

del 25 que s’esmenta es refereix, o es vol referir, no al percentatge de bonificació, com 

es fa al llarg dels cinc punts del paràgraf esmentats, sinó, impròpiament per no haver-

se referit de manera expressa, al percentatge de la tarifa. Entendre-ho d’una altra 

manera, com certament es desprèn de la literalitat del redactat, abocaria al contrasentit 

que tributessin més (75%) els canvis de titularitat de l’activitat entre cònjuges, i entre 

descendents i ascendents (ja que la bonificació seria només del 25% de la tarifa), que 

els que s’esdevinguin en altres circumstàncies mancades d’aquesta especial 

consideració de parentiu (50%). Per solucionar aquesta disfunció es proposa, 

simplement, corregir el percentatge equivocat per referenciar-lo, com ho està la resta, a 

la bonificació, i no a la tarifa, de manera que aquest punt d) del paràgraf segon restaria 

redactat de la següent manera: 
 

“d) Del 50% de la tarifa, els canvis de titularitat de l’activitat, excepte en els 

casos de successió familiar entre cònjuges, i entre descendents i ascendents, en 

què serà del 75%.” 

l) Es considera necessari clarificar, igualment, el redactat de l’apartat tercer, ja que ha 

donat lloc a diferents interpretacions contradictòries. Es proposa en conseqüència el 

següent redactat alternatiu: 
 

“3. Regles específiques d’aplicació de les exempcions i bonificacions. 

m) Les exempcions i bonificacions establertes són aplicables exclusivament 

a les tarifes per la prestació dels serveis municipals conduents a 

l’obtenció del títol habilitador per a l’exercici de l’activitat. No són 

aplicables a les tarifes establertes per la prestació de serveis de control. 

n) Quan, per aplicació d’alguna de les bonificacions establertes en resulti 

una tarifa inferior a la fixada com a quota mínima, s’aplicarà la quota 

mínima.” 
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La modificació puntual, en definitiva, és de caràcter eminentment tècnic. No modifica tarifes 

ni estableix nous supòsits de subjecció. 

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 del Reial decret legislatiu 2/2004, 

de 5/3/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; 

El Ple acorda; 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual de l’Ordenança Fiscal número 8, 

reguladora de les taxes per la prestació de serveis municipals d’intervenció administrativa en 

l’exercici d’activitats, en els següents termes: 

Únic: l’article 6è queda redactat de la següent manera: 

“Article 6. Exempcions i bonificacions. 

1 Són exempts del pagament de la taxa, sens perjudici de l’obligació de tramitar la 

corresponent autorització, llicència, o comunicació, els trasllats derivats d’expropiació, 

enderrocament forçós, declaració de ruïna, enfonsament, incendi, o compliment d’altre 

tipus d’ordre o disposició oficial. 

2. Tindran dret al gaudi de les bonificacions que s’estableixen els següents supòsits: 

a) Del 90% de la tarifa, les activitats de naturalesa no onerosa o no adreçada a 

l’obtenció d’un lucre econòmic o benefici industrial o empresarial. 

b) Del 50% de la tarifa, els trasllats d’activitats autoritzades per motiu d’arranjament, 

reforma i millora de les seves instal·lacions o locals, sempre que el període del 

trasllat no superi l’any. 

c) Del 50% de la tarifa, els canvis d’activitat o de condicions o característiques del 

local o establiment que comporti nova verificació tècnica i/o administrativa. 

d) Del 50% de la tarifa, els canvis de titularitat de l’activitat, excepte en els casos de 

successió familiar entre cònjuges, i entre descendents i ascendents, en què serà del 

75%. 

e) Del 50% de la tarifa, les activitats autoritzades amb caràcter temporal amb termini 

màxim de tres mesos. Aquesta bonificació no serà d’aplicació a les activitats de 

caràcter extraordinari. 

3. Regles específiques d’aplicació de les exempcions i bonificacions. 

a) Les exempcions i bonificacions establertes són aplicables exclusivament a les tarifes 

per la prestació dels serveis municipals conduents a l’obtenció del títol habilitador 

per a l’exercici de l’activitat. No són aplicables a les tarifes establertes per la 

prestació de serveis de control. 

b) Quan, per aplicació d’alguna de les bonificacions establertes en resulti una tarifa 

inferior a la fixada com a quota mínima, s’aplicarà la quota mínima.” 

 

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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4- FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS AL MUNICIPI DE L’AMETLLA DE MAR 

PER AL 2015. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, 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: 

 

 

Els Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament d’Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya han instat de l’Ajuntament que efectuï la proposta de fixació per al 

2015 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 2015; 

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 2015, les que s’esmenten: 

 2 de febrer, dilluns. 

 29 de juny, dilluns. 

 

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

 

 

5- DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ 

NÚM. 8, EFECTUAT A LA CALA GESTIÓ, EN LA PART CORRESPONENT DE 

L’OBRA XARXA DE PLUVIALS DE LES ESCALES DEL CARRER ANGEL. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord 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: 

 

 

El Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, en data 24 de novembre de 2011 va acordar 

l’encàrrec de gestió número 8 a l’entitat pública empresarial La Cala Gestió, en relació a la 

xarxa separada de pluvials  a les escales de carrer Àngel i a la pavimentació de diversos 

carrers a la urbanització de les Tres Cales. 
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Vist que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té la possibilitat d’acollir-se a les bases de 

subvencions del Pla d’Inversions Sostenibles 2014 de la Diputació de Tarragona. 

Vist que per tal de complir amb els requisits de les bases reguladores del Pla d’Inversions 

Sostenibles 2014, ha d’haver un canvi en el promotor de l’obra, de la Cala Gestió a 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. 

Per tot això, el Ple acorda: 

 

PRIMER.- Deixar sense efecte l’encàrrec de gestió nº 8 en la part corresponent a la xarxa de 

pluvials a les escales de l’Àngel. 

 

SEGON.- Comunicar a l’EPE La Cala Gestió aquest acord per a que en prengui raó l’òrgan 

competent. 

 

 

6- ACORD D’APROVACIÓ DEL PROJECTE “REPARACIÓ DEL FERM DELS 

CARRERS CAMBRILS, QUATRE, BRISA, TORN I MANANTIAL DE LA 

URBANITZACIÓ DE LES TRES CALES” I SOL·LICITUD DEL CANVI DE SUBVENCIÓ 

AL PUOSC ANUALITAT 2011-2012. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord, 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: 

 

 

Atès que el PUOSC 2011- 2012 va aprovar a l’Ametlla de Mar, la subvenció referent a l’obra 

“Xarxa separada de Pluvials a les escales del Carrer de l’Angel per a la millora del 

clavegueram de l’estació de bombament de la Plaça del Canó, per un pressupost de 

153.896,47€ i una subvenció de 67.909,64€. 

Atès que en data 29/4/2014 es va publicar al BOPT num. 98, la convocatòria de la subvenció 

del Pla Especial d’Inversions sostenibles 2014 de la Diputació de Tarragona; 

Atès que l’Ajuntament té assignat per la Diputació, una subvenció de 120.875,20€, i 

l’Ajuntament té la voluntat de finançar l’obra Xarxa separada de Pluvials a les escales del 

Carrer de l’Angel per a la millora del clavegueram de l’estació de bombament de la Plaça del 

Canó;  

Atès que això implica un canvi de finançament de l’obra ja que sobrepassa el tant per cent que 

marquen les bases de subvenció del PUOSC,  

Per tot això, el Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar el projecte “Reparació del ferm dels carrers Cambrils, Quatre, Brisa, Tord 

i Manantial de la Urbanització de les Tres Cales, per un import de 65.512,59€. 

 

SEGON.- Sol·licitar al PUOSC,  un canvi de la subvenció inicialment aprovada de 

67.909,64€ referent al projecte Xarxa separada de Pluvials a les escales del Carrer de l’Àngel 

per a la millora del clavegueram de l’estació de bombament de la Plaça del Canó i aprovar una 

nova inclusió de l’obra Reparació del ferm dels carrers Cambrils, Quatre, Brisa, Tord i 
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Manantial de la Urbanització de les Tres Cales per un import de subvenció de 42.583,19€. 

 

TERCER. Comunicar aquest acord al Departament de Governació de les Terres de l’Ebre. 

 

 

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

2014 NÚM. 2/2014. 

 

 

Un cop llegida la proposta d’acord 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: 

 

 

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

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 2/2014; 

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 2014; 

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

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

l’expedient; 

Vist l’informe d’Intervenció; 

El ple acorda: 

 

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

general de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 2/2014, que és el que s’especifica: 

 

Partida Hab/ Supl, Disminucions 

155.74000 Transferència EPE, pluvials escales carrer de l’angel 0,00 153.896,47 

155.61900 Pluvials escales carrer de l’angel 153.896,47 0,00 

230.22698 Ajudes socials 50.000,00 0,00 

Total 203.896,47 153.896,47 

 

L’estat d’ingressos que es proposa mofidicar: 

 

Denominació Habilit/Suplement Disminucions 

76101 Diputació, PEIS carrer angel  120.875,20  

75000 Puosc, pluvials escales carrer angel 0,00 42.583,19 

28200 ICIO 0,00 28.292,01 

TOTALS 120.875,20 70.875,20 

 

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

un període de quinze dies hàbils segons el que determina la normativa vigent, i disposar, per al 
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cas que no es presentessin al·legacions de cap mena, l’aprovació definitiva un cop haurà 

transcorregut aquell termini. 

 

 

8- DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST 1ER TRIMESTRE 2014. 

 

 

Per part del senyor Montagut es dóna compte del seguiment del Pla d’ajust del 1er. trimestre 

de 2014. 

 

La Corporació es dóna per assabentada. 

 

 

9- DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ TRIMESTRAL DEL 1ER TRIMESTRE 2014. 

 

 

Per part del senyor Montagut es dóna compte de la informació trimestral del 1er. trimestre de 

2014. 

 

La Corporació es dóna per assabentada. 

 

 

10- DONAR COMPTE DE LA LLEI DE MOROSITAT 1ER TRIMESTRE 2014. 

 

 

Per part del senyor Montagut es dóna compte de la Llei de Morositat del 1er. Trimestre de 

2014. 

 

La Corporació es dóna per assabentada. 

 

 

11- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL CONSISTENT EN LA INCLUSIÓ AL 

CATÀLEG DE MASIES D’UNA EDIFICACIÓ RURAL EXISTENT A LA PARCEL·LA 5 

DEL POLÍGON 34. 

 

 

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

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

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

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

Comissió Informativa, amb el següent resultat: 

 Vots a favor: tretze. 

 Vots en contra: cap. 

 Abstencions: cap. 

Vist el què, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de l’assumpte. 
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Un cop llegida la proposta d’acord i 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: 

 

 

En data 2/4/2014 la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre va suspendre la 

resolució corresponent a l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla d’ordenació 

urbanística municipal consistent en la inclusió al catàleg de masies d’una edificació rural 

existent a la parcel·la 5 del polígon 34, que havia estat objecte d’aprovació provisional per 

part del Ple en data 30/1/2014, fins que es presentés text refós que incorporés determinades 

prescripcions. 

En data 8/5/2014, RE 1439, el Sr. Albert Adellach Rincón va presentar el text refós, tot 

sol·licitant la continuació de la tramitació de la modificació puntual. 

En data 21/5/2014 l’arquitecte municipal Sr. Joan Prous Cañellas ha emès informe que 

conclou que el text refós compleix els requeriment de la Comissió Territorial d’Urbanisme. 

Correspon en conseqüència donar compliment a l’acord de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme mitjançant la presentació del text refós elaborat, verificat pel Ple de 

l’ajuntament. 

Per tot això; 

Vistos els informes preceptius de Secretaria i d’Intervenció; 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Verificar el text refós de la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 

municipal consistent en la inclusió al catàleg de masies d’una edificació rural existent a la 

parcel·la 5 del polígon 34. 

 

SEGON.- Elevar aquest acord, juntament amb el text refós verificat, a la Comissió 

d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, per a la seva aprovació definitiva. 

 

 

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

DECRETS DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL. 

 

 

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 

l’Alcaldia números 119/2014, de 25/03/2014, al 282/2014, de 22/05/2014, i de les actes de les 

Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 10/2014 de 28/03/2014, 11/2014 de 

04/04/2014, 12/2014 de 11/04/2014, 13/2014 de 22/04/2014, 14/2014 de 25/04/2014, 

15/2014, de 08/05/2014 i 16/2014 de 16/05/2014, 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. 

La senyora Font, en relació l’acta de la Junta de Govern Local de data 28/03/2014, relatiu a 

l’obertura d’un expedient a dos propietaris del Sector Sant Jordi Bosc, per construir una 
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piscina en un lloc on hi ha suspensió de llicències, pregunta sobre les actuacions dutes a terme 

per l’ajuntament. 

El senyor Lallana contesta que tant aviat es van assabentar de les obres van realitzar el 

corresponent informe que va passar per Junta de Govern i van comunicar l’acord als afectats, 

els quals han presentat recurs, trobant-se en l’actualitat en vies de solucionar-se per part del 

TAG de l’ajuntament. 

 

 

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

INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 

 

 

L’alcalde informa que fa uns dies van iniciar-se les obres de la nova Comissaria dels Mossos 

d’Esquadra. 

La senyora Font informa que el passat dimecres va tenir un acte amb els alumnes de quart de 

primària, als quals els va explicar el funcionament de l’ajuntament de manera pedagògica, i 

que durant els propers dies faran arribar unes instàncies a l’ajuntament. Demana que 

s’examinin amb atenció per si poden interessar, i remarca l’especial interès d’algunes d’elles. 

El senyor Gaseni, en relació a las visites que fa la regidora de Benestar Social als domicilis de 

gent amb malalties cròniques de la localitat, de vegades en companyia de l’alcalde i amb la 

unitat del SUM, pregunta la freqüència en que es realitzen aquestes visites, quan temps fa que 

les estan fent, i si creuen que és necessari fer-les. 

La senyora Margalef pregunta al senyor Montagut el criteri que es fa servir a l’hora de 

contractar els serveis de taxi per portar les actes dels resultats el dia que hi ha eleccions, ja que 

li consta que durant els tres anys que ella porta de regidora, el taxi escollit sempre ha estat el 

mateix. Pregunta també si són conscients de les olors que se senten a la plaça del Canó, i si 

són coneixedors que les últimes obres en què es van segellar les tapes per evitar aquestes olors 

van provocar que amb els últims aiguats sortissin les aigües fecals per les foses sèptiques dels 

restaurants de la zona. 

La senyora Martí explica que al seu parer una gran unitat, com és el SUM, finançada per tot el 

poble, s’ha d’aprofitar, no només per cobrir urgències, sinó també pel dia a dia, i per això el 

que fan és, de tant en tant, visitar malalts crònics del poble, perquè sàpiguen que hi ha aquest 

servei a la seva disposició, que potser no gosen demanar. Es fan efectivament visites amb els 

actius del SUM, per contactar amb aquesta gent, oferir-li el servei, facilitar-los el número de 

telèfon. I sí, de tant en tant, remarca, l’alcalde l’acompanya quan té disponibilitat. 

El senyor Montagut, en relació al tema del taxi, contesta a la senyora Margalef i diu que qui 

truca al taxi per a realitzar aquest servei és el jutge de pau, que entén que deu escollir el taxi 

que està lliure o el que li ve més de gust, però que en cap cas és l’ajuntament qui contracta el 

taxi per portar a la Junta Electoral les actes de les eleccions. 

En relació a les olors de la plaça Canó, explica que tal com ha dit la senyora Margalef, es van 

canviar i segellar les juntes, i ell tenia notícia que des d’aquell moment s’havia millorat, i molt 

i això ho corrobora ell mateix perquè sol passar sovint per aquell indret. Li consta que la 

millora va ser notòria. Però que a la vista del panorama devastador posat de manifest per la 

regidora es posarà en contacte amb qui porta el manteniment. Vol dir que si realment ha 

succeït tot el que la senyora Margalef ha dit en els diferents restaurants de la zona a ell no li ha 

arribat la comunicació de cap incidència, cosa que no vol dir pas que no hagi succeït, però que 

ell ho desconeix. Es compromet, ja que és un tema tècnic, que en el proper Ple li donarà totes 
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les explicacions, i potser se’n haurà de desdir d’alguna de les seves afirmacions. La pregunta li 

sembla correcta, però les afirmacions exagerades. 

L’alcalde manifesta que properament convocarà dues reunions, una de temes econòmics i 

l’altra turístics. Explica que fa uns dies, en plena campanya de les eleccions europees, va 

aparèixer un opuscle suposadament informatiu amb objectius clarament electoralistes, ja en 

cap cas volien informar a la població, i a on es donaven informacions falses i tergiversades. 

Respecte al titular on diu que l’ajuntament té trenta-cinc milions de deute, l’equip de govern 

ha arribat a la conclusió que no entenen la informació econòmica que se’ls dona, ja sigui 

perquè no assisteixen a les reunions i/o no l’entenen, o perquè s’han volgut manipular de 

manera mal intencionada, o molt mal intencionada, les xifres, per confondre, o per espantar la 

gent. Creu que no és ètic mentir d’aquesta manera, i menys encara que ho faci el portaveu del 

grup d’ERC, que té tota la informació que vol de l’ajuntament, ja que van estar governant tots 

dos i coneix quin és el seu tarannà. No entén aquest fet. En tot cas, per si pot haver-hi algun 

tipus de dificultat, de dubte, o d’interpretació, aquesta setmana els convocarà a una reunió, 

amb els tècnics corresponents, per parlar i analitzar aquest tema econòmic. Desitja fer un 

resum, que vol que quedi reflectit en l’acta, i és que si pregunten quan deu l’ajuntament, a data 

d’avui són vint-i-dos milions d’euros. Sumant el deute bancari, els proveïdors i la part de la 

residència, tot i que entraran en detall el dia de la reunió anunciada, si ho volguessin pagar tot 

avui, de cop, seria una mica més de vint-i-sis milions d’euros. No entén per què diuen trenta-

cinc milions. Ja li avança ara al senyor Gaseni que en el reunió parlaran també dels ingressos 

reconeguts i exigibles, uns trenta milions d’euros, per tant un saldo positiu a favor de 

l’ajuntament. Respecte de l’altra afirmació que es feia a l’opuscle esmentat, al seu entendre 

desafortunada, que van estar a Moscou de manera lúdic-festiva, com que el senyor Gaseni va 

ser regidor de Turisme ja sap el complicat que és, i la gran feina que s’està fent, al seu 

entendre excel·lent, els emplaça a tenir aquesta reunió per parlar en positiu de les coses que 

podrien fer millor, però si el que els preocupava era saber si la seva senyora, que el va 

acompanyar a Moscou com ha fet en altres ocasions a algun altre lloc, paga la factura de la 

seva butxaca, ha de dir que sí. Exhibeix document de la transferència d’aquestes despeses per 

demostrar que la seva senyora ha pagat tota la seva part. No entrarà a valorar, conclou, el que 

cobra l’alcalde o el que cobrava el senyor Gaseni quan era responsable d’Esports de la 

Generalitat per la feina feta per cadascú. No ho ha fet mai, diu, el entrar en temes personals, i 

no ho farà ara. 

 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 19:55 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 12 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 185 a 196 del 

llibre. 

L’Ametlla de Mar, 01/08/2014 

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 3 últims fulls inicialment 

habilitats, per causa de no caber íntegrament l’acta de la sessió que correspondria transcriure. 

El llibre l’integren 197 fulls, inclòs el present, i compren les següents actes: 

 

 Any 2013: des de l’acta de la sessió 2/2013, de 5/3/2013, fins a la de la sessió 8/2013, 

de 4/12/2013: 7 actes. 

 Any 2014: des de l’acta de la sessió 1/2014, de 30/1/2014, fins a la de la sessió 4/2014, 

de 27/5/2014: 4 actes. 

 

L’Ametlla de Mar, 01/08/2014 

El secretari 

 

 

 

 

 

Jacobo Martínez Deó 

 


