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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:......................793601 E / 793800 E

Data en què s’inicia la transcripció dels acords:............ 01/08/2014, amb efectes des 
del 12/06/2014.

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, 01/08/2014

El secretari

Jacobo Martínez Deó
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 5/2014, DE 12/06/2014. 
EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS A L’INICI

Alcalde

Sr. Andreu Martí i Garcia

Regidors

Sr. Antoni Montagut i Franch

Sra. Mª Carme Martí i Buenaventura

Sr. Ruben Lallana i Plaza

Sra. Eva Mª del Amo i Galarzo

Sr. Vicent Martí i Esteller

Sra. Francesc Albert Medrano i Arbó

Sr. Joan Font i Ballesteros

Sra. Marta Font i Ferré

Sra. Gemma Margalef i Creixenti

Sr. Jordi Gaseni i Blanch

Sr. Antonio Espuny i Gaseni

Excusa la seva absència el regidor Vicent Llaó i López.
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Secretari

Sr. Jacobo Martínez Deó

Interventora accidental

Sra. Mireia Martínez Margalef

ACTA

A l’Ametlla de Mar, a les 13:15 hores del dia 12/06/2014, 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- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE DETERMINADES CONDICIONS 
FINANCERES DE LES OPERACIONS D’ENDEUTAMENT EN EL MARC DE LA 
PRIMERA FASE DEL MECANISME DE PAGAMENT A PROVEÏDORS, REAL DECRET 
4/2012, DE 24 DE FEBRER.

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 
del que es disposa a l’article 82.3 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 
procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 
Comissió Informativa, amb el següent resultat:
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* 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 regidor senyor Espuny manifesta que
un altre cop l’equip de govern torna a presentar una nova re-negociació del deute, que els 
porta a reconèixer que el deute actual és de vint-i-sis milions d’euros i no el que deien en un 
principi. Presenten un ajornament del que tenen amb l’Estat justificant l’opció segona amb 
l’allargament del període de carència i la reducció del tipus d’interès. Creu que si realment 
l’equip de govern volgués treure pressió, reconduir la situació de l’ajuntament i mirar pels 
ciutadans del poble, agafarien l’opció tercera, ja que el ciutadà, amb el deute que tenen, vindrà
a pagar en deu anys uns set o vuit milions d’euros en interessos, i això representa els llibres de
text escolar de cinquanta anys. Si realment l’equip de govern mirés pels interessos dels 
ciutadans el que farien seria, com ha dit, agafar l’opció tercera, que suposa un estalvi 
important pel ciutadà en interessos, i no la segona, que suposa ajornar el deute un any i sumar-
lo a la resta d’anys, amb el conseqüent augment dels interessos. L’opció tercera és la més 
correcta i la més beneficiosa. Recorda que quan l’oposició ja estava dient que el deute era de 
trenta milions d’euros, l’equip de govern deia que era de vint-i-sis milions, però que si sumen 
els tres milions que La Cala Gestió ha compensat a BECSA estan sobre la quantitat que ell 
deia, ara el que fan amb aquest acord és allargar el termini, per tal que el pressupost del 2015 
sigui un altre, en deixar d’amortitzar el crèdit de l’Estat. Al final, diu, passarà el que tantes 
vegades han dit, que és que pagaran amb uns diners i al final no ho han fet, i l’únic que fan és 
compensar i vendre patrimoni municipal per pagar factures. Per tot això anuncia que el seu 
vot serà negatiu, perquè pensa que l’opció escollida és la pitjor pel poble, encara que sigui la 
millor pels interessos electorals de l’equip de govern.

El senyor Gaseni excusa l’absència del senyor Llaó deguda a l’horari en què s’ha convocat el 
Ple. A molts regidors aquest horari els representa haver de deixar el seu lloc de treball per 
assistir. Prega una vegada més que tinguin més sensibilitat a l’hora de convocar els plens, ja 
que sembla que ho facin per a què no puguin assistir. En relació al punt de l’ordre del dia 
manifesta que en un primer moment va pensar que era bo poder acollir-se a l’opció que dóna 
l’Estat, i que el seu vot seria favorable, però la seva sorpresa va ser quan va demanar la 
informació i va veure que hi han altres opcions per escollir, i que l’escollida per l’equip de 
govern no és la millor pel poble. Potser és la més bona per a l’equip de govern, perquè és 
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l’últim any de mandat i s’asseguren un any de carència, però el que té clar és que d’escollir 
l’opció dos a l’opció tres, que per ell és la millor, és estalviar a tots els veïns caleros dos-cents
cinquanta mil euros, que pensa són molts diners. Creu que si en lloc de gestionar els diners de 
tots fossin els seus, com en una empresa privada, haguessin escollit l’altra opció, No veu gens 
raonable haver de perdre aquests dos-cents cinquanta mil euros. Reitera que després hauran de
pagar tot el que deixen de pagar ara, durant nou anys més. Demana a l’equip de govern que  
intentin mirar per tots i agafar el màxim d’estalvi, ja que necessiten rebaixar el deute tot el 
que faci falta.

El senyor Font pregunta al senyor Montagut, si fos gerent d’una empresa privada, quina opció
defensaria, si la dos o la tres. Vol fer constar que per poder assistir al Ple ha hagut de posposar
un Consell d’Avaluació escolar, molt important. Reitera la seva demanda de convocar els 
plens en horaris que no coincideixin amb horaris laborals. Explica que ha tingut l’oportunitat 
d’exposar als seus alumnes de cinquè què triarien entre dues opcions similars, exposades de 
manera més didàctica i senzilla, i que el 90% ha escollit l’opció tercera, per la raó que 
s’estalvien un 0,09% d’interessos.

El senyor Montagut replica al senyor Espuny que en la seva intervenció ha parlat d’una re-
negociació, com si la proposta sortís de l’ajuntament, i diu que no és així, ja que la proposta 
surt de l’Administració General de l’Estat, que possibilita un estalvi ja sigui en una o l’altra 
opció. Entén que el posicionament negatiu tant del senyor Espuny com del senyor Gaseni 
pretén que l’ajuntament no adopti cap acord, és a dir, que ho deixi passar. El vot contrari a 
l’opció escollida l’interpreta com que no volen cap tipus d’estalvi, ja que del contrari 
s’abstindrien per no haver-se escollit una opció que no és la que ells consideren com a bona. 
Creu que per una banda diuen defensar al poble i per una altra no li donen cap opció a que 
tingui cap tipus d’estalvi. Comprèn que facin demagògia perquè s’apropen les eleccions 
municipals, i celebra que finalment s’hagin posat d’acord en quin és el deute de l’ajuntament. 
En relació a la pregunta del senyor Font sobre si fos gerent d’una empresa privada, contesta 
que en aquesta situació hauria de considerar quins són els deutes i les oportunitats que té, i fer 
una valoració de la mateixa manera que la fa aquí. Recorda que quan en diferents plens s’ha 
parlat de temes econòmics, i especialment del REBE, ha estat qui ha insistit més en que se’ls 
havia de pagar el més aviat possible, per això ell prima davant d’un estalvi de dos-cents i 
escaig de mil euros a vuit anys vista un pagament a proveïdors amb un compromís existent. 
En relació a la intervenció del senyor Gaseni sobre l’horari dels plens, creu que l’horari no ha 
de ser l’excusa per votar en contra. Explica que la data màxima per presentar la proposta és el 
14 de juny, i per aquest motiu s’han vist forçats a fer-ho de manera urgent. Lamenta molt la 
situació. Recorda que ho fan tant poques vegades com poden, a no ser que sigui per motius 
d’urgència com aquest, i no per caprici, ja que com tots saben hi ha el compromís que en 
condicions normals els plens es convocarien per a les set de la tarda. Finalitza demanant a tots
els membres de l’oposició una reflexió sobre la seva postura de vot, perquè el punt en què 
s’han instal·lat creu que va en contra del poble. Poden considerar que l’opció escollida per 
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l’equip de govern no és l’òptima, però agafar un posicionament de vot contrari entén és 
injustificable.

L’alcalde fa constar l’existència d’un error material en el redactat de la proposta d’acord, que 
ha de dir “l’ampliació” d’un any de carència i no “la reducció” com posa. Demana que tots 
analitzin si en les seves empreses tenir un any més de carència els hi podria ser d’interès o no.

El senyor Espuny, en relació a l’apel·lació a la reflexió del senyor Montagut, manifesta que 
són a l’opció on els ha posat ell. Només han remarcat que l’opció tercera és a la que s’hauria 
d’adherir l’ajuntament, perquè suposa un estalvi de dos-cents cinquanta mil euros amb 
interessos i per tant és l’opció més beneficiosa pel poble. Demana per tant que no es 
manipulin les seves paraules ni els seus posicionaments. En relació al pagament al REBE diu 
que desconeix el tipus de negociacions mantingudes amb aquest consorci, però que el que sí 
sap és que aquest diners que ara pretenen pagar al REBE són diners ja cobrats a través del 
rebut de la brossa, i que ara pretenen pagar urgentment. Reitera que l’opció que ell escolliria 
és la tercera, la que defensa, i no l’opció de no fer res com ha insinuat el senyor Montagut.

El senyor Gaseni manifesta no entendre les conclussions del senyor Montagut quan diu que 
l’oposició es posiciona en contra dels ajuts. El que demana és que s’acullin a l’opció tercera. 
Sol·licita votació separada per als dos punts, un primer que pregunti si estan d’acord en 
acollir-se als ajuts, en que tots votaran afirmativament, i l’altre que pregunti a quina opció 
s’han d’acollir. Així veuran com la seva opció és la d’estalviar dos-cents cinquanta mil euros 
al poble. El seu vot no pot ser d’abstenció al fet d’acollir-se a l’opció segona, sinó contrari, i 
demana respecte per aquest posicionament.

El senyor Font manifesta entendre que el tema del REBE pot ser una excusa legítima, però 
que és poc consistent. Creu que s’escull l’opció de la carència del primer any pel tema de 
l’estalvi net del 2014, ja que altrament aquest any no traurien cap estalvi net, i no poden pujar 
els impostos ja que l’any vinent hi han eleccions municipals. La decisió política de l’opció 
creu s’ha fet per presentar uns millors números el 2013, perquè no hauran d’amortitzar aquest 
capital i això permetrà tenir més estalvi net. Opina que és amb decisions polítiques com 
aquestes, del tot legítimes, com es crea la desafecció política de la gent. Demana que 
entenguin que l’oposició també ha de defensar els interessos dels ciutadans, que en aquest cas 
és la d’estalviar dos-cents cinquanta-tres mil euros, i que amb l’opció escollida, en canvi, cada
ciutadà del poble pagarà trenta-tres euros i seixanta-dos cèntims. Per això el seu vot serà 
negatiu.

El senyor Montagut manifesta que com tots saben l’ajuntament és una caixa única, i que quan 
hi han entrades de diners es destinen a les qüestions que en aquell moment es consideren més 
urgents, i recorda com a exemple que es van destinar uns diners a l’enllumenat de Calafat que 
havien de venir d’un conveni i no van arribar, que s’ha fet un avançament en obra també de 
diners pel sector 22b1, i que del deute amb el REBE estan pagant interessos. Pensa que de la 



Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

Llibre de les actes del Ple.

Pàgina 7

manera com ho està plantejant l’oposició en la seva proposta hi hauria d’haver un estalvi de 
dos-cents cinquanta-mil euros i que en canvi, en la proposta que planteja l’equip de govern, 
no hi ha cap, i això no és cert, perquè hi ha un estalvi de tres-cents trenta-cinc mil euros. Tots 
tenen l’informe d’Intervenció on es poden veure quines són les opcions més avantatjoses i el 
que comporta cadascuna d’elles, amb les seves valoracions.

L’alcalde manifesta que el que s’ha portat al plenari és una proposta que fa l’Estat aprovada el
dia 14/05/2014 perquè prenguessin una o altra opció, i que si tot hagués de ser exacte l’Estat 
hagués ofert només una opció. En aquesta ocasió l’equip de govern ha escollit l’opció d’una 
reducció d’interès de l’1,31% i un any de carència perquè pensa que és la millor, i que si, a 
més, serveix per pagar millor als proveïdors, perfecte, tot i que entén que hi puguin haver 
discrepàncies.

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 el senyor Joan Font i Ballesteros, senyora Marta 
Font i Ferré, senyora Gemma Margalef i Creixenti, senyor Jordi Gaseni i Blanch i el 
senyor Antonio Espuny i Gaseni.

 Abstencions: cap.

L’acord de la Comissió delegada del Govern per a Afers Econòmics de l’Administració 
General de l’Estat permet la modificació de determinades condicions financeres de les 
operacions d’endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de pagament a proveïdors, 
Real Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer.

Les condicions financeres que es pot acollir l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, poden ser o bé
una reducció del període de carència d’un any i reducció del tipus d’interès o únicament una 
reducció del tipus d’interès. 

Vist que la voluntat de l’equip de govern és acollir-se a l’opció 2 i confirmar el pla d’ajust 
existent;
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Vist l’informe d’intervenció on s’analitzen les diferents condicions financeres;

Per tot això, el PLE acorda:

PRIMER.- Aprovar la modificació de les condicions financeres del préstec de la primera fase
de pagament a proveïdors, RD-Llei 4/2012, amb una ampliació d’un any de carència i del 
tipus d’interès i confirmar del Pla d’Ajust ja existent.

SEGON.- Acordar el compromís d’adhesió al Punt general d’entrada de factures 
electròniques de l’Administració General de l’Estat (FACE), a partir del dia que es publiqui 
l’ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques mitjançant la qual es regularan 
les condicions tècniques i funcionals que ha de complir el punt general de factures 
electròniques.

TERCER.- Acordar l’adhesió a la plataforma “Emprendre en 3” per a impulsar i agilitzar els 
tràmits per a l’inici de l’activitat empresarial.

QUART.- Acordar el compromís de substitució immediata d’un mínim del 30% de les vigents
autoritzacions i llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions responsables o 
comunicacions prèvies, mitjançant l’aprovació en breu de les ordenances tipus d’intervenció 
municipal ambiental de seguretat i salut pública, i d’intervenció municipal en espectacles 
públics i activitats recreatives.

CINQUÈ.- Comunicar el present acord al Ministeri d’Economia i Hisenda perquè prenguin 
els efectes oportuns.

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 14:15 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.
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DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
queda estesa en 5 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 2 a 6 del llibre.

L’Ametlla de Mar, 01/08/2014

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. 1/2014, 
DE 27/06/2014.

ASSISTENTS A L’INICI

President

Sr. Andreu Martí Garcia

Vocals

Sr. Antoni Montagut i Franch

Sra. Mª Carme Martí i Buenaventura

Sr. Ruben Lallana i Plaza

Sra. Eva Mª del Amo i Galarzo

Sr. Vicent Martí i Esteller

Sr. Francesc Albert Medrano i Arbó

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
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Excusa la seva assistència el senyor Joan Font i Ballesteros.

ACTA

A l’Ametlla de Mar, a les 14:00 hores del dia 27/06/2014, 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, 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, el president exposa que té la intenció de retirar de l’ordre del dia el punt 
únic, relatiu a l’aprovació dels comptes anuals, perquè, explica, tal i com consta a l’expedient,
s’ha realitzat, tot i no ésser obligatòria, una auditoria de la qual no hi han encara els resultats 
definitius, sinó un esborrany. Es preveia que aquests resultats ja hi serien quan es convocà la 
sessió, però al final no ha estat així. Explica però que en l’esborrany fet per l’empresa 
auditora l’opinió és sense salvetats, però que no està encara signada. Estima preferible que el 
punt es posi a coneixement de la Junta amb l’auditoria definitiva, i que, per aquest motiu, 
retirarà el punt de l’ordre del dia.

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 MUNICIPALS SL I L’APLICACIÓ DE RESULTATS DE 
L’EXERCICI 2013.

El president retira el punt de l’ordre del dia, pels motius avançats a l’inici de la sessió.
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I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 14:03 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 7 a 8 del llibre.

L’Ametlla de Mar, 01/08/2014

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.   2/2014  , 
DE   31/07/2014  .

ASSISTENTS A L’INICI

President

Sr. Andreu Martí Garcia

Vocals

Sr. Antoni Montagut i Franch

Sra. Mª Carme Martí i Buenaventura

Sr. Ruben Lallana i Plaza

Sra. Eva Mª del Amo i Galarzo

Sr. Vicent Martí i Esteller

Sr. Francesc Albert Medrano i Arbó

Sr. Joan Font i Ballesteros

Sra. Marta Font i Ferré

Sra. Gemma Margalef i Creixenti

Sr. Jordi Gaseni i Blanch

Sr. Vicent Llaó i López

Sr. Antonio Espuny i Gaseni

Secretari
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Sr. Jacobo Martínez Deó

Interventora accidental

Sra. Mireia Martínez Margalef

ACTA

A l’Ametlla de Mar, a les 17:47 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, 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- APROVAR, SI S’ESCAU, 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, SL I L’APLICACIÓ DE 
RESULTATS DE L’EXERCICI 2013.

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Espuny pregunta si la mercantil 
Efial SL continuarà prestant serveis a la La Cala Serveis municipals SL.

El Sr. Font i el Sr. Gaseni es remeten, de manera expressa, a les intervencions que tot just 
acaben de protagonitzar en seu de la sessió de l’Assemblea General de l’Entitat Pública 
Empresarial La Cala Gestió que acaba de tenir lloc.
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El president afirma que en el cas de La Cala Serveis municipals SL l’empresa Efial no 
gestiona l’entitat, sinó que només passa la comptabilitat. Hi ha un contracte vigent i en curs 
d’execució, i per tant, les situacions són diferents.

El Sr.Espuny anuncia que votarà en contra, i manifesta que, com en el cas de l’Entitat Pública 
Empresarial La Cala Gestió, ho farà no perquè els comptes estiguin formulats incorrectament, 
sinó perquè són el resultat d’una mala gestió.

El Sr. Font anuncia que votarà en contra no pel contingut, sinó per la forma.

El president recordaque s’havia demanat, a sol·licitud de la Intervenció de l’Ajuntament, una 
auditoria externa per més transparència, i com que encara no estava enllestida, per això es va 
posposar l’acord a l’anterior sessió. Exposa que els comptes del 2013 reflexen un increment 
del patrimoni net respecte dels del 2012 de 167.680 a 197.269 euros, un fons de maniobra de 
més de 155.000 euros, i un resultat positiu de més de 9.000 euros.

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: set.

 Vots en contra: sis. Voten en contra el senyor Font i Ballesteros, les senyores Font i 
Ferré, i Margalef, el senyor Gaseni, el senyor Llaó, i el senyor Espuny.

 Abstencions: cap.

Un cop aprovada la formulació dels comptes anuals de LA CALA SERVEIS MUNICIPALS, 
S.L. corresponents a l’exercici 2013 pel Consell d’Administració, en sessió del dia 27 de març de
2014, s’han d’elevar a la Junta General per a la seva aprovació. Per tant el Ple de l’Ajuntament 
en la seva funció de Junta General ACORDA:

Primer.- Aprovar els comptes anuals així com les propostes de balanç, el compte de pèrdues i 
guanys i la memòria explicativa de la gestió anual de LA CALA SERVEIS MUNICIPALS, S.L.  
i l’aplicació de resultats de l’exercici 2013.
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2- APROVAR, SI S’ESCAU, LA SUBSTITUCIÓ D’UN MEMBRE DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ.

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el president explica que la substitució té
lloc a sol·licitud del membre substituït, Sr. Font.

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: tretze.

 Vots en contra: cap.

 Abstencions: cap.

El Ple de l’Ajuntament, en funció de Junta General de la mercantil La Cala Serveis Municipals 
S.L., el dia 28 de juny de 2011, va nomenar per al càrrec de membres del Consell 
d’Administració de la mercantil “La Cala Serveis Municipals S.L.” a:

* Sr. Andreu Martí i Garcia.

* Sr. Antoni Montagut i Franch.

* Sra. Mª Carmen Martí i Buenaventura.

* Sr. Ruben Lallana i Plaza.

* Sr. Vicent Martí i Esteller.

* Sr. Francesc Albert Medrano i Arbó.

* Sr. Joan Font i Ballesteros.

* Sr. Jordi Gaseni i Blanch.

* Sr. Antonio Espuny i Gaseni.

El conseller Joan Font i Ballesteros segons RE a l’Ajuntament número 2.229 amb data 14 de 
juliol de 2014, va sol·licitar ser substituït per la regidora del mateix grup municipal Marta Font i 
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Ferré.

Per tot això el Ple de l’Ajuntament en la seva funció de Junta General ACORDA:

PRIMER.- Acceptar la renuncia del membre del Consell d’Administració en Joan Font i 
Ballesteros.

SEGON.- Nomenar, en substitució seva, per al càrrec de membre del Consell d’Administració a 
Marta Font i Ferré.

TERCER.- Facultar al senyor Andreu Martí i Garcia per a elevar a escriptura pública aquest 
acord.

3- ACCEPTACIÓ DE CÀRRECS DE LA MERCANTIL “LA CALA SERVEIS 
MUNICIPALS SL”.

Seguidament, es requereix la nomenada perquè accepti el càrrec per al qual ha estat nomenat, 
cosa que verifica tot declarant expressament el que literalment es transcriu:

 Jo, Marta Font i Ferré, major d’edat, DNI núm. 47.856.150-G, soltera, amb domicili al 
carrer Andreu Llambrich núm. 43, 2n, accepto el càrrec de membre del Consell 
d’Administració de la mercantil “La Cala Serveis Municipals SL”, i declaro no 
concórrer en cap causa legal d’incapacitat o incompatibilitat.

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 17:58 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.
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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 3 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 9 a 11 del llibre.

L’Ametlla de Mar, 29/09/2014

El secretari
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 6/2014, DE 31/07/2014. 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
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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 LES ACTES DE LES SESSIONS 4/2014, DE 27/05/2014, 
5/2014, DE 12/06/2014, I 1/2014, DEL PLE EN FUNCIONS DE LA JUNTA GENERAL DE 
SOCIS DE LA CALA SERVEIS MUNICIPALS SL, DE 27/06/2014.

Es procedeix a llegir les actes de les sessions 4/2014, de 27/05/2014, 5/2014, de 12/06/2014 i 
1/2014 del Ple en funcions de la Junta General de socis de La Cala Serveis Municipals SL, de 
27/06/2014.

Tot seguit i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 4/2014, de 27/05/2014, el senyor Espuny 
manifesta que no sap com poden qualificar els fets esdevinguts en aquest plenari, però demana 
que aquests fets no es tornin a repetir mai més, ja que tothom té el dret a poder-se defensar. Quan
qualsevol regidor, inclòs l’alcalde, anomena qualsevol dels membres del plenari, aquesta persona
ha de tenir l’opció de contestar, i no com va passar en aquell Ple, que l’alcalde va tancar els 
micròfons. No vol utilitzar, diu, altres adjectius que serien més adients per qualificar els fets 



Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

Llibre de les actes del Ple.

Pàgina 21

esdevinguts, però reitera que no els va agradar gens que estès l’alcalde parlant del deute de 
l’ajuntament i d’un grapat de milions que al final han reconegut, que va nomenar repetides 
vegades a diverses persones i no va tenir la valentia de donar-los-hi el dret a rèplica. Per aquest 
motiu el seu vot serà contrari.

El senyor Gaseni manifesta que el vot del grup d’ERC també serà negatiu a l’aprovació de l’acta 
núm. 4/2012 de 27/05/2014. Fa les següents reflexions: entén que el Ple és l’eina més important 
que els hi queda als regidors de l’oposició per poder-se explicar i arribar al poble, que és a qui es 
deuen i és qui els atorga la representació; entén que l’acta de l’esmentat Ple no explica tot el que 
va passar; entén que és injust que els funcionaris que redacten l’acta només ho facin sobre el que 
es grava o mentre l’alcalde no apaga el micròfon; a partir d’aquí, diu, és tot responsabilitat de 
l’alcalde, i entén que no és just que tingui el poder de deixar sense parlar a la gent. Afirma que 
l’acta reflecteix el que l’alcalde vol que se sàpiga, perquè és l’alcalde qui decideix quan apaga els
micròfons. Quan aquest dia es van apagar els micròfons l’activitat va continuar, per poca estona 
però va continuar, i creu que haurien de ser prou conscients de fer saber el que va passar i no 
amagar-ho; diu que van demanar, tot i estar els micròfons apagats, tenir dret a rèplica, però 
l’alcalde havia declarat tancada la sessió. Un regidor de CiU el va insultar i creu que això no té 
cabuda en un plenari, a on la democràcia ha de prevaldre. Se li va dir covard, a la cara, quan el 
Ple s’havia acabat i ningú escoltava. Com que creu en la democràcia no va fer cas. Pensa que 
tenen la força per apagar el micròfons, però que sortosament no tenen la força per fer-los callar ja
que avui en dia poden parlar i explicar a la gent el que passa, i això per ell és la força de la 
democràcia. Per això demana a tots que no tinguin por a la democràcia, ni a sentir l’opinió 
d’aquell que pensa diferent al govern. El grup d’ERC, conclou, no pot aprovar un acta que no 
reflecteix tot el que va passar.

El senyor Font manifesta que aprovaran totes les actes a excepció de la número 4 de 27/05/2014, 
que és a la que han fet referència els altres companys de consistori en la seva intervenció. Avança
que en el punt de precs i preguntes el seu grup ja farà un prec en aquest sentit. Considera que va 
ser un acte indigne per part de l’Alcaldia, per un problema de forma i de fons. Si miren l’acta 
diu, que hi ha una part que no consta en criteri i és perquè no estava en l’ordre del dia el que es 
va dir, i per tant la sessió plenària es va acabar en un punt determinat que era l’últim punt que hi 
havia en aquell moment. Creu que van fer un mal ús del reglament, van fer una exposició d’uns 
fets en concret que no estava en l’ordre del dia i en l’acta no està tot el que van parlar, per tant 
reitera que van fer un mal ús del reglament que està dintre del funcionament dels plens. Aquest 
és, diu el senyor Font, el defecte de forma i el de fons. Considera que si l’alcalde va considerar 
que incomplint el reglament dels plens va fer una al·lusió directa al grup d’ERC, troba que per 
sentit democràtic i/o de guant blanc, li havia de donar-li un torn de rèplica; creu que van fer un 
mal ús del reglament perquè no estava contemplada l’exposició dels fets dintre de l’ordre del dia;
per tot l’exposat diu que el seu vot serà negatiu. Demana que el motiu pel qual no aproven l’acta 
número 4/2014, de 27/05/2014, sigui transcrit literalment de la mateixa manera com ho ha 
exposat.
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L’alcalde, com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició a l’aprovació de les actes números
5/2014, de 12/06/2014, i 1/2014, del Ple en funcions de la Junta General de socis de La Cala 
Serveis Municipals SL, de 27/06/2014, declara adoptat per assentiment l’acord relatiu a la seva 
aprovació, 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.

ÚNIC.- Aprovar les actes de les sessions 5/2014, de 12/06/2014, i 1/2014, del Ple en funcions de 
la Junta General de socis de La Cala Serveis Municipals SL, de 27/06/2014.

Manifesta que es procedirà seguidament a sotmetre a votació ordinària l’aprovació de l’acta 
4/2014, de 27/05/2014.

Se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord relativa a l’aprovació de l’acta número 
4/2014, de 27/05/2014. Un cop conclosa, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat l’acord, de 
conformitat amb el següent resultat de la votació:

 Vots a favor: set.

 Vots en contra: sis. Voten en contra el 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 Antoni Espuny i Gaseni.

 Abstencions: cap.

ÚNIC.- Aprovar l’acta de la sessió 4/2014, de 27/05/2014.

L’alcalde manifesta que rectificar és de savis, i que ell, com qualsevol humà, s’equivoca, però 
que si en aquell moment va fer un donar compte va ser perquè s’havia llençat un pamflet en 
campanya electoral, amb mentides. Com ha dit, rectificar és de savis, i manifesta no tenir cap 
problema en demanar perdó si en aquell moment les formes no van ser les adequades, tot i que 
un donar compte no té dret a rèplica, però reitera que si en algun moment algú es va donar per 
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al·ludit demana disculpes. Una altra cosa és que algú insultés al senyor Gaseni, fet que desconeix
però que també, si és que el van insultar, li demana perdó en nom de la persona que ho va fer.

Insisteix que no té cap problema en reconèixer que en algun moment un, pensant que és el 
màxim de benèvol possible, té tot el dret de donar compte, i que si en algun moment el senyor 
Gaseni es va donar per al·ludit, no té cap problema, rectificar és de savis i li demana disculpes 
amb tota humilitat.

2- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE DETERMINATS CONTINGUTS DE
L’ORDENANÇA GENERAL NÚMERO 4, DE CIRCULACIÓ DE VIANANTS I DE 
VEHICLES.

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el senyor Espuny manifesta que com 
que hi haurà un període d’exposició pública el seu vot serà d’abstenció i així podrà llegir-ho 
amb més deteniment, i en el seu cas ja presentarà els suggeriments i les al·legacions 
necessàries.

El senyor Gaseni manifesta que el seu vot també serà d’abstenció, que durant el període 
d’al·legacions mirarà bé les modificacions efectuades, que la voluntat en modificar 
l’ordenança no sigui només la de recaptar més diners sinó que hi hagi una lògica dins del tema
de circulació i seguretat vial.

El senyor Font manifesta que el seu vot serà favorable per respecte a la proposta efectuada pel
Cos de la Policia Local, en concret pel seu cap i que per tant han de ser respectuosos ja que els
agents són els que n’entenen més i per tant són els que han de crear un clima de confiança. Tot
i això, com que s’ha obert un període d’al·legacions ja estudiaran si cal millorar la proposta 
no des d’una perspectiva tècnica, sinó des d’un punt de vista polític. Com que entén que la 
modificació és purament tècnica, , tenen tot el seu respecte.

El senyor Gaseni pregunta, en relació a les zones blaves, si està contemplat implantar-les en 
un futur, o si hi ha la voluntat de posar-les, tal i com es desprèn de l’ordenança.

L’alcalde contesta que a l’ordenança hi ha una sèrie de consideracions. Que és una aprovació 
inicial i això no vol dir que s’hagi de portat a la pràctica. Explica que una de les modificacions
és que una infracció per aparcar d’una manera determinada, que actualment comporta una 
sanció de dos-cents euros, li sembla un despropòsit en aquests moments, i ara, i a proposta de 
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l’equip de govern i ara també obert a tota la resta de membres, es fixa en vuitanta euros, que 
és una proposta molt més assequible. És en aquesta línia en la que poden canviar, modificar 
i/o acceptar propostes; però que en d’altres, com l’esmentada pel senyor Gaseni, no la 
consideren, tot i que estan parlant constantment amb el sector del comerç. Creu que és un 
tema que l’haurien de treballar tots plegats.

El senyor Montagut explica que és cert que la modificació actualitza la sanció per estacionar 
en zona blava sense el corresponent comprovant horari, però que la voluntat de l’equip de 
govern que hi pugui haver en un futur no la saben. La proposta és de deixar-ho establert, tot i 
que no es posa en aplicació, i si un futur equip de govern ho volgués fer ja estaria contemplat 
a l’ordenança. De totes maneres no hi haurà cap tipus de discussió si consideren convenient 
treure aquest concepte, ja que no hi ha zones blaves a la localitat. Reitera que el que es fa es 
actualitzar l’import, perquè el concepte, a l’actual ordenança que es modifica, ja hi és. El que 
volen és el major consens.

El senyor Font manifesta que efectivament en l’antiga ordenança aquest concepte ja hi era 
contemplat, però que una altra cosa és la voluntat política de qui governa d’aplicar-ho amb 
consens amb els comerços locals si hi ha d’haver zona blava o no. L’important des d’un punt 
de vista tècnic és l’ordenança que està a l’abast de l’equip de govern que ho cregui oportú, 
amb consens o no del comerç. La part política l’aplicarà o no el govern de torn.

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

 Vots a favor: deu.

 Vots en contra: cap.

 Abstencions: tres. S’abstenen el senyor Jordi Gaseni i Blanch, el senyor Vicent Llaó i 
López i el senyor Antoni Espuny i Gaseni.

El sotsinspector en Cap de la Policia Local ha proposat la modificació de determinats 
continguts de l’ordenança general número 4, de circulació de vianants i de vehicles.

Es proposa, en concret:



Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

Llibre de les actes del Ple.

Pàgina 25

1. Nova redacció de l’article 1:

Article 1.

Les normes d’aquesta ordenança, que complementen allò disposat en el marc jurídic 
previst al Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, text articulat de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària modificat per la Llei 18/2009, de 
23 de novembre, així com la Llei 6/2014, de 7 d’abril, seran d’aplicació a totes les vies del
terme municipal.

Els preceptes d’aquesta Ordenança seran aplicables en tot el municipi i obligaran als 
titulars i usuaris de les vies i terrenys públics, de competència municipal, aptes per a la 
circulació, a les vies i terrenys que sense tenir aquesta aptitud, siguin d’ús comú, i en 
defecte d’altres normes, als titulars de les vies i terrenys privats que siguin utilitzats per 
una col·lectivitat indeterminada d’usuaris. 

No seran aplicables els preceptes d’aquesta Ordenança als camins, terrenys, garatges i 
altres locals de similars característiques, construïts dins de finques privades, sostrets de 
l’ús públic i destinats a l’ús exclusiu dels propietaris i dels seus dependents.

2. Addició d’un paràgraf cinquè a l’article 3:

5. Les empreses o particulars que hagin de realitzar actuacions a la via pública, per obres,
mudances o altres activitats regulades, hauran de seguir les instruccions de la policia 
local en quan a la col·locació de senyalització excepcional, la qual haurà de ser 
col·locada pel propi interessat, alhora que haurà de satisfer la taxa que l’ajuntament 
tingui establerta per aquestes activitats i per ocupació de via pública.

3. Supressió de l’apartat sisè de l’article 13.

4. Modificació del redactat del punt desè de l’article 14 (prohibicions d’estacionament):

10. A les voreres, andanes, refugis, passeigs centrals o laterals i zones senyalitzades amb 
franges al paviment, tant si l’ocupació és parcial o total, i amb independència que 
l’estacionament constitueixi o no un perill per als vianants o per a la resta d’usuaris de 
l’espai públic.
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5. Se suprimeixen en la seva integritat el Capítol “Transport escolar i de menors” (articles 49
a 51) i el Capítol “Altres normes” (articles 52 a 55), i, en el seu lloc, s’introdueix un nou 
Capítol “Règim sancionador” amb el següent redactat:

RÈGIM SANCIONADOR.

Article 49.

1. En tot allò que afecta les infraccions, les sancions, la responsabilitat i el procediment 
sancionador, regirà el que disposa la normativa sectorial d’aplicació.

2. A l’annex “Annex 1. Nomenclàtor de sancions per infraccions lleus.”, es tipifiquen les 
d’aquesta naturalesa per infracció dels preceptes de la present ordenança.

6. El “NOMENCLÀTOR DE SANCIONS O.M. CIRCULACIÓ DE VIANANTS I DE 
VEHICLES” que figura com a annex a l’ordenança queda substituït pel següent:

Annex 1. Nomenclàtor de sancions per infraccions lleus.

Article Descripció de la infracció Import €

Article 3.3 Col·locar publicitat als senyals o al costat d’aquests. 80

Article 9.1
Instal·lar elements a les voreres o espais d’us públic que dificultin la lliure circulació 
del vianants.

90

Article 10 No circular un vianant per la vorera. 60

Article 10.2 No creuar un vianant pels passos senyalitzats. 80

Article 11.2 No parar el vehicle a la vorera dreta segons el sentit de la marxa. 60

Article 12.10 Parar en un lloc on ho prohibeix la senyalització. 80

Article 13.2 Estacionar fora del perímetre marcat. 60

Article 13.3 Estacionar separat de la vorera. 60

Article 13.5 Estacionar un remolc separat del vehicle motor. 60

Article 14.1 Estacionar en lloc prohibit. 60

Article 14.2 Estacionar on està prohibida la parada. 90
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Article 14.4
Estacionar en doble fila o a la part exterior d’un contenidor o altres elements de 
protecció (taules, testos, etc.).

60

Article 14.6 Estacionar en un carrer on l’amplada de la via no ho permeti. 90

Article 14.8 Estacionar a menys de cinc metres de la cantonada. 60

Article 14.9 Estacionar de manera que es destorbi la sortida d’altres vehicles ja estacionats. 60

Article 14.10 Estacionar a sobre de voreres andanes o passeigs sense perill per als vianants. 90

Article 14.12 Estacionar en zona de carrega i descarrega. 80

Article 14.14 Estacionar mes de vuit dies seguits al mateix lloc. 80

Article 14.15 Estacionar fora dels perímetres senyalitzats. 60

Article 14.16 Estacionar en una zona que hagi de ser ocupada per altres activitats autoritzades. 80

Article 17.1 Estacionar en zona blava sense el corresponent comprovant horari. 60

Article 17.2 No col·locar el comprovant horari en una zona visible. 30

Article 18.2 Sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant. 30

Article 30.2
Circular en ciclomotor o motocicleta pel nucli urbà dins l’horari de restricció establert 
pels mesos d’estiu.

90

Article 30.3
Circular els camions pel nucli urbà dins l’horari de restricció establert pels mesos 
d’estiu.

90

Article 36.5 Estacionar un bus fora de la seva parada establerta. 80

Article 39 Realitzar operacions de carrega i descarrega en llocs on estigui prohibida la parada. 90

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 determinats continguts de 
l’ordenança general número 4, de circulació de vianants i de vehicles.
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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.

3- APROVACIÓ DE L’  A  CORD ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR I EL
REGISTRADOR TITULAR DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE TORTOSA, 
NÚMERO 2, A EFECTES DE LA COMUNICACIÓ PREVISTA EN L’ARTICLE 254.5 DE 
LA LLEI HIPOTECÀRIA.

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 254.5 de la Llei de 8/2/1946, Hipotecària, aprovada per Decret de 8/2/1946, disposa:

“5. El Registro de la Propiedad no practicará la inscripción correspondiente de ningún 
documento que contenga acto o contrato determinante de las obligaciones tributarias por 
el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sin que se
acredite previamente haber presentado la autoliquidación o, en su caso, la declaración, 
del impuesto, o la comunicación a que se refiere la letra b) del apartado 6 del art. 110 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo.”

El Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles d’Espanya, ha elaborat 
una proposta de conveni tipus entre els Ajuntaments i els Registradors de la Propietat, amb 
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l’objectiu de facilitar la gestió tributària municipal i ajudar els ciutadans a complir les seves 
obligacions fiscals en relació amb el Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de 
Naturalesa Urbana, evitant la demora en la inscripció per la pendència d’obligacions fiscals, i 
sense que generi cost addicional al ciutadà ni a l’administració local.

Per tot això;

El Ple acorda:

PRIMER.- Aprovar la proposta de conveni “Acord entre l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i 
el registrador titular del Registre de la Propietat de Tortosa, número 2, a efectes de la 
comunicació prevista en l’article 254.5 de la Llei Hipotecària”.

SEGON.- Facultar expressament l’Alcaldia per a la signatura del conveni aprovat.

4- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL EN L’ÀMBIT DEL SECTOR “SECTOR 
SANT JORDI BOSC”.

L’alcalde anuncia que retira el punt de l’ordre del dia, per dos motius, perquè no s’ha 
incorporat encara l’informe de l’arquitecte municipal, i perquè s’ha detectat en el projecte 
algun petit detall que cal corregir que ja s’ha posat en coneixement de l’equip redactor.

5- PROPOSTA D’ACORD A7.

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat el senyor Espuny manifesta que el seu 
vot serà favorable, tot i que recomana es remeti la proposta al Conseller Santi Vila perquè es 
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veu que té molt bona sintonia amb la Ministra Sra. Ana Pastor, i creu que a traves d’ell poden 
obtenir alguna cosa i en canvi si s’envia directament a Madrid pot ser que ni li arribi. 
Assevera el senyor Espuny que no ho diu de broma.

El senyor Gaseni manifesta que el seu vot serà favorable ja que és un tema que ja fa molts 
anys que va i pel qual hi ha unanimitat entre tots els partits polítics del territori, a la vegada 
que pensa que és una actuació necessària i urgent pel poble.

El senyor Font manifesta que, segons paraules del propi Conseller és cert que hi ha una bona 
sintonia amb la Ministra, tot i així creu que és la Ministra que té més sensibilitat amb 
Catalunya. Opina que cada poble defensa legítimament el seu territori i que des de l’any 2005 
el sector de Campredó i la Font del Quinto defensen el seu traçat. Creu que això ha pogut 
causar un retard a totes les impugnacions. Seria bo que mentre duri tot aquest procés de 
resolució de les impugnacions, si hi ha voluntat política, es deixi lliure de peatge tot aquest 
tram, cosa que no requereix cap projecte, simplement voluntat política.

El senyor Espuny recorda que hi va haver una proposta del Govern Central que intentava fer 
un fons comú de tots els ports de l’Estat i el Conseller Santi Vila va dir que amb això el que 
estaven fent era primer la mala gestió. Al cap d’uns dies va haver-hi una modificació de la 
postura per part del Ministeri, que creu és molt, venint la proposta d’un Conseller d’una 
Comunitat Autònoma com Catalunya, per tant reitera que no ho ha dit en to de broma, i que 
segueix pensant que el Conseller podria aconseguir quelcom.

El senyor Gaseni diu que ell és més escèptic, que des de que mana CiU a la Generalitat i el 
Partit Popular a l’Estat no s’està fent res, i que els diners van on vol l’Estat, tot i que creu que 
és bo que vagin tots units a l’hora de demanar tot el que creguin necessari. Opina que tardaran
a veure aquesta demanda feta realitat si segueix gestionant qui gestiona.

El senyor Font recorda al senyor Gaseni que de l’any 2005 al 2010 a Catalunya va governar el
tripartit, amb el PSOE a Madrid, i amb la influència del senyor Montilla. El més desgraciat de
tot, diu, és que el sud de Catalunya és el cul de sac de tot.

L’alcalde manifesta que, en l’esperit del debat del punt primer de l’odre del dia, el de les 
actes, donarà la paraula a tots els que s’hagin pogut sentir al·ludits. Com que s’han fet 
al·lusions a CiU, recorda que encara es deuen a l’Ajuntament factures del govern del tripartit.

El senyor Gaseni, per al·lusions, manifesta que potser és possible que encara hi hagin factures
per pagar, però recorda que la inversió més gran que s’ha fet mai al poble en instal·lacions va 
ser la efectuada pel tripartit, i això, diu, és una evidència. Haurien de recuperar, continua, 
algunes actes de quan va entrar a governar al poble el Partit Popular i el senyor Font deia que 
venien per arreglar tot allò que no havien arreglat els governs d’esquerres. A dia d’avui encara
estan esperant que continuïn amb aquesta labor tant feixuga d’arreglar les coses, perquè 
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malgrat tot ell no veu que hagin arreglat res.

El senyor Font manifesta que no vol entrar en polèmica amb el senyor Gaseni, però recorda 
que un dia li va dir que qui estigui lliure de culpa que tiri la primera pedra. Creu que tothom 
pot coincidir que el territori del sud de Catalunya ha estat el cul de sac de totes les 
administracions, tant de Madrid com de Catalunya, i si creu que això no és veritat que ho 
demostri davant de tots els habitants de les Terres de l’Ebre, començant pel mini 
transvasament.

El senyor Gaseni diu que efectivament ja sap que les Terres de l’Ebre són el cul del sac, però 
que ell sempre ha cregut que han de tenir més força des del país per solucionar aquests 
problemes, és a dir més força des de la Plaça Sant Jaume que no pas des del Passeig de la 
Castellana. Pensa que des d’aquí poden anar més àgils per solucionar els problemes d’aquí.

El senyor Font contesta que encara millor des de Tortosa que no pas des de la Plaça de Sant 
Jaume.

Tot seguit 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:

Davant l’aprovació provisional de l’estudi informatiu i d’impacte ambiental de l’Autovia A-7.
Tram Castelló-Hospitalet de l’Infant , subtram La Jana- el Perelló per Resolució de la 
Direcció General de Carreteres de 18 d’agost de 2005; els municipis de les Terres de l’Ebre i 
el Govern de la Generalitat de Catalunya van adoptar l’acord de formular al·legacions 
conjuntes en base al consens d’un traçat alternatiu al proposat en l’estudi informatiu.

Traçat alternatiu que evitava l’afectació d’un espai protegit de la Xarxa Natura 2000, l’afecció
del futur aeròdrom de les Terres de l’Ebre, salvar les zones urbanitzades del  nucli de 
Campredó i nuclis disseminats. A la vegada que s’apropava cap a l’autopista AP-7 i es 
perllongava fins l’Ametlla de Mar.

Per resolució de la Direcció General de Carreteres de 14 d’agost de 2007, fou aprovat 
provisionalment l’estudi informatiu i estudi d’impacte ambiental” Autovia A-7. Tram 
Castelló-L’Hospitalet de l’Infant. Subtram: La Jana -El Perelló. Nova alternativa Sant Rafel 
del Riu- El Perelló.

Estudis que no reflectien la totalitat del traçat proposat des de les Terres de l’Ebre fruit del 
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consens . I als que els diferents ajuntaments van presentar les oportunes al·legacions.

Per resolució de la Direcció General de Carreteres del 29 d’abril de 2010 s’aprova 
provisionalment l’estudi d’impacte ambiental  de la solució recomanada per a l’autovia . 
Castelló-L’Hospitalet de l’Infant . Subtram La Jana – El Perelló. 

Contra aquesta Resolució els ajuntaments de les Terres de l’Ebre tornen a presentar les 
mateixes al·legacions que a l’any 2007.

Per Resolució de 21 de febrer de 2014,  la Ministra de Foment ha aprovat definitivament 
l’estudi informatiu “Castelló-L’Hospitalet de l’Infant. Subtram . La Jana -El Perelló, 
seleccionant com alternativa a desenvolupar en projectes successius la denominada a l’estudi 
com alternativa 23, modificada per les alternatives 23A i 23B i per la variant de Santa 
Bàrbara. 

Transcorreguts quasi 10 anys des de l’aprovació provisional del primer estudi informatiu i 
d’impacte ambiental, i que va dur a les forces polítiques de territori  i a les administracions 
públiques a consensuar un traçat i l’adopció d’un ACORD sobre els eixos viaris de llarg 
recorregut que des del punt de vista territorial i de desenvolupament econòmic es 
consideraven el més favorable per a les Terres de l’Ebre.

Entenent que al llarg d’aquests 10 anys existeixen suficients antecedents tant en els expedients
de les administracions públiques com en les manifestacions fetes públiques de les voluntats i 
interessos dels municipis de les Terres de l’Ebre

El Ple acorda:

PRIMER.- Instar a la Ministra de Foment que respecti l’acord que a l’abril de 2005 van 
arribar tots els partits polítics de les Terres de l’Ebre, els ajuntaments i la Delegació del 
Govern de la Generalitat de les Terres de l’Ebre sobre una proposta de traçat consensuada i 
que fou tramesa al Ministeri de Foment.

SEGON.- Instar al Ministeri de Foment que redacti el projecte de l’Autovia A-7 Castelló-
L’Hospitalet de l’Infant. Subtram . La Jana- El Perelló. I el subtram : El Perelló-l’Hospitalet 
de l’Infant, respectant el traçat acordat pels municipis de les Terres de l’Ebre i que executi de 
forma immediata aquestes obres. La presentació de les al·legacions per part dels Ajuntaments 
no pot suposar una excusa per a retardar l’execució de l’Autovia.
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TERCER.- Demanar a l’Estat la gratuïtat de l’Autopista AP-7 per als vehicles que entrin i 
surtin pels peatges, Vinaròs-Ulldecona-Alcanar i el de L’Hospitalet de l’Infant- Móra d’Ebre, 
mentre no s’inicien les obres i es posi en funcionament l’Autovia A-7.

6- DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST 2N TRIMESTRE 2014.

L’alcalde dóna compte de l’informe de la Intervenció General de l’Ajuntament sobre el 
seguiment del pla d’ajust del segon trimestre de 2014.

La Corporació es dóna per assabentada.

7- DONAR COMPTE DE LA LLEI DE MOROSITAT 2N. TRIMESTRE 2014.

L’alcalde dóna compte de l’informe de la Intervenció General de l’Ajuntament sobre la Llei 
de morositat del segon trimestre de 2014.

La Corporació es dóna per assabentada.

8- DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ TRIMESTRAL DEL 2N. TRIMESTRE 2014.

L’alcalde dóna compte de l’informe de la Intervenció General de l’Ajuntament sobre la 
informació trimestral del segon trimestre de 2014.

La Corporació es dóna per assabentada.
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9.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, I: 
DECRETS DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA   JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 

L’alcalde, en relació a la Moció presentada pels tres grups de l’oposició i relativa a la proposta
d’acord pel retorn de la revista municipal “Des dels Quatre Cantons”, manifesta que és 
evident que està fora de termini, però demana poder ser estudiada per l’equip de govern, 
analitzar-la ja que inclús poden arribar a compartir-la en la seva totalitat i/o en alguna de les 
seves parts, però que avui no pot passar ja que no és un tema de màxima urgència.

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 
l’Alcaldia números 283/2014, de 23/05/2014 al 383/2014, de 28/07/2014, i de les actes de les 
Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 17/2014 de 22/05/2014, 18/2014 de 
29/05/2014, 19/2014 de 05/06/2014, 20/2014 de 12/06/2014, 21/2014 de 19/06/2014, 
22/2014, de 26/06/2014, 23/2014 de 03/07/2014 i 24/2014, de 10/07/2014, 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.

10.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 
INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES.

El senyor Espuny, en relació a l’últim punt del passat Ple, en que tots han dit que no ha de 
tornar a passar el que va succeir, espera la valentia de l’alcalde per la resta de mandat, per tal 
que no es torni a repetir un cas com aquell. L’alcalde, diu, va fer una sèrie de referències sobre
la realitat econòmica de l’ajuntament. L’oposició ha anat dient durant els últims temps que el 
deute de l’ajuntament estava al voltant dels trenta milions d’euros, quantitat que l’equip de 
govern negava tot aferrant-se als divuit milions. Recorda la nota informativa que van treure al 
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diari de Tarragona a primers d’any, dient que efectivament devien divuit milions però que en 
contrapartida en tenien molts més per cobrar i per tant el deute no era aquell sinó que era un 
altre. El senyor Martí va dir que les afirmacions aparegudes en el pamflet d’ERC eren falses i 
que no es corresponien amb la realitat, però ell assevera que els grups de l’oposició tenen la 
informació que tenen, obtinguda de la documentació que se’ls hi dona i de la que poden treure
dels plens, i sumant-ho tot sortien més de trenta milions d’euros. L’equip de govern uns dies 
abans de l’últim Ple va signar un conveni amb BECSA, i tres talons a pagar durant aquest any,
i a més a més li van col·locar una sèrie de parcel·les de Tres Cales 2a. Fase en concepte de 
pagament del deute que pujava 3,5 o 4 milions d’euros, i això l’oposició no ho sap. Quan fan 
una afirmació per La Cala Radio o en pamflets, ho fan en base a la documentació que tenen, i 
no en la del temps real, ja que l’equip de govern no els hi comunica les tasques del dia a dia, 
sinó que se’n assabenten trimestralment. Per aquest motiu, afirma que ells no van mentir quan
van afirmar durant aquests darrers mesos que el deute de l’ajuntament, pràcticament fins el 
primer trimestre de l’any 2014, era de trenta milions d’euros; ja que compten tot el que deuen 
i no està comptabilitzat, com exemple el del REBE, o el Bon Repòs, que encara no saben si 
han liquidat els cinc-cents vuitanta mil euros. L’alcalde, des de la seva posició, hauria 
d’entendre la informació que pot donar l’oposició al poble, i no titllar-la de pamflets 
mentiders, ja que també ells podrien dir que la publicació apareguda en el diari de Tarragona 
era falsa. La informació que van donar va ser a partir de la informació de finals del primer 
trimestre i en canvi diuen que no és certa, però per contra l’equip de govern n’edita una altra 
nota amb unes entrades i unes sortides. Creu que, a dia d’avui, van enganyar al poble, perquè 
de les possibles entrades, que van dir que eren vint-i-tres milions, avui han de treure els dos 
milions de la zona hotelera. Pregunta qui enganya a qui. Pregunta si quan es dirigeixen a la 
gent del poble no haurien de tenir una mica més de respecte, quan estan negant fins l’últim 
moment un deute de trenta milions d’euros i titllen a l’oposició de mentiders. L’equip de 
govern, sempre que pot i amb l’excusa que pot, amb els papers volen fer creure el que volen. 
Quan l’alcalde va negar que l’oposició tingués raó quan deia que l’endeutament de 
l’ajuntament era de trenta milions d’euros, perquè sí que ho era. Els hi va dir que enganyen a 
la gent, però és l’equip de govern el que constantment, amb les seves xifres, els enganya. 
Deien que estava tot a punt per cobrar els dos milions de la zona hotelera i han acordat 
desestimar el concurs, perquè sabien que hi havia un problema amb els límits de Costes. Tot i 
això van posar que hi havia dos milions per cobrar. Torna a preguntar qui enganya a qui. El 
seu prec és que quan es parli d’aquests temes tinguin en compte d’on treu l’oposició la 
informació, que és a través dels plens, i si en algun moment s’equivoquen en dos, tres o quatre
milions, és perquè no estan al govern i no saben de les gestions puntuals que l’equip de 
govern fa. I que tingui present, l’alcalde, que no juguen amb els mateixos nivells d’informació
l’equip de govern i l’oposició. Abans de titllar-los de mentiders, conclou, mirin bé tota la 
informació que han donat al poble, i a qui s’ha d’aplicar aquest adjectiu.

Prega també el senyor Espuny que els plens de La Cala Gestió, que és qui gestiona el 80% del
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pressupost municipal, es retransmetin com els de l’ajuntament, per tal que la gent els pugui 
escoltar i assabentar-se realment del que passa. Avui mateix, explica, per a tots aquells que no 
l’han pogut sentir perquè no es retransmet, l’equip de govern ha aprovat la suspensió del 
contracte que tenia amb l’empresa Efial Consultoria SL, que gestionava La Cala Gestió i 
també La Cala Serveis. Els assistents, diu, han demanat els motius, i se’ls ha dit que volen 
internalitzar la gestió, i que més endavant ja veuran com solucionaran els problemes que hi 
puguin sorgir sobre temes urbanístics i de gestió comptable. Es pregunta si només és per això,
o perquè ara no agrada la fotografia al costat de l’empresa Efial. Creu que els interessa donar 
la imatge que tot el que està passant a altres ajuntaments, i que en aquest alguna cosa hi ha des
de l’estiu passat, no és culpa d’ells, i que tant aviat com han sabut dels problemes es desfan de
l’empresa Efial. La gent no ha sentit les alabances que el senyor alcalde ha fet de l’empresa 
Efial, dient que havien passat d’un patrimoni de vint-i-cinc a vint-i-nou milions, i que tenien 
uns actius disponible de disset milions. Pregunta, si les coses s’han fet tant correctament, per 
què fins ahir, quan l’oposició posava en dubte determinades actuacions, contestaven que tot 
estava bé, estudiat, pesat i mesurat. Pensa que tot això és el que els ha portat a un deute de 
trenta milions d’euros. Pregunta, amb les alabances efectuades vers l’empresa, per què es 
prescindeix dels seus serveis. Creu que és per imatge, perquè no volen sortir a la foto amb una
empresa embolicada en uns quants ajuntaments per una sèrie d’actuacions de dubtosa 
legalitat. Volen fer creure que amb la Presidència no va, que si ha passat el que ha passat és 
per culpa de l’empresa i del gerent contractat. Troba que no han de buscar culpables a 
l’empresa Efial. Els responsables de la situació en que estan, afirma, els han de buscar en els 
membres de l’equip de govern, i sobretot en la seva Presidència que per això té la capacitat de
decisió que té, una capacitat de disposar pràcticament a voluntat de la política de La Cala 
Gestió, i d’ordenar una sèrie d’actuacions que avui molta gent del poble entén que ha estat 
llençar els diners, però que en aquells moments van agafar Efial i li van fer tirar endavant uns 
projectes que ara condicionen l’economia de l’ajuntament. L’actual ajuntament ha generat 
factures que els costarà cents anys pagar-les, i les generacions que vindran recordaran que 
estaran condicionats pel deute generat, i no perquè no hagin tingut recursos, sinó perquè els 
han gestionat amb els peus. Tot seguit repassa una sèrie d’ingressos significatius obtinguts per
l’actual ajuntament, amb els quals, diu, l’ajuntament no hauria de deure ni cinc, a més de tenir
tots els equipaments pagats. Per contra, es troben amb un deute de trenta milions.

El senyor alcalde crida l’atenció al senyor Espuny, tot recordant-li que es troben en el punt de 
precs i preguntes encara que ell faci dissertacions sobre tota la política dels últims anys, i que 
parla molts més minuts ell tot sol que la resta de regidors del Ple. Li demana se centri en el 
punt de precs i preguntes.

El senyor Espuny contesta que no parla per parlar, sinó que fa un prec que té una 
argumentació. Està explicant el que ell creu sobre la rescissió del contracte amb Efial i el seu 
posicionament, el que veu i així ho argumenta. Creu que es deslliguen d’Efial perquè pretenen
fer creure a la gent que el deute de l’ajuntament i la mala gestió amb els diners públics de tots 
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és culpa d’Efial i del seu gerent, i ell creu que això no és cert, que la culpa és de l’alcalde, i 
que si els fan fora és per les noticies aparegudes en premsa. Haurien de mirar qui hauria de 
marxar, perquè l’últim responsable creu que no és ni Efial, ni el seu gerent, sinó que és la 
persona que mana i dona les ordres, i per a ell aquesta persona és el senyor Andreu Martí. 
Reitera el seu prec que siguin públics i es retransmetin per l’emissora local els plens de de La 
Cala Serveis Municipals SL.

El senyor Gaseni, en relació a l’aparició del fulletó d’ERC i la posterior replica de CiU a 
través de l’ajuntament, pregunta pel cost d’aquest últim de contesta al d’ERC.

El senyor Font prega, en relació als fets esdevinguts en la sessió del 27/05/2014, i pels quals 
el senyor alcalde ja ha demanat disculpes -cosa que qualifica d’acte honest-, demana que no 
torni a succeir, ja que quan tanca el Ple es tanca per tothom, per l’equip de govern i per 
l’oposició. Espera que l’alcalde sigui conseqüent d’ara en endavant. En relació als propietaris 
de la zona consolidada de Roques Daurades , en què els veïns han pagat les seves quotes 
relatives als costos d’urbanització, pregunta, si han pagat concretament els costos del 
clavegueram, per quin motiu el servei no funciona.

La senyora Margalef prega la neteja i el manteniment dels embornals existents per tot el 
poble, perquè, diu, estan plens de brossa, i s’han d’evitar possibles conseqüències per futurs 
aiguats.

L’alcalde contesta al senyor Gaseni que quan algú diu que es deuen trenta-cinc milions 
d’euros, i se’n deuen vint-i-dos -es devien en data passada, puntualitza, ara menys–, és 
evident que s’ha de contestar. Ja li dirà el cost dels fulletons.

El senyor Lallana diu que és veritat que els propietaris de Roques Daurades van pagar unes 
quotes pels costos d’urbanització. Afirma que el clavegueram està finalitzat, però que hi 
manquen uns temes de connexió de les bombes a la xarxa per part de la Companyia Elèctrica 
de l’Ebre, que segons li ha transmès l’enginyer municipal se solucionaran breu. L’ajuntament 
diu és el primer interessat en poder posar-ho en funcionament. En relació al manteniment de 
la neteja dels embornals contesta que la fan d’acord amb els mitjans que disposa la brigada 
municipal per tal d’evitar problemes en l’època de pluja. En aquests moments, en plena 
temporada estiuenca, el personal de la brigada es troba saturat per la feina que els comporta la
neteja de les platges, les urbanitzacions i els carrers del poble, però que tenen previst realitzar 
una neteja a fons abans de començar la tardor, concretament durant el mes de setembre.
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I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 19:14 hores del dia més amunt 
esmentat, s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signen tots els assistents que ho
desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO.

DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
queda estesa en 13 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 12 a 24 del 
llibre.

L’Ametlla de Mar, 29/09/2014

El secretari
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 7/2014, DE 08/08/2014, 
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

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

Secretària accidental

Sra. Mª Teresa Nolla i Llorens
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Interventora accidental

Sra. Mireia Martínez Margalef

Excusen la seva absència el regidor senyor Ruben Lallana i Plaza i la regidora senyora Gemma 
Margalef i Creixenti.

ACTA

A l’Ametlla de Mar, a les 09:08 hores del dia 08/08/2014, es reuneixen a la sala de sessions de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones més amunt ressenyades, convocades per 
l’Alcaldia, amb la finalitat de celebrar sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament de 
l’Ametlla de Mar.

Es constata l’existència del quòrum necessari perquè el Ple sigui vàlidament constituït, segons el 
que exigeix l'article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim 
local.

El Sr. alcalde procedeix a obrir la sessió i, com a pas previ al tractament de qualsevol altre 
assumpte, a exposar als senyors regidors els motius que justifiquen la urgència de la 
convocatòria, que fonamenta en la necessitat de debatre i aprovar l’únic punt inclòs en l’ordre del
dia de la convocatòria, ja que, explica, el termini per adoptar l’acord fineix el dia divuit d’aquest 
mes.

En tràmit d’explicació de vot sobre la procedència de la urgència, cap regidor no en fa ús.

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:



Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

Llibre de les actes del Ple.

Pàgina 41

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 MODIFICACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 2014-2019, 
D’ACORD AMB EL REQUERIMENT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (PEIS 
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: onze.

* Vots en contra: cap.

* Abstencions: cap.

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

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat el senyor Espuny manifesta que no creu 
en aquests plans ja que no es compleixen, però que com que és un pla per rebre una subvenció
de la Diputació per a millora de la via pública, el seu vot serà d’abstenció.

El senyor Gaseni manifesta que a causa de la urgència del Ple no ha tingut temps material per 
veure la documentació tot i tenir les explicacions dels tècnics. Creu que seria interessant 
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conèixer si hi ha algun contingut més dins d’aquest pla econòmic financer 2014-2019. Amb 
l’ànim de no posar cap trava i que es pugui acceptar aquesta subvenció, anuncia que el seu vot
serà d’abstenció.

El senyor Font manifesta que el seu vot serà favorable. Creu que la subvenció és important, i 
que, tal com s’ha dit, per poder-la garantir s’ha de fer aquesta aprovació; Com que va lligada a
una proposta efectuada en el pressupost del 2014, per a la qual es destinaven cinquanta mil 
euros destinats a un pla d’ajut per a les persones que es troben en risc i social, i ja que totes 
dues coses van lligades, el seu vot serà 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: 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:

Atès que en data 31/01/2011, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Pla Econòmic Financer 
2011-2014.

Atès que l’Ajuntament es vol acollir a la subvenció del Pla especial d’inversions sostenibles 
2014 de la Diputació de Tarragona.

Amb l’objectiu de donar compliment a les bases de la Convocatòria del PEIS 2014, on 
s’estableix que si l’ens local té un pla econòmic financer aprovat i en vigor, cal que 
l’actualitzi per tal d’incorporar les inversions que es sol·liciten en el PEIS i la variació de 
despeses corrents que se’n derivin.

Atès que aquest Pla econòmic financer és a nivell consolidat entre l’Ajuntament i la Cala 
Serveis SL.

Atès que correspon al Ple l’aprovació del Pla econòmic-financer 2014-2019.

Vist l’informe d’Intervenció; 



Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

Llibre de les actes del Ple.

Pàgina 43

Per tot això, el PLE acorda:

PRIMER.- Aprovar la modificació del Pla Econòmic-financer 2014-2019, de l’Ajuntament 
de l’Ametlla de Mar.

SEGON.- Ordenar que, un cop aprovat pel Ple, es remeti a la Unitat d’Actuacions Integrals 
del Territori i Cooperació de la Diputació de Tarragona.

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 09:15 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 3 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 25 a 27 del 
llibre.

L’Ametlla de Mar, 29/09/2014

El secretari
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 8/2014, DE 26/09/2014. 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
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Interventora accidental

Sra. Mireia Martínez Margalef

ACTA

A l’Ametlla de Mar, a les 17:30 hores del dia 26/09/2014, 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 DEL PLE EN 
FUNCIONS DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIS DE LA CALA SERVEIS MUNICIPALS 
SL, 2/2014 DE 31/07/2014, I DEL PLE NÚMEROS 6/2014, DE 31/07/2014 I 7/2014, DE 
08/08/2014..

Es procedeix a llegir les actes de les sessions del Ple en funcions de la Junta General de socis de 
La Cala Serveis Municipals SL, 2/2014, de 31/07/2014 i del Ple números 6/2014, de 31/07/2014,
i 7/2014, de 08/08/2014.

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 2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment 
el següent acord:
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ÚNIC.- Aprovar les actes de les sessions del Ple en funcions de la Junta General de socis de La 
Cala Serveis Municipals SL, 2/2014, de 31/07/2014 i del Ple números 6/2014, de 31/07/2014 i 
7/2014, de 08/08/2014.

2- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, CONSISTENT EN INCLOURE A LA 
SEVA NORMATIVA 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 debat, el senyor Espuny manifesta que el seu vot 
serà favorable, i aprofita per felicitar els serveis jurídics municipals per l’elaboració de la 
proposta. Creu que hi hauran altres ajuntaments de Catalunya que es troben en la mateixa 
situació que l’utilitzaran, amb l’objectiu de tirar endavant les moltes urbanitzacions 
històriques que en el seu moment es van crear sense tenir els serveis . Reitera la seva 
felicitació al secretari de l’ajuntament per la feina feta.

El senyor Gaseni manifesta que el seu grup votarà afirmativament, i espera que suposi en breu
una solució per la greu problemàtica existent en les urbanitzacions del terme municipal.

El senyor Font manifesta que això és un pas de transició, i que el cal ara és unir esforços 
perquè aquestes urbanitzacions, juntament amb l’ACA, puguin disposar d’una depuradora 
com cal. Anuncia el seu vot serà favorable.

El senyor Montagut manifesta que en són conscients, i que estan treballant per donar 
solucions als problemes sorgits en temes de sanejament. S’afegeix a les felicitacions als 
serveis tècnics i jurídics municipals per la feina feta durant el tràmit, que ha estat complexa.

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:
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 Vots a favor: tretze.

 Vots en contra: cap.

 Abstencions: cap.

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

En data 2/4/2014 la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre adoptà acord 
d’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal 
consistent en incloure a la seva normativa una nova disposició transitòria, vuitena, de 
definició d’elements urbanístics a les urbanitzacions històriques del terme municipal, que 
havia estat objecte d’aprovació provisional per part del Ple en sessió de data 4/12/2013, 
supeditat a la presentació d’un text refós que obtingués un nou informe favorable sense 
condicions de l’Agència Catalana de l’Aigua.

S’ha procedit a l’elaboració del corresponent text refós, que ha estat informat favorablement i 
sense condicions per la Demarcació Territorial de l’Agència Catalana de l’Aigua a les Terres 
de l’Ebre en data 31/7/2014.

Correspon en conseqüència donar compliment a l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme mitjançant la presentació del text refós elaborat (versió Juny 2014), verificat pel 
Ple de l’ajuntament.

Per tot això;

Vist el que es disposa als articles 85, 96 i següents 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;

Vist, també, el que estableixen els 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. I específicament, sobre 
l’exigibilitat d’un quòrum qualificat de majoria absoluta, l’article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de
2/4/1985, reguladora de les bases de règim local;

Vistos els informes preceptius de Secretaria i d’Intervenció;

El Ple acorda:
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PRIMER.- Verificar el text refós de la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 
municipal consistent en incloure a la seva normativa una nova disposició transitòria, vuitena, 
de definició d’elements urbanístics a les urbanitzacions històriques del terme municipal.

SEGON.- Elevar aquest acord, juntament amb el text refós verificat i resta de documentació 
de l’expedient posterior a la tramesa amb ocasió de l’aprovació provisional, a la Comissió 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, perquè en prengui raó i procedeixi a la publicació del 
text normatiu de la proposta.

3- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, DEL SECTOR PAU ROQUES 
DAURADES 1.

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el senyor Espuny manifesta que el seu 
vot serà favorable, ja que es tracta d’un problema tècnic.

Tant el senyor Gaseni com el senyor Font manifesten que els seus vots també seran 
afirmatius.

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

 Vots a favor: tretze.

 Vots en contra: cap.

 Abstencions: cap.

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord:
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En data 12/9/2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre adoptà acord 
de no donar-ne conformitat al text refós del projecte de modificació puntual del Pla 
d’ordenació urbanística municipal, del sector PAU Roques Daurades 1, anomenat 
“Modificació puntual del POUM, del sector PAU Roques Daurades 1, Text Refós. Versió 
Juliol 2013” fins que s’aportés un nou text refós que incorpori les prescripcions que s’hi 
indiquen, en nombre de quatre.

Els serveis tècnics municipals han elaborat una nova versió del text refós sol·licitat en 
document anomenat “Modificació puntual del POUM, del sector PAU Roques Daurades 1, 
modificació carrer existent. Text Refós. Versió Juliol 2014”. A l’apartat “Justificació de la 
modificació” (pàgina 5) es manifesta renunciar, pels motius que s’esmenten, als canvis 1 i 3 
(ajustament del percentatge de sòl per a espais lliures, i delimitació del domini públic 
hidràulic en la zona del barranc de Bon Capó), i continuar la tramitació pel que fa, 
exclusivament, al canvi número 2 (amplada del vial peatonal).

Correspon en conseqüència donar compliment a l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme mitjançant la presentació del nou text refós elaborat, verificat pel Ple de 
l’ajuntament.

Per tot això;

Vist el que es disposa als articles 85, 96 i següents 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;

Vist, també, el que estableixen els 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. I específicament, sobre 
l’exigibilitat d’un quòrum qualificat de majoria absoluta, l’article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de
2/4/1985, reguladora de les bases de règim local;

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 del sector PAU Roques Daurades 1, anomenat “Modificació puntual del POUM, 
del sector PAU Roques Daurades 1, modificació carrer existent. Text Refós. Versió Juliol 
2014”.
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SEGON.- Elevar aquest acord, juntament amb el text refós verificat, a la Comissió 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, perquè en prengui raó i, en el seu cas, en doni 
conformitat.

4- PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA, A L’EMPARA DE L’ARTICLE 106 DEL TEXT 
REFÓS DE LA   LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA, APROVAT PER  
DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28/4/2003, PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT 
POPULAR, D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, I DEL PARTIT 
SOCIALISTA DE CATALUNYA - PROGRÉS MUNICIPAL, RELATIVA AL RETORN DE 
LA REVISTA MUNICIPAL DES DELS 4 CANTONS. RE 2432, DE 29/7/2014.

El senyor Espuny dóna lectura al text de la moció presentada pels grups municipals del Partit 
dels Socialistes de Catalunya (PSC-PM-III), d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-
AM) i el Patit Popular de Catalunya (PPC-PC), demanen que sigui debatuda i posada a 
votació al plenari de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. Demana que es difonguin bans, per 
informar a la gent que si volen participar puguin aprofitar aquest fet.

El senyor Medrano manifesta que tal com va explicar a la Comissió Informativa, el grup de 
CiU no només recolza la moció sinó que està totalment d’acord en la continuïtat de la revista, 
ja que l’equip de govern tenia previst el seu restabliment quan econòmicament fos possible. El
naixement del butlletí, explica, no tenia altra voluntat que poder informar la població d’una 
manera menys costosa per a les arques municipals, i així no deixar perdre una feina i una 
història que com molt bé ha dit el senyor Espuny va néixer l’any 1979. Tota una generació va 
créixer amb Els Quatre Cantons, primer mitjà de comunicació de la seva mena en aquestes 
terres. Molta gent va lluitar per la seva existència, que va fomentar la cultura i la comunicació 
a la població. Quan van prendre la decisió de congelar -que no és el mateix, recalca, que 
eliminar- Els Quatre Cantons, l’equip de govern es va posar com a objectiu a curt termini 
restablir en el menys temps possible el format i el contingut de la revista, que com molt bé fan
constar els membres de l’oposició, i en què està d’acord l’equip de govern, atén no només a 
raons històriques, sinó que és un reflex de la veu del poble i l’opinió política, sense oblidar la 
suma d’esforços individuals en aquells anys i durant tota la seva història, que va crear un nou 
projecte de cultura i d’expressió lliure a tot el poble. Tal com ja se’ls va notificar, la voluntat 
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de l’equip de govern no és altra que la d’avançar i, amb l’ajut de tots els membres del 
Consistori, tirar endavant altre cop i d’una manera coherent, millorant el format, la revista.

El senyor Font demana al regidor responsable crear dins del Patronat de Mitjans de 
Comunicació una comissió per poder fixar criteris, com hi havia abans, en la qual tots els 
partits estiguin representants, i d’aquesta manera, fent un esforç de consens i de, diàleg puguin
arribar a complir l’acord que han pres avui.

El senyor Espuny creu que seria bo que els fets esdevinguts durant aquests darrers mesos en 
què no s’ha editat la revista sortissin, com un recull de les noticies més importants, en la 
primera revista que s’editi.

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

 Vots a favor: tretze.

 Vots en contra: cap.

 Abstencions: cap.

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

Presentem de manera conjunta aquesta proposta perquè considerem convenient que la revista 
municipal des dels quatre cantons hauria de tornar a publicar-se per diversos motius:

1.- Raons històriques: Aquesta revista fou creada l’any 1979 amb la intenció d’informar a la 
població de les activitats municipals que es duien a terme i que a la vegada servien de 
connector a tots els ciutadans per participar i col·laborar amb l’actualitat calera.

2.- La veu de poble: La revista també feia una funció social i reivindicativa, on la gent podia 
escriure la seva opinió, queixa, agraïment ... fent ús de la llibertat d’expressió que tenim dret 
tots els ciutadans.

3.- Opinió política: Els partits que restem a l’oposició també temíem un espai on podíem 
escriure els nostres raonaments i arguments polítics per a què la població calera estigués 
assabentada de les reflexions de cada partit en temes municipals i d’actualitat.



Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

Llibre de les actes del Ple.

Pàgina 52

El Ple acorda:

Restablir l’edició de la revista local, com a mínim trimestralment.

Afavorir la participació de la ciutadania.

5- PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA PER LA PRESIDÈNCIA, RELATIVA AL 
SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL 
FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014.

El senyor Montagut dóna lectura a la proposta d’acord relativa al suport del món local a la 
convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.

El senyor Espuny manifesta que el text li sembla il·lusionant, i que per fi han pogut llegir un 
text on deixen clar que proposen fer una consulta a través d’una llei aprovada pel Parlament 
de Catalunya; tots són sabedors de les preguntes que pretenen fer i que fins ara han hagut uns 
debats sobre el tema, però que després de tota la informació que ha pogut llegir i recollir li ha 
quedat clar que dins del marc legal es pot fer la consulta; diu que per ell va ser molt explicatiu
que dins del marc legal es permet fer aquesta consulta popular no referendària sobre temes 
que poden afectar la Constitució espanyola. Assevera que constitucionalistes de renom han 
deixat clar que l’Estatut permet que la Generalitat faci propostes de revisió constitucional de 
qualsevol tema, i que no té camps vetats en temes que pugui proposar al Govern Espanyol. 
Per tant la Generalitat pot fer aquesta proposta al Govern Central. Per això creu que és 
perfectament assumible fer la proposta. És normal que la Generalitat tingui la capacitat per 
poder consultar als ciutadans a través de la Llei de consultes popular no referendàries què és 
el que pensa. Està convençut, diu, que aquesta Llei el Tribunal Constitucional la declararà 
legal, perquè ja hi han altres comunitats que agafant el mateix text estan elaborant els seus 
projectes de consultes populars no referendàries i per tant ja no seran només els juristes 
catalans, sinó que també hi hauran altres juristes de la resta del territori estatal espanyol que 
ho ratificaran. Reitera que si tenen la Llei de consultes populars no referendàries, la 
Generalitat té capacitat per poder tirar-la endavant. i per tant en un moment donat qui vulgui 
i/o pugui fer una proposta de revisió de la Constitució, prèviament podrà consultar als 
ciutadans que és el que pensen, perquè es pugui elevar a l’Estat la proposta. Per tant, diu, quan
emmarquen la Llei de consultes per fer una pregunta perquè la Generalitat pugui fer una 
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proposta de modificació de la Constitució, estan parlant d’uns temes que estan perfectament 
emmarcats en lleis, i reconeguts. Creu que el que farà el President de la Generalitat és 
totalment legal, perquè es basa en la Llei de consulta i en la capacitat de la Generalitat per 
proposar reformes constitucionals. Per tot això anuncia el seu vot serà favorable, perquè la 
proposta s’emmarca dins de la legalitat vigent, en l’Estatut de Catalunya, que contempla que 
la Generalitat catalana pot fer propostes de modificació de la Constitució espanyola.

El senyor Gaseni manifesta que el vot del grup d’ERC serà favorable. Són molts el que han 
demostrat sobradament que busquen i necessiten un país normal i pròsper amb un alt nivell de
benestar, on les persones siguin tractades amb igualtat i que tots tinguin els mateixos drets i 
oportunitats, on puguin sentir, estimar i viure amb la seva llengua i cultura sense demanar 
perdó per ser com són, amb una escola normal on no sigui imposat donar una educació 
forçada, un país que pugui ser reconegut internacionalment sense barreres en l’esport, la 
identitat, la cultura, l’economia, coses senzilles que passen en un país normal i lliure que pren 
les seves pròpies decisions i és a la vegada responsable dels seus encerts i de les seves 
equivocacions. Fa pocs anys, diu, aquest país era gairebé un somni, i cada dia que passa el veu
més a prop. Fa pocs anys tenia l’esperança que els seus fills ho veurien, però ara ho volen 
veure ells mateixos, ja que ho senten possible, i avui els regidors de l’Ametlla de Mar s’han 
de sentir més útils perquè la força que pot sortir de l’aprovació d’aquest document és molta, ja
que formaran part dels prop del nou-cents municipis del país que reforçaran la democràcia, 
amb majúscules, que necessiten per a fer saber a tot el món el que van a fer; és només diu, 
senzillament una consulta, encara que des de fora diguin que van a fer una cosa grossa, però 
realment és l’eina necessària per encaminar el primer pas cap a la llibertat d’un poble que des 
de fa molt de temps necessita caminar sol. Creu que la feina més important que els resta per 
fer fins el dia 9 de novembre, tal com queda reflectit en la moció és, facilitar tots els recursos i
eines necessàries per fer possible la consulta, fent una crida a la participació. Res de tot el que
ara proposen tindrà sentit si el 9 de novembre la ciutadania no respon a la convocatòria de 
votació. Per tot l’exposat, i perquè és un procés sense retorn, perquè s’ho juguen tot ja que 
pensa que una altra oportunitat com aquesta trigaran molts anys en tenir-la, han de fer tot el 
que sigui a les seves mans perquè no només puguin celebrar la consulta sinó que, a més, sigui 
un èxit de participació. Felicita a tots els presents per haver portat a debat aquesta consulta, ja 
que creu que és una eina necessària, i si el resultat del plenari és el que es pensa i espera, han 
d’estat tots molt orgullosos de formar-ne part. Encoratja tothom a treballar per aconseguir que
la consulta sigui un èxit.

El senyor Font manifesta que en temes d’identitat, que toquen els sentiments, el grup del PP 
sempre ha fet vot individual dels seus membres perquè baix la seva consciència cadascú 
decideixi el que vota, per tant, cada membre del grup farà la seva exposició. La seva 
argumentació, diu, es centrarà estrictament en l’àmbit polític, no pas en el jurídic, i en farà 
tres consideracions: la primera, respecte de la Llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana. Afirma que es és una eina d’aprofundiment democràtic que aproxima 
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la voluntat ciutadana als representants polítics i es converteix en un eix vertebrador entre la 
societat civil i el poder polític. Per això opina que és una bona llei. La segona, explica que ell, 
personalment, en política, sempre ha cregut en una formula que és que el diàleg en majúscules
és igual a pacte, i això dóna molts bons resultats. Per això lamenta que en la situació actual no
s’hi hagi arribat. I tercera: a nivell personal manifesta, baix la seva consciència i honor, que 
vol exercir lliurement i democràtica el seu dret a decidir dins un marc legal sobre el futur del 
seu país, Catalunya, i ho defensarà amb la raó de la paraula i els arguments, i respectarà, com 
no pot ser d’una altra manera, els qui no pensin com ell, i posarà tots els seus esforços i el seu 
compromís en enfortir la convivència que ara manca més que mai en una societat plural. 
Reitera el seu agraïment a la llei de consultes populars no referendàries i de participació 
ciutadana que el permet votar favorablement aquesta moció.

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

 Vots a favor: tretze.

 Vots en contra: cap.

 Abstencions: cap.

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

Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre 
futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur 
que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i 
segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els 
Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies. 

Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de 
Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el setanta-
cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la 
supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que
va tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat del president Companys.
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Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens va 
fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts catalans i 
catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat 
majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La sentència del Tribunal 
Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 
aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya va propiciar la primera 
manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors 
ençà n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria 
de les forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb
la Via Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la 
rellevància i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les Glòries 
s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han
exercit de pressió constant per garantir el procés.

Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de 
l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de 
recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i 
polític perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern i al 
Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. 
Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. 
Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns 
objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus 
objectius, vinculat a tota una història i tradició de compromís i activisme per la conquesta del 
seus drets ciutadans, socials i nacionals.

Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant per
a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del país 
marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la pobresa i 
les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la corrupció.

La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, econòmic, 
jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. Aquest dret és un
principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides així 
com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics. 

El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les forces 
parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, després 
d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada 
pel Consell de Garanties Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el futur polític de
Catalunya.
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El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la ciutadania de
Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem demanat i que
ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma reiterada. 

Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els 
recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma 
coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya. Així 
mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica.

ACORDS

1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per decidir 
lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i prendre el 
compromís de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, amb la realització de la mateixa, facilitant 
tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació.

2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i als 
partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 de 
novembre dins el marc legal que és la Llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat 
majoritària del poble català i dels seus representants.

3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de la 
Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups 
parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al president 
del Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les 
Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al 
president de la Comissió Europea.

6- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, I: DECRETS
DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA   JUNTA DE GOVERN LOCAL.
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Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 
l’Alcaldia números 384/2014, de 31/07/2014 al 458/2014, de 22/09/2014, i de les actes de les 
Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 25/2014 de 18/07/2014, 26/2014 de 
24/07/2014, 27/2014 de 07/08/2014, 28/2014 de 04/09/2014 i 29/2014 de 12/09/2014, 
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.

7- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 
INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES.

El senyor Espuny pregunta sobre la posta en marxa de la residència d’avis, ja que durant els 
últims dies ha sentit comentaris, inclús de gent que està treballant en ella, que ja estan 
muntant la cuina, i que hi havia intenció per part de l’empresa Onada d’obrir-la.

La senyora Font explica que el passat diumenge 21 de setembre es va trobar un senyor gran 
que es trobava en una situació angoixant, i ella, com a ciutadana, va trucar a la Policia Local i 
la seva sorpresa va ser quan l’agent li va dir que no podia acudir al requeriment perquè es 
trobava sol, que els policies van en binomis i que el seu protocol d’actuació l’impedia fer el 
servei. Tot i així, continua, al final va acudir igualment al requeriment amb gran 
professionalitat. Recorda al senyor Montagut que a principi de temporada va tenir una reunió 
amb ell i amb el senyor Siuraneta on aquest fet de que un policia es trobés sol ja el van 
exposar, i se’ls va contestar que eren casos puntuals i aïllats. En converses posteriors amb 
diversos ciutadans de la població i amb els propis agents policials s’ha posat de manifest que 
aquests casos no són ni tant puntuals ni tant aïllats, sinó que passen habitualment. Li agradaria
saber quines mesures pensa prendre, com a responsable de seguretat ciutadana, perquè aquests
fets no tornin a succeir. Pregunta seguidament al senyor alcalde quantes persones s’han 
contractat durant el passat estiu, i quins requisits que s’han tingut en compte per a la seva 
contractació.

El senyor Font explica que quan es va presentar el pressupost del 2014 va fer una proposta de 
destinar el 0,7% del pressupost ordinari, uns vuitanta-vuit mil euros, per a la gent que s’ho 
estigués passant malament a l’hora de pagar els tributs com ara les escombraries, l’IBI, o 
l’aigua, els medicaments i la llum. El seu grup va manifestar que si s’acceptava la proposta el 
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seu vot seria d’abstenció, com efectivament va succeir. Pregunta quin seguiment s’està 
efectuant sobre la destinació d’aquells diners, quantes persones s’han beneficiat i en quins 
conceptes, i en quina manera participen les assistents socials. Prega tenir una reunió amb tots 
els grups per tal de fer un seguiment exhaustiu d’aquest esforç que fa l’ajuntament per ajudar 
a aquestes famílies en risc d’exclusió social i que ho estan passant molt malament.

El senyor alcalde contesta a la senyora Font que li farà arribar un detall exacte sobre la 
pregunta realitzada. En relació a la residència d’avis contesta que s’està acabant tot el que fa 
referència a la zona d’equipaments tant interiors com exteriors, i que tenen novament 
demanada hora amb la consellera per poder saber quan podran procedir a l’obertura, però que 
encara no té data. Afirma que quan tindrà més informació els ho farà saber.

El senyor Montagut contesta a la senyora Font tot dient que investigarà què va passar aquell 
dia. Ha de parlar amb el guàrdia en qüestió, tot i que, puntualitza, es tractava d’una persona 
que s’havia quedat tancada en el seu domicili. Seria discutible si era necessària la presència de
la policia local o era millor la presència dels bombers, per poder obrir la porta. Manifesta que 
la programació dels torns no es fa mai amb una persona sola, una altra cosa és que un policia 
assignat a un torn determinat tingui una indisposició aquell dia i no es trobi cap altre per 
substituir-lo, cas que algun cop s’ha donat. De totes maneres, diu, creu que s’hauria d’establir 
quina és el paràmetre de la normalitat, ja que la senyora Font manté que és habitual, i per 
això, es compromet a demanar al sotsinspector que li informi de les vegades que durant aquest
any s’ha produït aquest fet, quantes vegades ha passat, d’entre els mil noranta-cinc torns a 
l’any, a raó de tres torns diaris per les vint-i-quatre hores, que hi hagi hagut un sol policia. 
Així podran tots plegats tenir una mica més clara la realitat, i si cal o no prendre alguna 
mesura correctora si passa més vegades de les que, més enllà de la normalitat, tocaria. 
Assevera que, com a regla general, si és un cas de força major els policies acudeixen al lloc 
dels fets, però que si no ho és i ja han complert amb els seus horaris, tenen la opció d’anar-hi 
o no. Informarà quan tingui les dades concretes.

El senyor Gaseni vol fer constar que al seu entendre el tema d’avui de la consulta era per 
tractar-lo en un ple extraordinari, tot i que s’ha inclòs en un ordinari. Com que creu que no hi 
ha res més a votar, i té altres obligacions, abandona la sala, tot demanant disculpes.

En aquest moment abandona la reunió el Sr. Gaseni.

La senyora Martí contesta que les dades dels Serveis Socials, en un termini de vint-i-quatre 
hores, no les pot aconseguir, però que abans del proper ple convocarà els grups a una reunió 
per explicar la manera com es fa ús d’aquests diners. Recorda però que s’està ajudant moltes 
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famílies que estan patint, i que els serveis socials estan fent una gran feina. La reunió 
anunciada, continua, si els sembla bé, serà conjunta amb les assistents socials, perquè 
expliquin en detall de quina manera s’està disposant dels diners i com s’ajuda a aquestes 
famílies, tot i que, com és lògic, no es proporcionaran els noms de les persones a qui ajuden.

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 18:37 hores del dia més amunt 
esmentat, s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signen tots els assistents que ho
desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO.

DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
queda estesa en 11 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 28 a 38 del 
llibre.

L’Ametlla de Mar, 28/11/2014

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. 3/2014, 
DE 09/10/2014.

ASSISTENTS A L’INICI

President

Sr. Andreu Martí Garcia

Vocals

Sr. Antoni Montagut i Franch

Sra. Mª Carme Martí i Buenaventura

Sr. Ruben Lallana i Plaza

Sra. Eva Mª del Amo i Galarzo

Sr. Vicent Martí i Esteller

Sr. Francesc Albert Medrano i Arbó

Sr. Joan Font i Ballesteros

Sra. Marta Font i Ferré

Sr. Jordi Gaseni i Blanch

Sr. Vicent Llaó i López

Sr. Antonio Espuny i Gaseni

Secretari

Sr. Jacobo Martínez Deó
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Interventora accidental

Sra. Mireia Martínez Margalef

Excusa la seva assistència la Sra. Gemma Margalef i Creixenti

ACTA   (ESBORRANY)

A l’Ametlla de Mar, a les 18:18 hores del dia 09/10/2014, 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, 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- APROVAR SI S'ESCAU EL NOMENAMENT DEL GERENT A PROPOSTA DEL 
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA CALA SERVEIS MUNICIPALS, S.L.

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el president explica l’objectiu de la 
proposta.

El Sr. Font es remet a la intervenció de la Sra. Font a la sessió del Consell d’Administració de 
l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió, en relació al nomenament de gerent d’aquell 
organisme.
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El Sr. Gaseni i el Sr. Espuny es remeten també a les seves respectives intervencions sobre el 
mateix assumpte esmentat pel senyor Font, a la sessió esmentada.

Tots tres sol·liciten que es transcrigui el que aparegui com a debat d’aquell assumpte, que és, 
salvat el que en resulti de l’aprovació de l’acta, el següent:

“Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el president explica que un cop 
nomenat el gerent per Decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament, estatutàriament correspon a 
la Presidència formular la proposta de la seva retribució, i al Consell d’Administració, la 
seva aprovació.

El Sr. Espuny manifesta que s’abstindrà a causa de les circumstàncies que van portar a 
que s’hagués de prescindir de l’empresa consultora externa i que han portat a aquesta 
situació. Afirma que no és un problema de la Gerència, sinó del president.

El Sr. Gaseni afirma que li agradaria que s’exposés un resum dels temes més importants 
que hi ha sobre la taula.

La Sra. Font anuncia que s’abstindrà, però demana que es proporcionin explicacions 
concretes sobre el que va passar. Desitja al gerent una bona gestió.

El president agraeix les intervencions, i manifesta que la proposta és la que és. La 
informació, diu, és a disposició de tothom. Ratifica la idoneïtat del Sr. Roé, que compleix 
els requisits per a l’exercici del càrrec, tal i com s’ha acreditat a l’expedient del seu 
nomenament.

La Sra. Font recorda que es va dir que el nomenament del gerent s’havia de fer per 
consens, i pregunta si hi ha hagut més candidats.

El president explica que va parlar amb el Sr. Font d’un altre possible candidat, però que 
al final no hi va haver la possibilitat. Conclou que s’ha intentat que hi hagués consens.”

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: set.

 Vots en contra: cap 

 Abstencions: cinc. S’abstenen el senyor Font i Ballesteros, la senyora Font i Ferré, el 
senyor Gaseni, el senyor Llaó, i el senyor Espuny.
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Vista la proposta formulada pel Consell d’Administració en data 9/10/2014;

El Ple de l’Ajuntament, en la seva funció de Junta General, ACORDA:

PRIMER.- Cessar al Sr. ANTONIO MARTOS CARRASCO, amb DNI 40462318-M, llicenciat 
en Econòmiques, com a Gerent de la Societat Municipal La Cala Serveis Municipals, S.L.

SEGON.- Nomenar al Sr. JUAN CARLOS ROE BARBERA, amb DNI 47855903-X, llicenciat 
en Administració i Direcció d’Empreses, com a Gerent de la Societat Municipal  La Cala Serveis
Municipals, S.L.

TERCER.- Delegar al gerent les següents facultats a títol enunciatiu, i no limitatiu, del Consell 
d’Administració:

a. Organitzar, dirigir i inspeccionar la marxa de la Societat.

b. Adquirir, gravar, cedir i alienar per qualsevol títol, béns mobles, immobles, drets i 
accions. Constituir, modificar i cancel·lar arrendaments, llevat dels financers, 
dipositar penyores, hipoteques, servituds i qualsevol altre dret real. Acordar atorgar, 
formalitzar activament o passivament, operacions de crèdit personal o pignoraticis i 
hipotecaris. Adquirir i cedir títols d’altres empreses. Concórrer a subhastes i 
concursos, fer proposicions i en general, atorgar tota classe de contractes civils, 
mercantils, administratius i de qualsevol altra naturalesa, sense cap limitació i 
sol·licitar la seva inscripció i presa de raó en els Registres i oficines competents.

c. Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar concessions, patents privilegis i 
llicències.

d. Reclamar, percebre i cobrar tot allò que per qualsevol concepte o causa es degui o 
hagi de percebre la Societat.

e. Lliurar, acceptar, endossar, negociar, transmetre, avalar, intervenir i protestar lletres 
de canvi i tota classe de documents de gir o crèdit.

f. Disposar allò que sigui necessari per a l’emissió d’obligacions d’acord amb allò que 
hagi acordat la Junta General i el que disposi la Llei.
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g. Establir les directius d’administració i comptabilitat de la Societat, acordar 
l’establiment, reforma o suspensió de centres de treball de la mateixa en aquells llocs 
en que ho cregués convenient; convocar les Juntes Generals ordinàries i 
extraordinàries de socis; proposar els seus acords, entre ells la distribució de resultats,
i executar els que s’haguessin adoptat.

h. Acordar allò que estimi convenient sobre l’exercici dels drets que puguin 
correspondre a la Societat davant els jutjats i tribunals, ordinaris i especials i davant 
les oficines, autoritats i Corporacions de l’Estat, Generalitat  de Catalunya, i Municipi
altres Corporacions, organismes administratius i sindicats, Monts de Pietat, Jurats, 
Juntes, Autoritats i Funcionaris de qualsevol altre grau o jurisdicció; absoldre 
posicions de tota classe de judicis, nomenant representants, procuradors i lletrats que, 
a aquest efectes, portin representació i autoritzacions oportunes, inclòs per avenir-se i 
desistir en conciliacions, recursos i actuacions en qualsevol estat del procediment per 
demanar la suspensió d’aquest i per tot el que fora precís, fins i tot transigint 
qüestions judicials o extra judicials, i sotmetent la seva decisió a arbitratge de dret o 
equitat, i absolent posicions en tota classe de judicis.

i. Disposar dels fons i béns socials i reclamar-los, percebre’ls i cobrar-los de la mateixa 
manera, de particulars que de la Hisenda Pública i d’altres oficines públiques de 
l’Estat, Generalitat de Catalunya o Municipi o altres qualsevol, constituint, retirant o 
cancel·lant dipòsits a la Caixa General, percebent devolucions d’ingressos 
indegudament obtinguts per l’administració Pública; constituir comptes bancaris, tant
en metàl·lic com en valors, i retirar metàl·lic o valors dels mateixos, i en general 
realitzar tota classe d’operacions bancàries amb entitats nacionals o estrangeres, fins i
tot el Banc d’Espanya i les seves sucursals.

j. Conferir i revocar poders a persones determinades, amplis i generals per a supòsits 
concrets, o per a regir branques determinades del negoci social, amb facultats per a 
substituir en tot o en part llurs atribucions.

k. Resoldre els dubtes que es suscitin sobre la interpretació dels Estatuts i sobre els 
acords de la Junta General i del propi Consell.

QUART.- Atorgar al gerent les següents atribucions:

a. Informar periòdicament sobre el funcionament i l’estat de situació de la Societat.

b. Executar i fer complir els acords del Consell d’Administració i les disposicions de la 
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Presidència.

c. Qualsevol altre funció que si li encomani expressament o li delegui el Consell 
d’Administració o el President, en l’àmbit de les seves competències.

CINQUÈ.- Atorgar al gerent poders de representació de la Societat amb les facultats que siguin 
oportunes per la seva missió.

SISÈ.- Facultar al senyor Andreu Martí i Garcia per elevar a escriptura pública el present acord.

SETÈ.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 18:23 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 4 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 39 a 42 del llibre.

L’Ametlla de Mar, 28/11/2014

El secretari
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 9/2014, DE 09/10/2014. 
EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS A L’INICI

Alcalde

Sr. Andreu Martí i Garcia

Regidors

Sr. Antoni Montagut i Franch

Sra. Mª Carme Martí i Buenaventura

Sr. Ruben Lallana i Plaza

Sra. Eva Mª del Amo i Galarzo

Sr. Vicent Martí i Esteller

Sra. Francesc Albert Medrano i Arbó

Sr. Joan Font i Ballesteros

Sra. Marta Font i Ferré

Sr. Jordi Gaseni i Blanch

Sr. Vicent Llaó i López

Sr. Antonio Espuny i Gaseni

Secretari

Sr. Jacobo Martínez Deó
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Interventora accidental

Sra. Mireia Martínez Margalef

Excusa la seva assistència la regidora Sra. Gemma Margalef i Creixenti.

ACTA

A l’Ametlla de Mar, a les 18:30 hores del dia 09/10/2014, 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- APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS CORRESPONENTS A L’EXERCICI 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.
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* Abstencions: cap.

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

Un cop llegida la proposta d’acord i, en fase de debat, el senyor Espuny manifesta que si 
estesin en una situació normal el seu vot seria favorable, però, tot i que no dubta que els 
comptes estan ben fets, el seu vot serà negatiu per la realitat econòmica de l’ajuntament, més 
concretament la de l’any passat, amb una diferència d’un milió quatre-cents mil euros. És a 
dir, que aquesta quantitat se l’han gastat de més, i per ell això són molts de diners. Davant 
aquest resultat corrent pressupostari reitera el seu vot contrari. Afirma que també és 
preocupant la càrrega financera, d’un milió sis-cents trenta-sis mil set-cents vint-i-tres euros, 
però que pel proper any serà de tres milions vuit-cents mil euros, que hauran de pagar per 
amortització de crèdits i interessos, amb un estalvi net de vuitanta-vuit mil set-cents setanta-
cinc euros. Si gasten més del que recapten i tot i així l’estalvi net arriba als vuitanta-vuit mil 
euros, es pregunta d’on sortiran els restants tres milions d’euros que el proper any hauran de 
pagar per l’amortització dels crèdits bancaris i el crèdit fet pel Decret Rajoy, que té una 
moratòria d’un any. Opina que no en tindran prou, ja que ja s’hauria de veure una tendència 
en la gestió dels diners públics amb un resultat corrent positiu i que s’incrementés l’estalvi 
net, ja que amb aquests diners s’haurà de fer front a les obligacions que tindran a partir de 
l’any 2016. Reitera que els comptes estan ben fets pel servei d’Intervenció, però que el 
resultat és nefast tant per l’ajuntament com per al poble, i per això el seu vot serà negatiu, per 
demostrar que és totalment contrari a la política de l’equip de govern durant tots aquest anys.

El senyor Gaseni manifesta que durant els darrers anys l’equip de govern va quadrant els 
números, però que en aquest punt de l’ordre del dia el seu grup valora també la política que ha
dut a terme, i que per molt que han intentat quadrar-los han vist coses que no els han agradat, 
com ara escollir l’opció del crèdit del deu milions d’euros amb un any de carència, ja que 
escollir una opció o altra suposava un estalvi de quatre a cinc-cents mil euros. Volen també 
mostrar la seva disconformitat amb la política econòmica que duu a terme l’equip de govern, i
per aquest motiu el seu vot serà contrari.

El senyor Font manifesta que en la Comissió de Comptes el seu vot va ser d’abstenció en 
atenció a la valoració tècnica de la tasca d’Intervenció i Tresoreria, però que fent una 
valoració política de tot el desenvolupament de l’exercici 2013, en el capítol d’inversions hi 
havia una partida de tres milions d’euros i no van executar res. A nivell comparatiu, el 
romanent de tresoreria de l’any 2012 va ser de dos milions dos-cents mil euros i l’any 2013 ha
estat d’un milió sis-cents quaranta-un mil euros, o sigui que ha baixat un 25,46 %. L’estalvi 
net de l’any 2012 van ser de set-cents vuitanta-set mil set-cents trenta vuit euros i enguany ha 
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estat de vuitanta-vuit mil set-cents setanta-cinc euros, o sigui un descens de quasi set-cents 
mil euros, que representa un 88,73 %. Recorda que durant el mes de maig de 2013 van 
subrogar un préstec d’un milió i mig d’euros a favor de La Cala Gestió, amb un termini 
d’amortització de dotze anys i una carència de dos anys, un Euribor de 0,47% més un 
diferencial del 3,75 %, total 4,42 %. Per tenir dos anys de carència han pagat 22 centèsimes 
més d’interessos. Creu que van mirar més per una estratègia financera que no pas per una 
rendibilitat pròpia de finançament del préstec. Respecte del deute públic diu que l’any 2012 
va ser de disset milions set-cents setze mil quatre-cents quinze euros, molt per damunt dels 
ratis permesos, i en la liquidació del 2013 ha estat de dinou milions dos-cents cinquanta-
quatre mil vuit-cents cinc euros, o sigui que hi ha hagut un augment del deute públic del 8,07 
%, que en diners són un milió cinc-cents trenta-vuit mil tres-cents noranta euros, Això vol dir 
que l’ajuntament s’ha endeutat més. Reitera que des d’Intervenció sempre els estan advertint 
que s’ha de fer un catàleg dels llocs de treball i mai ho compleixen. En quan a la pressió 
fiscal, explica que l’any 2013 van decidir congelar l’IBI tot i que el senyor Rajoy va fixar un 
increment del 10%, i recorda que el seu grup va acceptar l’augment d’algun servei que és del 
tot necessari, com ara les escombraries, però que l’equip de govern el va augmentar entre un 
3% i 3,5%, molt més que l’IPC que estava al 0,3%, per tant, conclou, no van complir en 
l’augment, que sempre havien dit que seria el de l’IPC. Reconeix l’esforç efectuat pel regidor 
d’Hisenda per controlar la despesa, però demana que aquest també reconegui, i que un dia ho 
faci públicament, que les decisions polítiques de l’equip de govern per donar aquests resultats 
positius són el gran esforç fiscal al que està sotmès el poble, perquè en dos anys, per 
l’augment dels impostos, l’ajuntament ha ingressat un milió dos-cents cinquanta mil euros. 
Recorda que un ha de ser conseqüent amb el que diu als mitjans de comunicació, i mesurar les
paraules, ja que en data 25/11/2009 van dir que el govern de l’Ametlla de Mar congelava els 
impostos i les taxes municipals, i no han complert amb el que van dir.

El senyor Montagut manifesta que del que es tracta és de l’anàlisi del comptes generals del 
2013, i que per estar en les dates que estan, apropant-se les eleccions municipals, troba lògic 
que l’oposició busqui pèls i senyals i expressi el seu criteri de la manera més oberta que 
vulgui, i així ho entén, però que si busquen per les hemeroteques i demés mitjans informatius 
trobaran que, al final, tots són presoners de les seves pròpies paraules. En relació a l’opció 
escollida en el crèdit dels deu milions manifesta que un 80% dels ajuntaments, entre ells molts
governants per ERC, van agafar aquesta opció. Per això pregunta si tots es van posar d’acord 
per agafar la pitjor opció, i tots es van equivocar. En quan a les apreciacions efectuades pel 
senyor Espuny manifesta que al seu entendre els números estan inflats, i que si vol els poden 
repassar tots dos. Properament debatran els pressupostos i tots tindran temps de posar damunt 
la taula totes aquestes qüestions. El present punt de l’ordre del dia és l’aprovació d’uns 
comptes a nivell tècnic, tot i que accepta, com ha dit, que l’oposició faci la valoració als anys 
vista que consideri oportuna.

El senyor Espuny aclareix que el que ha dit no és perquè estigui fent campanya, sinó que ja fa 
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anys que ve advertint-ho i així ho reflecteixen les actes dels darrers quatre anys. Efectivament,
coincideix que tothom pot ser presoner de les seves pròpies paraules, però afegeix que les 
conseqüències de les paraules que s’han pogut dir en moments de desinformació i/o de no 
tenir les coses suficientment clares acaba en aquell mateix moment, mentre que hi ha altres 
persones que tenen responsabilitat de govern, i per tant les conseqüències de les seves 
paraules no són tant lleugeres com les altres. Al final la realitat s’ha imposat, i és que són un 
ajuntament amb molts milions de deute, i que ja sigui a partir del 2015 o del 2016 s’haurà de 
fer front a aquest deute bancari, que és d’uns disset o divuit milions d’euros. Les 
responsabilitats són per tant de diferent nivell, i l’equip de govern els ha portat a una realitat 
que és que a dia d’avui deuen més de vint-i-sis milions d’euros, i aquesta quantitat no es fa 
d’un dia per altre ja que, com saben, són uns dels ajuntaments amb més deute per càpita real 
de tota Espanya, tot i que, de diners extres, n’han entrat com per poder pagar les obres 
emblemàtiques executades. Això ho atribueix a la mala administració de l’equip de govern 
des del primer dia.

El senyor Gaseni manifesta que el seu grup, el que fa, és intentar protegir la gestió del 
municipi. Li costa entendre la resposta del portaveu de l’equip de govern, relativa a que ho 
van fer perquè també ho feien altres ajuntaments. Creu que la situació econòmica a la que han
portat al poble no és comparable amb la de la resta de municipis propers, ja que segons els 
rànquings de municipis endeutats són un dels pobles que estan més endavant, i per ell això no 
és bo. Si la justificació del que han fet és que ho han fet perquè els altres també ho fan, li 
sembla que els hi fa molt poc favor com a poble. Demanar a l’equip de govern que expliqui la
gestió econòmica que porta a terme, ja que tot i que els comptes que porten a aprovació 
quadren sobre paper perquè estan fets per professionals, el paper és molt sofert. El que està 
clar és que el deute és de vint-i-sis milions d’euros després de desprendre’s de molts metres 
quadrats de patrimoni, ja que com tots saben la xifra era superior. Per tot això han d’entendre, 
diu, que l’oposició tregui el tema perquè l’equip de govern respongui i expliqui al poble les 
decisions preses, que són les que els interessa, i no les que han pres en altres municipis.

El senyor Font manifesta que ratifica tot l’exposat en relació als criteris polítics. Ha fet un 
balanç polític comparatiu i per tant no té res més a dir, tot i que, amb la decisió, al seu 
entendre equivocada, de pujar els impostos en els dos darrers anys, han ingressat un milió 
dos-cents cinquanta mil euros que pal·lien els números de tresoreria i de l’estalvi net, així 
com el pla d’ajut a proveïdors. Creu que aquesta és la realitat.

El senyor Montagut agraeix el to emprat en les diferents intervencions. Creu que és bo que 
puguin parlar sense alterar-se més del compte, i que cadascú pugui dir allò que pensa. Reitera 
que es va produir, diu, una coincidència amb el 80% d’ajuntaments, i amb això no vol 
justificar-se, perquè és quelcom que no sabien i s’ha contrastat a posteriori. En relació als tres 
milions d’euros esmentats pel senyor Font i destinats a inversions l’any 2013, diu que dos 
milions eren destinats a la carretera de la costa, que sap que no depèn de l’ajuntament, com 
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també sap que certes actuacions, si no hi ha el finançament al cent per cent, no es tiren 
endavant, però que les han de tenir previstes.

L’alcalde manifesta que properament farà una reunió i tots podran constatar que han passat 
dels trenta-cinc milions d’euros de deute a estar per sota dels vint-i-dos milions d’euros, tot i 
que diguin que són vint-i-sis. Recorda que estan parlant de comptes tancats, on estan els 
ingressos i les despeses. Pensa que la realitat és la que a un li interessa dir. Tots haurien de ser 
transparents. Fa pocs dies han fet públic que ja estan pràcticament al dia en els pagaments a 
proveïdors, que han pagat al REBE i que ja ho fan a trenta dies, tot i que és evident que encara
deuen diners. Tot i que el punt de l’ordre del dia era tractar els comptes generals agraeix, com 
ha fet el portaveu, el to emprat pels diferents regidors en les seves intervencions.

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 el senyor Joan Font i Ballesteros, senyora Marta 
Font i Ferré, senyor Jordi Gaseni i Blanch, senyor Vicent Llaó i López i senyor Antonio 
Espuny i Gaseni.

* Abstencions: cap.

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

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 2013;

Vist l'informe emès per la Intervenció General en data 31/07/2014, 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;
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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 2013.

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.

2- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL D’ORDENANCES 
FISCALS PER AL 2015.

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.
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* Abstencions: cap.

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

Un cop llegida la proposta d’acord i, en fase de debat, el senyor Espuny manifesta que el seu 
vot serà d’abstenció tot i que veu que el plantejament és correcte, i que si realment poden 
portar el control dels diferents punts de recollida ho troba bé, i que cadascú pagui en 
proporció al que genera. Suposa que han degut arribar a un acord amb les empreses afectades.

El senyor Gaseni manifesta que el vot del grup d’ERC serà també l’abstenció.

El senyor Font diu que també el grup del PP s’abstindrà. Pregunta però si la congelació dels 
impostos del 2015 està contemplada dins del pla d’ajust.

El senyor Montagut contesta que al pla d’ajust hi havia previst un augment dels impostos 
generals d’un 3,5% i un 6,5% les escombraries, tot i que no ho faran perquè entenen 
mitjançant la millora de la gestió poden tenir els recursos suficients per absorbir aquestes 
quantitats, i per això preveuen la congelació. El sistema de recollida, explica, està 
informatitzat, de manera que poden saber en cada uns dels àmbits i aixecaments dels diferents
contenidors, quantes vegades s’ha aixecat i el pes que portava, i això fa possible que al cap de 
l’any es pugui saber la quantitat de quilos produïts en indrets determinats, tot i que això 
només ho fan amb els grans productors perquè són els únics que tenen contenidors d’ús 
exclusiu en el seu àmbit, i el que allí es diposita ve de la seva activitat professional. Això 
possibilita que puguin pagar pel que produeixen. Si tinguessin menor activitat en la propera 
revisió podria comportar fins i tot una rebaixa en la taxa que se’ls aplica.

L’alcalde explica que si comproven la reducció de la despesa dels capítols I i II, veuran que ha
anat baixant de manera considerable. Han considerat que en comptes d’ingressar més diners a 
compte del ciutadà havien de fer l’esforç de millorar cada vegada més la gestió pròpia 
municipal.

El senyor Font respecta la contesta de l’alcalde, tot i que opina que el pla d’ajust és per 
complir-lo, i no el compleixen perquè l’any que ve hi han eleccions i el manual del polític diu 
que no s’han de pujar els impostos encara que el pla d’ajust hom prevegi. Respecta la 
justificació, però no se la creu.

El senyor Montagut manifesta que el pla d’ajust està per a què quadrin els números tant de 
despesa com d’ingressos, i que si hi ha una menor despesa es poden produir canvis, i fer que 
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els ingressos també siguin menors sempre que es pugui fer front al deute i es respectin els 
paràmetres que permet el pla.

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: cap.

* Abstencions: cinc. S’abstenen el senyor Joan Font i Ballesteros, senyora Marta Font i 
Ferré, 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:

Atès que resulta necessària la modificació de determinades ordenances fiscals;

Atès que s’ha elaborat un informe emès per la Regidoria de Medi Ambient on es justifica la 
modificació 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 de l’ordenança fiscal per 
al 2015 que s’especifica:
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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:

Epígraf 2. Tarifes generals d’immobles o locals que es defineixen com de règim 
especial en funció de la intensitat d’ús del servei.

2.8. Benzineres.

2.8.1. Joselon SL..................................................................................1.861,14 €

2.8.2. Jose Luis Solé Acuña..................................................................1.698,57 €

2.8.3. Estació de servei Rosa del Mar, SL............................................1.843,40 €

2.8.4. Alas Estaciones de Servicio, SL.................................................1.630,94 €

2.8.5 Jayomi Serveis, SL......................................................................1.529,00 €

Epígraf 3. Tarifes individualitzades.

3.1. Ports.

3.1.1. Port pesquer de l’Ametlla...........................................................8.700,91 €

3.1.2. Port nàutic de l’Ametlla..............................................................4.733,31 €

3.1.3. Port de Calafat............................................................................5.737,60 €

3.1.4. Port de Sant Jordi........................................................................4.045,08 €

3.2. Circuit de Calafat................................................................................1.027,80 €

3.3. Càmpings.

3.3.1. Càmping Nàutic..........................................................................5.655,05 €

3.3.2. Càmping Village Platja.............................................................11.372,76 €

3.4. Hotel Ametlla de Mar........................................................................20.922,26 €
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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.

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 19:20 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 7 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 43 a 49 del 
llibre.

L’Ametlla de Mar, 28/11/2014

El secretari
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 10/2014, DE 27/11/2014. 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
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Interventora accidental

Sra. Mireia Martínez Margalef

ACTA

A l’Ametlla de Mar, a les 18:00 hores del dia 27/11/2014, 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 8/2014, DE 26/09/2014, 
DEL PLE EN FUNCIONS DE JUNTA GENERAL DE SOCIS DE LA CALA SERVEIS 
MUNICIPALS SL NÚMERO 3/2014, DE 09/10/2014, I 9/2014, DE 09/10/2014.

Es procedeix a llegir les actes de les sessions 8/2014, de 26/09/2014, del Ple en funcions de la 
Junta General de socis de La Cala Serveis Municipals SL 3/2014, de 09/10/2014 i 9/2014, de 
09/10/2014.

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 2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment 
el següent acord:
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ÚNIC.- Aprovar les actes de les sessions 8/2014, de 26/09/2014, del Ple en funcions de la Junta 
General de socis de La Cala Serveis Municipals SL 3/2014, de 09/10/2014, i 9/2014, de 
09/10/2014.

2- APROVACIÓ PROVISIONAL 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 d’abstenció tant en aquest punt com en el proper, i que ja explicarà el per què del seu 
vot.

El senyor Gaseni diu que en el cas que ens ocupa, i tal com se’ls ha explicat que es portarà a 
terme la tramitació, amb els vist i plau dels veïns de Sant Jordi, el vot del seu grup serà el de 
donar suport a la iniciativa presentada per l’equip de govern.

El senyor Font manifesta que les negociacions amb els propietaris ha estat fluida i que s’han 
contemplat algunes de les al·legacions presentades en el seu moment, per tant el seu vot serà 
d’abstenció amb projecció positiva per tal que sigui beneficiós per a tothom.

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: cap.

 Abstencions: quatre. S’abstenen el senyor Joan Font i Ballesteros, senyora Marta Font i 
Ferré, 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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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, 
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.”

Per aquest motiu, es va redactar 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.

El projecte va ser objecte d’aprovació inicial per acord plenari de data 30/1/2014, i va ser 
sotmès a informació pública mitjançant edicte que va ser publicat al Butlletí Oficial de la 
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Província número 34, d’11/2/2014, i al diari Ara de 7/2/2014, i va ser exposat al Tauler 
d’anuncis i a la pàgina web municipal.

S’han sol·licitat els informes dels següents organismes, afectats per raó de llurs competències 
sectorials:

1. DEPARTAMENT DE CULTURA. Informe de data 13/2/2014. Registre d’entrada 
número 445 de 19/2/2014.

2. DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, Oficina de Medi Ambient. 
Informe de data 20/2/2014. Registre d’entrada número 488 de 24/2/2014.

3. DIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME, Servei de
costes. Informe de data 6/3/2014. Registre d’entrada número 691 de 12/3/2014.

4. DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. Informe de data 25/2/2014. Registre 
d’entrada número 786 de 18/3/2014.

5. DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I 
SALVAMENTS. Informe de data 9/4/2014. Registre d’entrada número 1264 de 23/4/2014.

6. AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA. Informe de data 12/5/2014. Registre d’entrada 
número 1568 de 15/5/2014.

7. DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR. 
Informe de data 29/5/2014. Registre d’entrada número 1838 de 9/6/2014.

S’ha recepcionat també l’informe sol·licitat del Consorci Concessionari d’Aigües per als 
Ajuntaments i Indústries de Tarragona. Informe de data 4/3/2014. Registre d’entrada número 
663 de 10/3/2014. De caràcter favorable, en el benentès que en la tramitació del posterior Pla 
de Millora Urbana s’hauran de tenir en consideració els punts de l’informe emès amb ocasió de
la tramitació del Pla Parcial Urbanístic.

S’ha recepcionat escrit del Servei Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, que posa de
manifest la improcedència de l’informe que es va sol·licitar.

S’ha recepcionat, finalment, l’informe sol·licitat de la Inspecció d’Explotació de l’AP-7. 
Informe de data 17/7/2014. Registre d’entrada número 2478 de 30/7/2014. De caràcter 
favorable, amb subjecció a condicions vinculants determinades.

S’han rebut, així mateix, les següents al·legacions:

1. Associació d’afectats pel pla parcial Sant Jordi d’Alfama Bosc. Escrit de data 
26/2/2014. Registre d’entrada número 648 de 7/3/2014.
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2. Promociones Calafat, SA representat per Francesc Xavier Mangrané i Roig. Escrit 
de data 11/3/2014. Registre d’entrada número 749 de 14/3/2014, que essencialment 
reprodueix les al·legacions que va formular en data 22/1/2013 (RE 264 de 25/1/2013) 
en seu de la tramitació del Pla Parcial Urbanístic del sector (vegeu “antecedents” de 
l’informe preceptiu per a l’aprovació inicial de la present modificació, de data 
17/1/2014).

L’annex 3 del projecte a aprovar provisionalment (pàgines 20 i 21) incorpora l’anàlisi de 
cadascuna de les al·legacions formulades i proposa la seva estimació o desestimació en 
conseqüència.

El projecte que es proposa que sigui objecte d’aprovació provisional difereix de l’aprovat 
inicialment, primer, en atenció al reflex que al document se’n deriva de l’estimació d’algunes 
de les al·legacions presentades, i segon, en la numeració i nomenclatura dels plànols 
informatius i d’ordenació de la proposta, que respecta ara la del Pla d’ordenació urbanística 
municipal que modifica i identifica els que en quedaran substituïts.

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;
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El Ple acorda:

PRIMER.- Aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual del Pla d’ordenació 
urbanística municipal en l’àmbit del sector “Sector Sant Jordi Bosc”.

SEGON.- Elevar l’expedient tramitat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 
l’Ebre, per a la seva aprovació definitiva.

3- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL EN L’ÀMBIT DEL 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 com ha
dit anteriorment el seu vot serà d’abstenció.

El senyor Gaseni manifesta que el seu vot serà favorable, en tractar-se de la conversió d’una 
zona de terrenys en zona verda.

El senyor Font diu que el seu vot serà favorable, ja que s’engrandeix la zona verda al voltant 
de la zona comercial.

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 Antonio Espuny i Gaseni.

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord:
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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 van elaborar una memòria proposta de modificació puntual 
del Pla d’ordenació urbanística municipal per resoldre les discordances apreciades. 

En data 30/1/2014 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment aquesta modificació puntual 
del Pla d’ordenació urbanística municipal.

L’edicte corresponent va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província número 34, 
d’11/2/2014, i al diari Ara de 7/2/2014, i va ser exposat al Tauler d’anuncis i a la pàgina web 
municipal.

No s’han presentat al·legacions durant el període d’informació pública.

S’ha elaborat el corresponent projecte per a la seva aprovació provisional. Als apartats 5 i 6 
d’aquest projecte s’analitzen, d’entre els informes sectorials sol·licitats, els efectivament 
recepcionats, es detallen les seves conclusions i, quan és el cas, les modificacions respecte del
projecte inicialment aprovat introduïdes en l’instrument.

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;

Vista la proposta de modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal per a ésser
aprovada inicialment;

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).
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f) 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.

g) 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.

h) 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.

i) Sobre l’aprovació definitiva, als articles 96 i 80.a) del Text refós de la Llei 
d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010.

Vistos els informes preceptius de Secretaria i d’Intervenció;

El Ple acorda:

PRIMER.- Aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual del Pla d’ordenació 
urbanística municipal en l’àmbit del polígon d’actuació urbanística “PAU Tres Cales 1ª fase”.

SEGON.- Elevar l’expedient tramitat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 
l’Ebre, per a la seva aprovació definitiva.

4- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL 
URBANÍSTIC PEU CÀMPING 5, ANOMENAT “AMPLIACIÓ DEL CÀMPING 
L’AMETLLA VILLAGE PLATJA”.

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

El senyor Gaseni manifesta que el seu vot també serà favorable tenint en compte que es 
planteja una millora considerable en una de les instal·lacions turístiques més importants del 
municipi.
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El senyor Font diu que el seu vot també serà favorable ja que són dos equipaments que 
donaran més serveis a la pròpia entitat privada, però també al turisme de la localitat. 

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

 Vots a favor: tretze.

 Vots en contra: cap.

 Abstencions: cap.

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

En data 15/11/2013 es va aprovar inicialment el projecte de modificació del Pla Especial 
urbanístic per l’ampliació del Càmping L’Ametlla Village Platja del paratge de Santes Creus 
de l’Ametlla de Mar, aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de les Terres de l’Ebre en data 19/11/2011 amb subjecció a presentació ulterior de text refós, 
l’acord de conformitat amb el qual text refós, de data 5/7/2012, fou publicat, juntament amb la
normativa del Pla, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6245, de 2/11/2012.

L’objectiu de la modificació és regular dins de l’àmbit del Pla Especial determinades obres 
accessòries del càmping, en concret, una piscina, un camp de futbol set, i dues pistes de pàdel.

Consta a l’expedient que l’expedient va ser objecte d’exposició pública per termini d’un mes 
mitjançant edicte que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província número 270/2013, de 
23/11/2013, i al diari El Punt de 22/11/2013, i que va ser exposat al tauler d’anuncis de la 
corporació i a la pàgina web municipal.

Consta a l’expedient, igualment, que es van sol·licitar els informes dels organismes 
identificats a l’informe tècnic previ a l’aprovació inicial obrant a l’expedient que podien 
resultar afectats per raó de llurs competències sectorials.

El projecte ha estat informat novament per l’arquitecte municipal Sr. Joan Prous i Cañellas en 
data 29/10/2014, el qual, després d’analitzar el contingut dels diferents informes sectorials 
emesos, informa favorablement la seva aprovació provisional.
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Per tot això;

Vist, respecte del contingut material de l’instrument, el que es disposa als articles 69 i 67 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, i 93 i 94 
del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18/7/2006;

Vist també, respecte de la tramitació, el que es disposa als articles 80.c) i 85.1 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010;

Vist el que es disposa a l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases
de règim local, respecte de la competència;

El Ple acorda:

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació del Pla especial urbanístic PEU Càmping 
5, anomenat “Ampliació del càmping L’Ametlla Village Platja”.

SEGON.- Disposar que es trameti l’instrument que ha estat objecte d’aprovació provisional a 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, juntament amb còpia de 
l’expedient tramitat, per a la seva aprovació definitiva, publicació i executivitat.

5- APROVACIÓ INICIAL DE L’ADOPCIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL NÚMERO 25,
DE REGULACIÓ DE LES TANQUES EN ÀMBITS DETERMINATS.

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el senyor Espuny manifesta que el seu 
vot serà favorable ja que es tracta d’una regularització que al seu entendre manca a les 
urbanitzacions.

El senyor Gaseni entén que és un intent de regularització d’un fet que està passant i que ja 
s’està realitzat en molts casos. Creu que l’adaptació a la normativa no comporta cap tipus de 
perjudici i sí en canvi un benefici als propietaris, per tant el seu vot serà favorable.

El senyor Font manifesta que amb les tanques amb una altura de 1,80 metres es manté la 
intimitat dels propietaris i s’assoleix una certa seguretat, i per tant el seu vot també serà 
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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: tretze.

 Vots en contra: cap.

 Abstencions: cap.

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

L’últim incís de la Disposició final segona de la normativa del Text refós del Pla d’ordenació 
urbanística municipal aprovat definitivament en data 6/11/2008 i publicat al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya número 5751, de 9/11/2010, disposa que la regulació de les 
tanques establerta en el Pla podrà ser modificada mitjançant ordenança municipal.

S’ha elaborat un projecte d’ordenança general municipal, número 25, que regula les 
característiques constructives de les tanques en els àmbits determinats que s’hi determinen.

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 d’ordenança general número 25, de regulació de les 
tanques en àmbits determinats.
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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’acord s’entendrà definitivament adoptat.

6- DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ 
NÚM. 11, EFECTUAT A LA CALA GESTIÓ, PER L’EXECUCIÓ DE LA 2ª FASE, DE LA 
NOVA CARRETERA D’ACCÉS SUD.

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el senyor Espuny manifesta que el seu 
vot serà favorable ja que segons consta en els informes aquesta gestió no es pot realitzar a 
través de La Cala Gestió. Entén que l’Estat vol que se’ls hi retorni l’import de l’IVA i de 
l’altra manera aquest import anava destinat cap a l’entitat. Veu normal que la Diputació hagi 
reclamat que es faci a través de l’administració del propi ajuntament, i no a través de La Cala 
Gestió.

El senyor Gaseni manifesta que tot i que és un requeriment tècnic que venen obligats a fer, el 
seu vot serà d’abstenció, ja que no veu malament que si l’obra la realitza l’ajuntament, fos 
aquest qui se’n pogués beneficiar d’aquest IVA. Lamenta que la Diputació no pugui actuar 
d’una altra manera.

El senyor Font creu que l’important és que s’executi l’obra per la importància que té, tant per 
la seguretat com per les connexions. Anuncia que el seu vot serà favorable.

L’alcalde explica que durant aquest dos darrers mesos la Diputació h  a procedit a realitzar 
totes les expropiacions, i que aquest és un requeriment purament tècnic.

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.
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 Abstencions: dos. S’abstenen el senyor Jordi Gaseni i Blanch i el senyor Vicent Llaó i 
López.

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

El Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, en data 4 de desembre de 2013 va acordar 
l’encàrrec de gestió número 11 a l’entitat publica empresarial La Cala Gestió, en relació a 
l’execució de la 2ª Fase, de la nova carretera d’accés Sud.

Vist que l’entitat publica empresarial La Cala Gestió amb data 7 d’agost de 2014 va publicar 
al BOPT l’anunci de licitació de l’execució  de les obres de la 2ª Fase, de la nova carretera 
d’accés Sud i amb data 2 de setembre de 2014 va finalitzar el termini de la presentació 
d’ofertes;

Vist que l’Ajuntament amb data 20 de novembre de 2014 va rebre notificació de l’acord de la 
Junta de Govern de la Diputació de Tarragona (RE numero 3584) on  s’acorda:

“... 

PRIMER. Requerir a l’Ajutament de l’Ametlla de Mar que compleixi les condicions 
del conveni signat el 13 de juny de 2014 entre la Diputació de Tarragona o els 
Ajuntament de l’Ametlla de Mar i el Perelló sobre el les obres del Projecte modificat 
número 4 de la 2a fase de la nova  carretera d’acces sud a l’Ametlla de Mar i adapti 
les  seves actuacions al compliment de les obligacions previstes en el seu punt 2.2.2. 

...”

Vist que per tal de complir amb l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, 
ha d’haver-hi 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 11 l’execució de la 2ª Fase, de la nova 
carretera d’accés Sud.

SEGON.- Comunicar a l’EPE La Cala Gestió aquest acord per a què en prengui raó en l’òrgan
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competent.

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. JUAN 
MIGUEL MARZÀ DE LA SALUD.

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

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

 Vots a favor: tretze.

 Vots en contra: cap.

 Abstencions: cap.

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat 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
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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 15/10/2014, registrat d’entrada en data 11/11/2014 amb el número 3500, 
l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Promoció Econòmica de la Diputació de Tarragona 
ha instat d’aquest Ajuntament, d’acord amb la sol·licitud presentada en aquell organisme per 
l’interessat Sr. Juan Miguel Marzà de la Salud, 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 trompa i de conjunts a 
l’Escola Municipal de Música de l’Ametlla de Mar.

Revisats els antecedents obrants en aquesta corporació municipal, en resulta que la jornada 
que el Sr. Juan Miguel Marzà de la Salud desenvolupa a l’Escola Municipal de Música de 
l’Ametlla de Mar és de 21 hores mensuals, amb una retribució bruta mensual de 307,17 €. 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.- Informar favorablement la sol·licitud presentada pel Sr. Juan Miguel Marzà de la 
Salud davant de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Promoció Econòmica de la 
Diputació de Tarragona per poder exercir una segona activitat pública com a professor de 
trompa i de conjunts a l’Escola Municipal de Música de l’Ametlla de Mar.

SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Promoció 
Econòmica de la Diputació de Tarragona.
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8- ADHESIÓ AL   DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES DE LA COMUNICACIÓ LOCAL 
PÚBLICA.

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

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

 Vots a favor: tretze.

 Vots en contra: cap.

 Abstencions: cap.

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

Ates que les corporacions locals han de facilitar la informació més amplia sobre la seva 
activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida social;

Ates que els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de funcionar amb 
estructures organitzatives que garanteixin la professionalitat de les persones que hi treballen i 
la participació del conjunt del consistori, de les organitzacions de la societat civil i de la 
ciutadania local;

Atès que aquest mandat legal requereix que els mitjans de comunicació locals de titularitat 
pública respectin els principis del Decàleg de Bones Practiques de la Comunicació Local 
Pública;

El Ple acorda:

PRIMER.- Adherir l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar al Decàleg de Bones Pràctiques de la 
Comunicació Local Pública, elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona.
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SEGON.- Disposar la difusió del Decàleg a la ciutadania mitjançant la seva publicació al web 
municipal.

9.- DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST 3ER. TRIMESTRE DE 
2014.

Es dóna compte del seguiment del pla d’ajust del 3r. trimestre de 2014.

La Corporació es dóna per assabentada.

10.- DONAR COMPTE DE LA LLEI DE MOROSITAT 3ER. TRIMESTRE DE 2014.

Es dóna compte de la llei de morositat del 3r. trimestre de 2014.

La Corporació es dóna per assabentada.

11.- DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ TRIMESTRAL DEL 3ER. TRIMESTRE 
2014 I DEL PERÍODE DE PAGAMENT A PROVEÏDORS.

Es dóna compte de la informació trimestral del 3r. trimestre 2014 i del període de pagament a 
proveïdors.
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La Corporació es dóna per assabentada.

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 459/2014, de 22/09/2014 al 546/2014, de 24/11/2014 i de les actes de les 
Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 30/2014, de 18/09/2014, 31/2014, de 
25/09/2014, 32/2014, de 02/10/2014, 33/2014, de 09/10/2014, 34/2014, de 16/10/2014 i 
35/2014, de 24/10/2014, 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.

13.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 
INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES.

El senyor Espuny explica que la seva abstenció en els dos punts de temes urbanístics es deu a 
que ja porten massa plens tractant modificacions del pla general. Pensa que en el seu moment 
s’hagués pogut fer millor, ja que la revisió va costar molts diners, i una vegada aprovada des 
de fa uns tres anys contínuament el modifiquen. Creu que no es van fer les coses 
correctament. Recorda que el contracte subscrit amb l’empresa NATURGEST importà un 
milió sis-cents mil euros per diverses tramitacions urbanístiques, de les quals només la revisió
del pla general ja va costar cinc-cents seixanta mil euros, i ara es troben constantment amb 
propostes de modificacions que no estaven contemplades. Opina que en el seu moment 
haguessin hagut de ser més rigorosos, saber quina empresa contractaven per fer els treballs de 
revisió del pla general. Havien d’haver deixat els tècnics de la casa treballar. Recorda un 
informe de Secretaria on es queixava que tot i que NATURGEST va tenir tot el temps del 
món, passant del termini que l’ajuntament li havia donat, a Secretaria se li va donar el termini 
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mínim que preveu la llei, i no el temps necessari per a repassar tota la documentació que 
anava al Ple. No sap, diu, si és fruit d’això o de que l’empresa no tenia la qualitat suficient per
a realitzar els treballs de revisió del pla general, ja que amb posterioritat, i a través de La Cala 
Gestió, ha tingut coneixement d’unes factures que fan referència a revisions sobre les 
revisions i sobre la documentació elaborada per NATURGEST. Creu que és una mica 
vergonyós que si la revisió d’un pla general, i ho diu amb coneixement de causa, costa entre 
cent vint i cent cinquanta mil euros, s’hagin pagat cinc-cents cinquanta mil euros i tot i així en
aquests moments es troben que contínuament l’han de modificar. Avui, diu, ha passat en 
aquest Ple la modificació relativa al sector Sant Jordi Bosc, amb l’acord amb dels veïns, que 
aplaudeix, però pensa que aquesta participació s’hagués hagut de fer molt abans i no es va fer.
Per aquest motiu el seu vot en els dos primers punts de l’ordre del dia ha estat d’abstenció. No
perquè no sigui necessari, sinó perquè són temes que s’haguessin hagut de realitzar durant la 
tramitació del pla general i no estar constantment modificant-lo tenint en compte la quantitat 
que van arribar a pagar. Demana també una explicació sobre les conclusions de l’auditoria 
realitzada sobre la concessió de l’aigua i els resultats infravalorats en ella explicitats. Fa 
menció al doble cost de l’aigua, un cost pel consum i l’altre per l’ús del clavegueram, que és 
0,40 cèntims per metre cúbic. Pregunta què vol dir que estan infravalorats els resultats.

El senyor Gaseni explica haver detectat que hi ha molts veïns de la urbanització de Roques 
Daurades que estan molestos en l’actuació urbanística sobre el clavegueram. Pregunta si hi 
han hagut reunions per poder trobar una possible solució a aquestes inquietuds.

La senyora Margalef pregunta al regidor de vialitat senyor Lallana si està assabentat del mal 
estat en que es troba el paviment del carrer Sant Joan, tram comprés entre els quatre cantons i 
el carrer Pau Casals. Explica que hi han rajoles del paviment que estan soltes i en dies de pluja
queden els sots plens d’aigua, i en trepitjar-les els vianants es mullen. Prega al regidor de 
Medi Ambient senyor Montagut, en relació a l’horari per dipositar les escombraries, si aquest 
horari es pot adequar al canvi d’horari d’hivern, avançar-lo un parell d’hores i en lloc de ser 
les vuit del vespre, les sis, ja que ha rebut alguna queixa de gent gran que viuen apartats del 
punt de recollida, i als quals, en ple hivern l’horari els resulta desagradable i problemàtic. 
Pregunta també al senyor Montagut si podria explicar com es realitzen la neteja i desinfecció 
dels pipi-cans, perquè fa temps que ve observant que alguns d’ells acumulen molta brutícia, 
desprenen olors i afavoreixen la proliferació de puces i paparres entre els animals, donant tot 
plegat una molt mala imatge. Finalitza recordant que en els pressupostos del 2014 hi ha una 
partida de sis mil euros destinada al conveni signat entre l’ajuntament i l’Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil, i pregunta si poden dir-li quants diners d’aquesta partida s’han 
gastat a dia d’avui.

El senyor Espuny prega al senyor Montagut que reculli informació sobre les amortitzacions 
dels cànons addicionals i la no adquisició de nous actius, i doni una explicació en un proper 
Ple sobre la conclusió de l’auditoria presentada per la companyia d’aigües i les conseqüències
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que se’n deriven, que bàsicament és el preu de l’aigua.

El senyor Montagut contesta que el senyor Espuny fa unes interpretacions a la seva manera, 
totalment lícites i raonables, però que el que està clar és que l’auditoria diu que l’empresa 
presenta una sèrie de factures i càrrecs que pensa se li han de pagar, i que qui fa l’auditoria 
mira si li correspon o no. Pel que ell sap, afirma, pot estar tranquil el senyor Espuny que els 
sis milions d’euros no s’amortitzen, sinó que van ser una aportació sense retorn feta en el seu 
moment. Recorda que hi havia un cànon inicial que sí que el van pagar juntament amb els sis 
milions d’euros, i que si que s’ha de retornar durant els vint-i-cinc anys de la concessió, però 
no els sis milions. Explica que en la Comissió Informativa del dia d’ahir, a la que el senyor 
Espuny no va assistir, el portaveu del PPC senyor Font va fer esmen per tal de que es 
reactivés la comissió de seguiment que ell mateix va crear quan va ser alcalde i que ja no s’ha 
tornat a reunir, tot demanant que la recuperessin, i que va tenir el compromís de l’alcalde que 
en breu faran una reunió tots els partits polítics sobre totes les qüestions plantejades fins ara i 
totes les que puguin sorgir en endavant, per donar resposta a les preguntes que tinguin tant de 
caràcter econòmic com de qualsevol altre tema. Reitera que al seu entendre el senyor Espuny 
extreu unes conclusions precipitades en que el dèficit plantejat no és el que ha dit, però que no
vol entrar en discussions, tot i que si vol el senyor Espuny pot demanar una verificació al 
Departament d’Intervenció. En pocs dies serà convocat a una reunió amb l’empresa on podrà 
fer les preguntes que calgui, i demanar els aclariments que consideri oportuns. En relació al 
tema de l’horari de l’abocament de les escombraries durant els mesos d’hivern contesta que 
tots saben dels problemes que tenen durant l’estiu els veïns que els hi toca tenir els 
contenidors davant de casa, ja que que se’ls hi porti la brossa a qualsevol hora i en ple sol i 
calor produeix una sèrie d’olors. Aprofita per dir que està content del servei efectuat durant el 
passat estiu perquè, malgrat les temperatures que han tingut, l’eliminació d’olors ha estat molt
satisfactòria. D’això, afirma, se’n deriva un horari, però el que està clar és que les condicions 
de l’hivern no són les mateixes. En qualsevol cas, diu, no s’ha cridat l’atenció a ningú pel fet 
que llenci les escombraries a les sis de la tarda a l’hivern, en que ja és de nit. Creu que tots 
han de fer ús de les coses amb sentit comú, i si s’hi imposa aquest sentit, no hi ha d’haver 
absolutament cap problema. Amb aquest mateix sentit comú manifesta contestar la pregunta 
sobre els pipi-cans tot dient que està totalment d’acord amb la senyora Margalef en que s’ha 
de millorar tot el sistema, perquè realment donen mala imatge. Es compromet a millorar-ho, i 
vol deixar constància de què l’ajuntament fa un esforç posant a disposició dels usuaris els 
pipi-cans i les bosses per tal que els que en fan ús les utilitzin i ho recullin. Qui provoca el mal
estat dels pipi-cans són els propis usuaris, ho diu de passada de la mateixa manera que ha dit 
que agafa el compromís de millorar-ho. Hauran de tornar a fer una campanya no només 
comunicativa, ja que sempre arriba la crítica tant si fas una cosa com una altra. Tothom ha 
d’agafar el seu compromís, i les persones que volen tenir una mascota han de tenir cura de 
poder-la gaudir sense que ho hagin de patir els seus conveïns. Reitera que assumeix el repte 
de millorar les condicions dels pipi-cans. En relació a la pregunta sobre les despeses 
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efectuades en l’assignació a l’Associació de Protecció Civil, contesta el senyor Montagut que 
aquest any no ha arribat als dos-cents euros.

El senyor Espuny vol fer constar que les conclusions a les que ha fet referència en la seva 
intervenció han estat elaborades per part de l’empresa Efial i el senyor Toni Martos, que 
constaten les xifres esmentades. En relació a l’últim increment dels preus públics de l’aigua 
l’empresa el justificava en que tenia unes pèrdues de dos-cents quaranta mil euros, i en canvi 
l’auditor està dient que hi ha unes quantitats vora els dos-cents trenta mil euros en positiu. No 
ho diu un polític. Explica que és per aquest motiu que ha preguntat sobre les decisions preses 
per l’equip de govern sobre aquests números. Espera que en la comissió esmentada pel senyor
Montagut li aclariran, tot i que torna a fer constar que les quantitats esmentades no se les ha 
inventat ell, sinó que són les conclusions a què arriba l’empresa Efial i el senyor Toni Martos, 
que diuen que no hi ha pèrdues com diu la companyia sinó que hi ha beneficis. Es lamenta 
malgrat tot que el que s’expliqui en aquesta comissió la gent del poble no ho sentirà, i no 
sabran el motiu de l’increment del rebut de l’aigua.

El senyor Lallana en resposta el prec de les rajoles del carrer Sant Joan contesta que no en 
tenia constància i que cap ciutadà l’ha informat. En pren nota i ho comentarà al cap de la 
brigada per a què ho solucionin el més aviat possible. En relació a la pregunta sobre el 
clavegueram de Roques Daurades contesta que efectivament fa uns mesos van veure unes 
pancartes que denotaven la queixa, i que es va sorprendre perquè ningú els va preguntar res al 
respecte, però que fa un mes i mig van remetre unes cartes explicant als veïns que el 
clavegueram estava ja en ple funcionament i que el que havien de fer era posar-se en contacte 
personalment amb l’empresa AQUALIA per tal d’efectuar la connexió amb el troncal del 
clavegueram. Es va donar un temps prudencial perquè tothom pogués fer aquestes gestions. 
Es posa a disposició de qualsevol veí de Roques Daurades per respondre-li sobre qualsevol 
dubte al respecte.

El senyor alcalde afirma que la carta als veïns es va remetre fa dos mesos.

El senyor Montagut contesta al senyor Espuny dient-li que en pocs dies rebrà la convocatòria 
de la comissió, on podrà fer totes les preguntes que consideri oportunes. Com que les 
preguntes no fan referència a cap punt inclòs en l’ordre del dia no disposa en aquest moment 
de la documentació adient per poder respondre-li. Tot i això, encara que la comissió no 
l’escolti ningú, està convençut que en la manera com participa en els plens el senyor Espuny, 
en farà sabedor a tot el poble si considera que hi ha alguna cosa que ha de saber, tant si bé al 
cas com si no, ell igual els hi farà saber.

La senyora Martí agraeix al senyor Font que no li hagi tornar a preguntar sobre els diners 
destinats a serveis socials. Tot i que per motius personals no li hagi contestat encara, ho farà 
en els propers dies.
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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 
queda estesa en 15 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 50 a 64 del 
llibre.

L’Ametlla de Mar, 05/02/2015

El secretari
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 1/2015, DE 26/01/2015. 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



Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

Llibre de les actes del Ple.

Pàgina 101

Interventora accidental

Sra. Mireia Martínez Margalef

ACTA

A l’Ametlla de Mar, a les 19:00 hores del dia 26/01/2015, 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 10/2014, DE 27/11/2014.

Es procedeix a llegir l’acta de la sessió del Ple 10/2014, de 27/11/2014.

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 2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment 
el següent acord:

ÚNIC.- Aprovar l’acta de la sessió del Ple 10/2014, de 27/11/2014.
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2- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
4/12/2014, DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ GESTORA DE LA DESTINACIÓ DE 
TURISME ESPORTIU DE L’AMETLLA DE MAR.

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el senyor Font manifesta que el seu 
grup està fent una valoració del mandat que ja està finalitzant i valoren molt la feina feta per 
la Regidoria de Turisme. Amb les dificultats socioeconòmiques que estan vivint, valoren molt 
positivament la tasca efectuada, i desitgen que el qui pugui entrar a governar en els propers 
mesos segueixi aquesta línia. 

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

* Vots a favor: tretze.

* Vots en contra: cap.

* Abstencions: cap.

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

En data 4/12/2014 la Junta de Govern Local va acordar aprovar la creació de la Comissió 
Gestora de la Destinació de turisme Esportiu de l’Ametlla de Mar; aprovar les seves normes 
de funcionament, que consten de preàmbul, onze articles, una disposició addicional i una 
disposició transitòria; i nomenar els membres de la Comissió Gestora de la Destinació de 
Turisme Esportiu de l’Ametlla de Mar.

L’article 20 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, estableix 
que els municipis poden establir i regular altres òrgans complementaris.

L’article 114.3.b) 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:
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“114.3 És necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres 
de la corporació per a adoptar acords sobre les matèries següents:

...

b) La creació i la regulació dels òrgans complementaris.”

L’article 112.1 del TRLMC disposa que són d’aplicació supletòria a la resta d’òrgans 
col·legiats les normes de funcionament del Ple.

Per tot això;

El Ple acorda:

ÚNIC.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 4/12/2014, de creació de la 
Comissió Gestora de la Destinació de turisme Esportiu de l’Ametlla de Mar.

3- INFORME RELATIU A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DEL 
SERVEI URBÀ DE TAXI A L’AMETLLA DE MAR PER L’ANY 2015.

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

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

* Vots a favor: tretze.

* Vots en contra: cap.

* Abstencions: cap.

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord:
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En data 14/1/2015, RE 73, ha tingut entrada en aquest ajuntament escrit del Sindicat del Taxi 
de Catalunya, pel qual sol·licita per a l’any 2015 un increment tarifari mitjà d’un 0,80%, 
concretat en l’estructura de tarifes que al mateix escrit es conté, i que es justifica en el 
corresponent estudi econòmic d’explotació que s’acompanya.

Vista la proposta esmentada;

Vist el que es disposa a l´article 299 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals aprovat per Decret 179/1995, 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 
2015.

SEGON.- Disposar que es trameti l’expedient a la Comissió de Preus de Catalunya.

4- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR AL CONSORCI PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I EL MONTSIÀ.

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:
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* Vots a favor: tretze.

* Vots en contra: cap.

* Abstencions: cap.

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

La recent modificació dels estatuts reguladors del Consorci per a la Desenvolupament del 
Baix Ebre i el Montsià, aprovada inicialment en data 19/12/2014 i en tramitació, preveu la 
possibilitat que, quan serà executiva, s’hi pugui adherir l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar.

Vistos els estatuts reguladors modificats, incorporats a l’expedient;

Vist el que es disposa als articles 22.2.b), 47.2.g), 57 i 87 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 
reguladora de les bases de règim local; a la Disposició addicional 20 de la Llei 30/1992, de 
26/11/1992, reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú; a la Disposició addicional 14 de la Llei 27/2013, de 27/12/2013, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local; als articles 12 a 15 de la Llei 
15/2014, de 16/9/2014, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa; als articles 64 i 110 del Text refós de règim local aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18/4/1986; als articles 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; als articles 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3/8/2010, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya; als articles 312 a 324 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 
13/6/1995, i 37 a 40 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret 
de 17/6/1955;

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 per al 
Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià.

SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord, juntament amb l’expedient de què 
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porta causa, per un període de trenta dies hàbils a comptar des l’endemà de l’última de les 
publicacions de l’anunci en el Tauler d’anuncis, el Butlletí Oficial de la Província o en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes de poder ser examinat i, si escau, 
formular les reclamacions i al·legacions que es considerin pertinents, de conformitat amb el 
que disposa l’article 313, en relació amb el 160, del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. L’acord s’entendrà aprovat definitivament si en aquest termini no es formulen 
reclamacions ni al·legacions.

5- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE 
L’AMETLLA DE MAR, I DE LA PLANTILLA ORGÀNICA, PER A L’EXERCICI 20    15.

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el senyor Montagut exposa les xifres 
principals del pressupost, quinze milions dos-cents cinquanta-nou mil vuit-cents trenta-nou euros
amb set cèntims el de l’Ajuntament, tretze milions dos-cents noranta-vuit mil set-cents seixanta-
nou euros amb vint-i-vuit cèntims el de La Cala Gestió, i set-cents dinou mil tres-cents trenta-tres
euros amb quaranta-vuit cèntims el de La Cala Serveis, i quatre-cents trenta mil nou-cents 
noranta euros amb deu cèntims el del CEM. A nivell consolidat, vint-i-nou milions  cent vint-i-
dos mil vuit-cents vuitanta-tres euros amb vuitanta-sis cèntims. De l’informe d’Intervenció, 
continua, es dedueix que es compleixen els paràmetres d’estabilitat pressupostària, regla de la 
despesa i sostenibilitat financera, però no l’objectiu d’endeutament, ja que tenen una ràtio en 
deute viu del 131,51% i el límit del deute està fixat en el 110 %. L’estalvi brut és de dos milions 
tres-cents noranta mil euros i el net de cent noranta-dos mil nou-cents dinou euros. Han tingut en 
compte la consignació del 25% de la paga extraordinària del desembre de 2012 dels treballadors. 
S’acompanyen les dades que es desprenen de la liquidació de l’últim pressupost liquidat, així 
com les dades que tenen del pressupost del 2014. En quan a les despeses, i pel que fa 
concretament a la càrrega financera, que puja dos milions cent setanta-vuit mil cent seixanta-sis 
euros amb vuitanta-quatre cèntims, és quantitat suficient per fer front a les operacions de crèdit 
vigents. Representa un marge d’endeutament del 16’80 % respecte al global dels ingressos per 
operacions corrents. També hi han previstes, diu, unes inversions per valor de dos milions tres-
cents cinquanta-dos mil euros amb setanta-vuit cèntims, dels quals un milió nou-cents vint-i-vuit 
mil euros corresponent a la carretera d’accés sud que sembla ser serà una realitat aquest any. 
Entén, remarca, que és un pressupost que reflexa els temps que viuen, i que hauran de continuar 
fent esforços per prendre mesures que permetin activar l’economia local i contenir la despesa no 
productiva. Agraeix la tasca dels tècnics dels diferents departaments i a tot el personal que ha 
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participat durant els anys que ell ha tingut la responsabilitat de portar el pressupost a aprovació, 
per haver-li facilitat la tasca. Vol fer públic el seu reconeixement en aquest Ple.

El senyor Espuny manifesta que li sembla un pressupost encotillat per la realitat econòmica que 
durant els darrers dotze anys ha anat creant l’equip de govern mentre deien que eren magnífics, 
que tot estava bé i que fins i tot havien creat precedent a la província. Creu que durant els darrers 
anys s’ha destapat la realitat i s’han ubicat en una situació on tenen els pressupostos intervinguts 
per l’Estat, perquè han hagut de fer crèdits per pagar els proveïdors i ara els han de tornar. Creu 
que les coses s’haguessin pogut fer bé des del començament si haguessin escoltat l’oposició, que 
sempre els ha dit que la despesa corrent sobrepassava els ingressos, que gastaven més que el que 
realment podien. Ara no es trobarien en la situació en que estan, i els dos milions cent mil euros 
d’aquest any que s’hi destinen, i els dos milions set-cents dels propers anys, s’haguessin pogut 
destinar a despesa productiva o no productiva, tal com ha dit el senyor Montagut. El pressupost, 
tal com s’ha dit, està encotillat, ja no el poden estrènyer més. Pregunta pel motiu pel qual s’ha 
arribat a aquesta situació, quan realment el deute que justifiquen en obres, si no haguessin tingut 
més despesa corrent que ingressos, ara no el tindrien, ja que amb els ingressos extraordinaris que 
han tingut durant tots aquests anys, haguessin fet les inversions que avui justifiquen aquest deute,
pàrquing, piscina i residència, tot i que, assenyala, la residència no està dintre del deute que surt 
en el pressupostos tot i l’obligatorietat d’haver de pagar els setanta mil euros de cada mesada en 
el pressupost de funcionament de La Cala Gestió, ja que si el posen com a deute, el benefici que 
diuen que tenen ja no hi és. El pressupost no només està encotillat, continua, sinó també marcat i 
controlat pel govern central. Tal com diu l’informe, tenen un deute bancari viu important, encara 
no hi és tot perquè manca el del REBÉ, el de la residència, el de les sentències, etc, etc, i tot 
plegat fa que la situació econòmica actual de l’ajuntament sigui, més que preocupant, alarmant. 
Van signar uns contractes que han de respondre, als bancs, no a les persones del poble que ho 
necessiten, perquè durant dotze anys han fet una mala gestió econòmica, gastant, tal i com ja va 
comptar una vegada, sis mil euros més per dia del que realment podien gastar. Ara han de 
complir amb les obligacions bancàries i no poden a causa de la mala gestió efectuada. Van treure 
la subvenció dels llibres de text, van pujar els preus públics quan els sous i salaris estan a uns 
nivells de fa anys, van pujar l’IBI un 60%; l’aigua, tothom sap que es paga tres i quatre vegades 
més que abans, i tot això és degut a les seves decisions. No li poden demanar que l’últim 
pressupost el voti a favor o s’abstingui. L’ha de votar en contra, perquè durant massa anys no han
fet cas de res i, com fan els estruços, han posat el cap baix la terra i quan, no només ell, sinó la 
resta de membres de l’oposició els demanaven que miressin els números ja que les 
conseqüències serien per a tots i no pas per a qui prenia les decisions, mai no van fer cas. 
Demana que li permetin ser coherent, i votar en contra.

El senyor Gaseni felicita als tècnics per haver quadrat els pressupostos. Li sembla un miracle 
després d’analitzar la situació econòmica amb la documentació presentada i el coneixement que 
en tenen de totes les operacions i deutes. Pressupost, diu, que és el darrer del mandat. Recorda 
que qui encapçala el nou projecte de CiU ha fet públic que no confia en ningú de l’actual equip 
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de govern. Ho troba preocupant, que siguin els mateixos els que no confien en la gestió de CiU. 
És el darrer pressupost d’un alcalde i d’un equip de govern que han arribat a xifres record, un rati
d’endeutament d’un 140%. Pregunta on arribaria si sumessin el que deuen per la residència 
d’avis, el que deuen a residus del Baix Ebre, i per factures fora de termini, al 200%?. Per al grup 
d’ERC el pressupost és com el testament d’un equip de govern que ha tancat un cicle. Els 
preocupa com podran gestionar aquest exercici 2015, però molt més preocupant és l’herència per
als propers anys, la que trobarà el nou equip de govern que el mes de maig pugui entrar i les 
dificultats que pugui trobar. Per això ha felicitat als tècnics, perquè no era fàcil quadrar el 
pressupost sabent tot el que els hi pot venir. El proper mes d’agost, diu, ja tenen la finalització de 
la carència d’un dels crèdits de deu milions d’euros a proveïdors, i això vol dir que van calcular 
que no en aquesta legislatura, sinó que els que entraran es trobaran que el mes d’agost hauran de 
fer front a l’amortització i pagament d’interessos d’aquest crèdit. Des del grup d’ERC 
continuaran no donant suport ni a aquest pressupost ni a la gestió econòmica en general d’un 
equip de govern que a hores d’ara ha perdut la confiança, fins i tot, dels seus companys de CiU. 
Anuncia el seu vot negatiu.

El senyor Font manifesta que el pressupost del 2015 presenta una novetat respecte dels anteriors 
ja que és un pressupost consolidat entre l’ajuntament, la Cala Serveis, el CEM i la Cala Gestió, 
amb un import aproximat d’uns vint-i-nou milions d’euros i concretament el de l’ajuntament 
puja quinze milions dos-cents cinquanta-nou euros, lleugerament inferior al de l’any passat en un
0,79%. Una altra consideració, diu, és que la càrrega financera se situa en dos milions cent 
setanta-vuit mil euros, dividida en dos parts, els interessos que són set-cents setanta-un mil euros 
i l’amortització de capital que és d’un milió quatre-cents set mil euros, que representa un 5,71% 
menys que el del 2014, degut a una resolució de la Secretaria General de Coordinació 
Autonòmica i Local que va donar compliment a l’acord de la Comissió de Govern per assumptes
econòmics de 24/04/2014 del Govern Central, per a la modificació de determinades condicions 
financeres de les operacions d’endeutament del mecanisme de finançament per al pagament a 
proveïdors d’entitats locals, on podien acollir-se a tres opcions; la primera opció era l’ampliació 
del període d’amortització a vint anys i carència en dos més o reducció del tipus d’interès que 
únicament podien sol·licitar-lo una entitat local en situació financera negativa extrema. Una 
segona opció era l’ampliació del període de carència en un any, mantenint els deus anys 
d’amortització de capital i reducció del 5’538% al 4,228%, és a dir una reducció de l’1,31%. I la 
tercera opció era mantenir els pagament establerts del capital, sense cap any de carència 
prorrogable i reducció del tipus d’interès del 5,538% al 4,138%, és a dir una reducció d’1,40%. 
L’equip de govern, recorda, va escollir l’opció dos, que ell creu va ser equivocada per dos 
motius: el primer és que la càrrega financera del deute públic pujarà l’any 2016 sis-centes catorze
mil set-cents cinc euros més que el d’aquest any, situant-se als dos milions set-cents setanta-sis 
mil tres-cents setanta-un euros amb noranta-un cèntims i el nou equip de govern que entrarà 
resultant de les eleccions del maig del 2015, se les veurà canutes per poder quadrar el pressupost 
de l’exercici 2016. La segona raó per la qual no està d’acord en l’opció escollida és perquè els 
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contribuents pagaran dos-cents cinquanta-tres mil euros més d’interessos en aquests nou anys, 
perquè la diferència de l’interès escollit i el que ell creu era el més lògic és del 0,09% i això és un
estalvi de dos-cents cinquanta-tres mil euros per al contribuent. Per aquestes dues raons va 
considerar que la millor opció era la tercera, i així ho va manifestar en el seu moment, però van 
fer una política de curta mesura per a què aquest any poguessin sortir uns pressupostos més 
adients sense fer tant d’esforç. L’esforç, afirma, l’hauran de fer el proper any. En la partida 
d’inversions, tot i traient la inversió important de la carretera d’accés sud de la costa, finançada 
pel govern central a través de la Diputació, la inversió queda aproximadament en quatre-cents 
vint-i-tres mil euros, en la qual el 61’58% serà amb fons propis i el 38’42% serà subvencionat. 
En vol destacar dues coses positives, primera els cent mil euros d’arranjament dels carrers del 
nucli urbà, alguns d’ells estan en situació perillosa, i el ferm de la urbanització Les Tres Cales 
que també està en situació precària, i l’aposta decidida pel personal de la casa per portar les 
nòmines de l’ajuntament amb l’adquisició d’un equip informàtic. El deute viu, continua, se situa 
en setze milions cent setanta-sis mil dos-cents trenta-nou euros, situant-se a l’ajuntament en un 
140% i en el pressupost consolidat al 131’5%, incomplint l’objectiu del deute públic que 
legalment no pot superar el 110%. Per tant l’ajuntament haurà d’endegar un nou plau d’equilibri 
que ajusti la ràtio desmesurada, i haurà de seguir aprofundint en el pla de sanejament dels 
comptes públics tal com marca la llei. Una cinquena consideració, continua, és que el pla d’ajust 
que varen endegar tots plegats quan es van acollir al decret Rajoy de pagament a proveïdors en 
dos pagaments, no es compleix, sobretot en els ingressos, i també per l’aportació econòmica que 
efectua l’ajuntament a la Cala Serveis ja que no ha estat reduïda tal com estava establert en el pla
d’ajust. Per tots aquests motius, el seu grup proposa les següents vuit esmenes al pressupost:

1.- Liquidar el deute del Consorci REBÉ del Consell Comarcal del Baix Ebre, d’exercicis 
anteriors que ascendeix aproximadament a uns set-cents mil euros més els interessos de 
demora abans de l’1 d’abril de 2015, que és quan es posarà en funcionament el nou Consorci 
COPATE, Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre i que per tant ells no 
saben les conseqüències que pot comportar que l’ajuntament formi part d’aquest COPATE 
amb un deute d’aquest calibre.

2.- Crear una comissió específica i amb caràcter extraordinari formada pels portaveus dels 
grups polítics amb la finalitat de buscar una solució a les obligacions de pagament del deute 
de les quotes impagades per part de La Cala Gestió segons conveni a l’empresa ACSA 
constructora de la residència, tenen constància ja que ho van preguntar que són vint-i-una 
quotes impagades que puja un total d’un milió quatre-cents seixanta-dos mil euros, pendents 
de pagament d’una residència que està tancada.

3.- Iniciar els tràmits pertinents i amb la col·laboració i assessorament de la Diputació de 
Tarragona per establir les bases a llarg termini de funcionament i posterior aprovació d’una 
relació de llocs de treball, anomenat catàleg i amb la finalitat d’una adequada gestió del 
personal de l’ajuntament.
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4.- Per fer front al deute financer que ha de suportar l’ajuntament aquest any i especialment el 
2016, creuen que s’han de posar a la venda actius aquest 2015 mitjançant subhasta pública i 
amb preu peritat i taxat per amortitzar capital anticipat per un valor aproximat d’un milió 
d’euros com a mínim i no per pagar factures i/o certificacions d’obra.

5.- Rebaixar la quota del preu de lloguer anual d’una plaça de pàrquing, passar del quatre-
cents seixanta-vuit euros actuals als tres-cents, va ser positiva la baixada de fa dos any, dels 
seixanta euros als trenta-nou euros, creuen que segons les dades demanades podria anar a 
millor per omplir les places durant tot l’any.

6.- Reduir despeses de representació un 50% en el pressupost, posar vint mil, però creuen que 
amb deu mil n’hi ha més que suficient per fer despeses de representació.

7.- Un treballador ha de cobrar les hores extres en metàl·lic i no en dies festius i per això 
proposen que al menys les festes de la Candelera, l’11 de setembre i els dies compresos entre 
Nadal, Cap d’Any i Reis, puguin cobrar les hores que han treballat amb el seu esforç, primera 
per que s’ho mereixen i segona perquè a la llarga un treballador pot tenir dos mesos de 
compensació per no haver cobrat les hores extres i això va en detriment del servei que està 
prestant.

8.- El servei d’ambulància del SUM que fa un excel·lent servei des de fa molts anys, ha de 
tenir alguns ingressos i és normal que es cobri el servei a l’asseguradora d’un accidentat per 
aquesta assistència.

El senyor Montagut troba que algunes de les esmenes presentades pel Partit Popular són prou 
raonables, entén que en poden parlar, i fins i tot poden arribar a un acord. Pel que fa a la rebaixa 
dels imports pel lloguer d’una plaça de pàrquing, entén que el primer que s’ha de fer és mirar els 
números existents, la recaptació d’abans de baixar el preu i la d’ara, i veure les possibilitats que 
hi han, ja que, com va explicar a la Comissió Informativa, es van oferir les places als diferents 
comerços locals per reactivar i fidelitzar la clientela. Entén la proposta com a positiva. Respecte 
de la Relació de llocs de treball, que, recorda, és obligatòria des de l’any 1984, l’ajuntament ja fa 
anys que està mirant d’establir les bases amb la Diputació per confeccionar-la, i que en un 
moment o altre algú ho haurà d’emprendre, tot i que, recorda, durant aquest període hi ha hagut 
dos alcaldes que ara són regidors i tampoc no ho varen fer. Opina malgrat tot que s’ha de fer i ho 
veu raonable. En relació al cobrament del servei d’ambulància, explica que ha parlat amb el 
personal tècnic del SUM i li han explicat que això ja es va intentar fer, i en reclamar-ho a les 
asseguradores no hi havia forma de poder cobrar els imports. Pensa però que poden aprofundir 
en el tema, i buscar el mecanisme per poder obtenir aquest retorn. En relació als pagaments a 
l’empresa ACSA explica que estan negociant amb aquesta empresa per veure com s’ha 
d’efectuar el pagament, i veu convenient que els grups de l’oposició puguin participar en 
aquestes negociacions. Per fer front al deute financer afirma que l’equip de govern ja té prevista 
la venda d’actius per poder-hi fer front, amb l’objectiu principal de reduir el deute bancari per 
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fer-lo baixar a un nivell molt més suportable esperant la reactivació econòmica que faci que 
altres actius, assoleixin una valoració més elevada que pugui absorbir el deute. De la mateixa 
manera que han fet una sèrie d’inversions que no han sortit tot el bé que volien, també, diu, s’han
generat uns actius. Insisteixen molt en el deute però entén que deixen de banda que també tenen 
una sèrie d’actius. Essent l’últim pressupost del mandat, i amb unes eleccions a la vista, veu 
normal que cadascú faci les interpretacions que consideri oportunes. En relació al deute de sis-
cents trenta mil euros del REBÉ diu que és evident que s’ha de fer front els més aviat possible. 
En quan a l’elecció de l’opció dos en lloc de la tercera, escollida per a l’operació de pagament a 
proveïdors, recorda que l’opció dos va ser l’escollida per la majoria d’ajuntaments, de tots els 
colors polítics. Està d’acord que per fer front al deute existent hauran de vendre patrimoni. En 
relació a la intervenció del senyor Gaseni, que ha emprat el terme herència, afirma que les 
herències tenen parts positives i negatives, i que cadascú pot fer la seva valoració, tot i que també
hi ha l’opció de no acceptar-la. Se suma a la felicitació als tècnics perquè se’ls hi reconeix la 
tasca. Qui tingui la responsabilitat de fer els propers pressupostos hi trobarà l’ajut i 
l’assessorament que ell va trobar, com també entén que hi haurà la capacitat d’arribar a fer-los. 
Els grups de l’oposició preveuen un panorama en que ell no sap amb quines ganes es presentaran
a les eleccions, perquè el que venen a dir és que això no té solució. Ell, i l’equip de govern, pensa
que sí que en té, de solució. Potser són els altres, els que no es veuen en cor de tirar endavant. 
Recorda al grup d’ERC que tenen una memòria selectiva, ja que moltes de les inversions de les 
quals ara se’n parla en el seu dia van estar-hi d’acord. Cada partit fa la seva lectura de les coses. 
Segurament no ho han estat tot encerts, algunes coses no han sortit, com a la majoria de governs 
que hi ha hagut, de la manera que haguessin volgut, i han d’afrontar una situació que és la que és,
i amb aquesta base avui plantegen uns pressupostos que poques variacions admeten, com poques
variacions han plantejat els grups de l’oposició. Considera que els pressupostos presentats són 
assenyats pel moment en que estan i viuen, i tal com tenen les finances. Creu que han d’intentar 
reduir la despesa no productiva el màxim possible, però sense escatimar en el que pot produir un 
retorn i que pot acabar beneficiant inversions de què la gent del poble se’n pugui beneficiar, com 
per exemple el turisme. En l’actualitat hi ha donats d’alta al municipi set-cents apartaments 
turístics, i en són conscients que si cada any promocionen el poble tota aquesta gent tindran uns 
recursos afegits a la seva economia particular. Gastar diners en aquests tipus de despesa acaba 
tenint un efecte multiplicador pel poble. S’han d’agafar les oportunitats que venen, i no nomes 
lamentar-se de les coses que han pogut sortir no tan bé com volien. Demana tinguin una mica 
més de coratge a tots aquells que es vulguin presentar a les properes eleccions, per afrontar un 
futur que és evident genera uns problemes determinats, però també unes oportunitats increïbles.

En un segon torn d’intervencions el senyor Espuny manifesta que en cap moment ha dit que les 
inversions efectuades no siguin productives. Ans al contrari, pensa que totes les actuacions de 
l’ajuntament ho són, des de les tasques de la brigada d’obres fins als convenis signats per poder 
formar part de les xarxes informàtiques. Tothom sap que en un poble turístic com l’Ametlla de 
Mar el turisme és un bé lineal que afecta totes les Regidories, des de la de seguretat ciutadana 
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fins a la de sanitat, i per tant des d’aquest aspecte tot el pressupost de l’ajuntament és productiu, 
perquè d’alguna manera coadjuva que les empreses del poble que viuen del turisme en puguin 
treure millors rendibilitats. Assevera que no està d’acord amb algunes apreciacions del senyor 
Montagut. El pressupost, afirma, tot i ser molt ajustat, no reflecteix la realitat. Posa com a 
exemple la concessió de l’enllumenat públic a l’empresa FCC en que hi apareixen unes 
quantitats que no concorden amb les del contracte. En relació a les sortides de l’ambulància diu 
que potser el problema està en que el document tramés a les companyies d’assegurances té 
mancances. Afirma també que l’ajuntament s’està gastant cent quaranta mil euros en advocats, 
perquè hi ha molts plets perquè les coses s’han hagut de fer molt malament i repetides vegades. 
En quan a l’ICIO, veu massa elevada la previsió de sis-cents mil euros quan l’any passant només
se’n van recaptar cent vint-i-cinc mil. Si fossin rigorosos veurien com el pressupost preveu 
conceptes que difícilment es compliran, i dubta que la situació canviï d’un dia per altre. Recorda 
que abans ha preguntat al gerent si en les despeses de La Cala Gestió estan contemplats els 
seixanta-nou mil euros que haurien de pagar mensualment de la Residència, que pugen vuit-cents
quaranta mil euros i que li han contestat que no, ja que està en el passiu i que està contemplat 
com a rènting. Quan analitza totes aquestes petites coses veu que, tal com ha dit en la seva 
anterior intervenció, és un pressupost encotillat que ja no poden prémer més, que no està 
reflectint tota la realitat de l’ajuntament, i que totes les propostes de cobrir el deute amb el 
patrimoni també topen amb la realitat, ja que fa uns mesos, recorda, van treure a la venda vint-i-
una parcel·les amb la finalitat de fer front al deute amb BECSA i no s’ha presentat ningú. A dia 
d’avui ja no poden justificar els deutes creats amb el patrimoni creat, perquè el patrimoni creat 
no té sortida al mercat i per tant no hi ha ingressos per a l’ajuntament. Recorda que sempre els ha
preguntat on estan els sis milions d’euros de l’aigua, o els vuit milions dels convenis per 
permetre el pla parcial de Tres Cales 2a. Fase amb la massificació d’habitatges que això va 
comportar. Perquè si ho sumessin tot, i ben administrat, creu que en tindrien per pagar la piscina, 
l’aparcament, la residència d’avis, i les promeses que no compleixen i a les quals després hi han 
de fer front tots els caleros. Qui pren una decisió política se n’hauria d’endur les conseqüències, 
però com que això no passa, diuen que s’han equivocat i toca repartir-ho entre tots els ciutadans. 
Havent tingut els recursos que han tingut, si els haguessin sabut administrar avui tindrien tot el 
que tenen però sense deure res a ningú, i podrien dedicar aquest dos milions cents d’euros a 
ajudar a les famílies del poble que ho ha estan passant malament. Les conseqüències de gastar 
més del que realment podien les pagarà el poble. Cadascú hauria d’analitzar les conseqüències 
dels seus actes, però com que això no s’ha fet doncs ara es troben com es troben. Li hagués 
agradat que l’últim pressupost hagués estat un altre, però com a conseqüència de les decisions no
preses l’any passat, i de les decisions econòmiques no preses des de fa dotze anys, alguns se’n 
aniran i una deute molt important quedarà per a tot el poble. Reitera el seu vot negatiu.

El senyor Gaseni manifesta que el portaveu de l’equip de govern ha confirmat que deuen sis-
cents trenta mil euros dels residus al REBÉ. El poble ha de saber que l’ajuntament cobra l’impost
del servei de recollida d’escombraries però que no paga a qui el presta. Sempre li ha preocupat 
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que des del govern no vegin ni se’n assabentin de la gravetat de la situació. Té la impressió, 
després de la intervenció del portaveu, que aquest pensa que això no és tant gros, i que fins i tot 
vol donar a entendre que s’ho han trobat, i que la culpa és de l’oposició. Per arreglar els 
problemes el primer pas és reconèixer-los, i amb els pressupostos presentats és evident que han 
quadrat l’any 2015, la seva felicitació als tècnics perquè malgrat la difícil situació econòmica de 
l’equip de govern de CiU l’han pogut quadrar, el problema el veu amb la dificultat en que es 
poden trobar de cara a l’exercici de 2016. Tot i així el grup d’ERC té ganes de treballar pel poble,
no tindran cap por i fins hi tot se senten revestits de coratge per poder arreglar la situació que 
trobaran malgrat la gestió econòmica portada per CiU. Li preocupen els vuitanta-tres mil euros 
d’estalvi net, que són els ingressos corrents menys les despeses corrents, o sigui els que ingressen
menys el que gasten obligats, l’amortització i els interessos. Això, diu, és que només tenen un 
marge d’error de vuitanta-tres mil euros, i per tant, si es passen en alguna partida, queden 
totalment despenjats. També es desprèn que el rati d’endeutament, el màxim permès és d’un 
110%, està en un 140%, sense afegir les obligacions contretes com la residència d’avis, la 
recollida de residus, més les factures fora de termini. Creu que és humà estar preocupat. Es van 
trobar, recorda, que l’any 2014 van sortir en les portades dels diaris com un dels municipis més 
endeutats, tot i així troba que van fer curt perquè només comptaven amb el deute a bancs, i no 
pas amb tot el que ha esmentat anteriorment. ERC va publicar un fulletó explicant la gravetat de 
la situació, i als pocs l’ajuntament va replicar amb una publicació, entén que pagada per tot el 
poble, explicant la posició de l’equip de govern. Tot això és el que es desprèn de la gestió 
econòmica, però entén que hi podrien afegir més coses. Creu que és del tot necessari un canvi a 
fons, i demana a l’equip de govern que durant els quatre mesos que resten de mandat gestioni el 
pressupost sense augmentar el deute, i que entre tots busquin solucions per aquest futur pròxim 
que els espera.

El senyor Font, en relació a la quantitat que es deu al REBÉ, considera que és evident és s’ha de 
pagar aquest deute abans de l’1 d’abril, ja que l’ajuntament rep uns ingressos pel servei dels 
ciutadans. Aprofita per fer constar que la recollida selectiva de la població passa del 63%, i és un 
referent a tenir en compte. En relació a la contestació sobre l’elecció de l’opció dos en lloc de la 
tres, diu que preguntin a la població quina opció haguessin escollit, ja que amb la tercera 
s’estalviaven pagar molt diners. Opina que ho van fer perquè en aquell moment se’n sortien, i 
així els que entraran doncs ja s’arreglaran. Per finalitzar desitja fer tres consideracions. La 
primera, que durant el mandat de CiU, i en concret les dues últimes legislatures amb majoria 
absoluta, les conseqüències són que amb l’endeutament actual deixen l’ajuntament hipotecat al 
menys pels propers set i/o vuit anys; que tenen tres plans executables que no es compliran, com 
el pla d’ajust, un de sanejament fixat per la Generalitat, i un de reequilibri per reduït el deute el 
més aviat possible. Manifesta que és veritat que l’ajuntament disposa d’actius, i que tenen 
capacitat de retorn, però a curt i mig termini no, i el problema de l’ajuntament és que no tenen 
liquiditat, perquè s’ha venut patrimoni per pagar certificacions d’obra i deutes de construcció i 
equipaments, i no pas per rebaixar deute públic. Creu que l’equip de govern també ha castigat les
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butxaques del poble amb la pujada d’impostos. No han sabut administrar els béns públics i no 
van tenir més remei que pujar els impostos, després dels anys de bonança en què van ingressar 
nou milions d’euros per convenis urbanístics i en què s’ingressava molt per l’ICIO. Afirma que 
no és fàcil governar, ja que ell també ho va fer i amb majoria absoluta, i encara menys en l’actual
context. Demana a l’equip de govern que reconegui públicament que el repte que deixen als nous
que entraran properament és complicat i difícil, i han d’admetre, si són honestos, les 
equivocacions passades, més des de l’any 2007 al 2011 que no pas del 2011 al 2014. Creu que és
bo reconèixer-ho, com el seu grup reconeix que han tingut dedicació pel poble. És bo i saludable 
en política reconèixer els errors. Per finalitzar la seva intervenció desitja esmentar el refrany 
castellà que diu que “las cuentas sin dinero, son cuentos”.

El senyor Montagut manifesta que no els hi cauen els anells per reconèixer que no tot ha sortit 
com volien. En relació a l’afirmació que l’ajuntament està hipotecat diu que és evident, però que 
també és cert que hi han uns actius per fer-hi front, i que ningú ha dit que sigui fàcil, però en 
moments com els actuals han d’aguantar el cop i preparar-se per quan l’economia comenci a 
enlairar. Tampoc vol deixar de reconèixer al portaveu del PSC, quan l’ha esmentat per haver 
emprat la frase despesa no productiva. Pot ser hagués hagut de dir despesa amb valor afegit, que 
vol dir invertir en allò que pugui produir un retorn més ràpid i que al final se’n acabi beneficiant 
directament el ciutadà. En relació a les quantitats que ha fet menció el senyor Espuny sobre 
l’ICIO, manifesta el senyor Montagut que a ell no li sonen de res, no obstant recorda que com 
tots saben han aprovat una disposició addicional al Pla d’ordenació urbanística municipal que els
ha de permetre desencallar una sèrie de permisos, amb la finalitat que durant el present exercici 
puguin donar molts més permisos d’obres que l’any passat, i permetre que puguin assolir les 
quantitats consignades. La gravetat de la situació s’admet en tot moment, i que el fan és plantejar
uns pressupostos adequats pel moment que estan vivint, i plantejar quina ha de ser la sortida. 
Agraeix els oferiments de col·laboració. Es veu amb cor d’afrontar els nous reptes, si li toca fer-
ho, com també està convençut que si el grup del senyor Gaseni està en el govern de la 
Generalitat de Catalunya ajudarà a concertar les places de la residència d’avis de manera que es 
faciliti una re negociació amb l’empresa, ja que això suposarà trobar una millor solució per a 
tots. Pensa que quan parlen del rànquing de municipis endeutats haurien de parlar també del 
rànquing d’inversió per habitant. Creu que són del tot legítimes les discrepàncies existents, i que 
votin uns pressupostos contraris a la trajectòria dels dotze anys de govern municipal de CiU, 
alguns compartits amb ERC amb grans obres projectades pels dos grups i de què ara sembla que 
se’n desdiuen. És evident, afirma, tothom té la responsabilitat que té, i amb aquesta 
responsabilitat treballen, per millorar en la mesura del possible l’economia de les persones. Pensa
que això és el que toca fer, afrontar les coses quan no surten com estan previstes malgrat tenir 
actius que podran fer-los efectius a curt i/o immediat termini, o potser no. i estar preparats en la 
línia de sortida per quan surtin de la crisi. Està convençut també que qui tingui la responsabilitat 
d’aquí uns mesos treballarà en el mateix esperit, i tindrà encerts i errors, com tots, però que ho 
farà posant tot el major interès en benefici de tot el poble, com entén ho han fet ells.
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El senyor alcalde vol deixar constància que el deute a finals d’any serà de setze milions d’euros, 
que s’ha rebaixat en mig milió i que és evident que hi ha coses a millorar, però que quan s’hi 
posa dedicació, esforç, i creativitat, i d’això està convençut que el govern ho ha fet, com també 
els treballadors, i que si el proper govern posa tot això i més, tot serà més fàcil. Entén que tots 
poden donar consells, però que també han de practicar amb l’exemple.

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

* Vots a favor: set.

* Vots en contra: sis. Voten en contra el 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.

* Abstencions: cap.

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

Vist el projecte de pressupost general per a l’exercici 2015, 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 
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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 2015, 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.

6- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, I: DECRETS
DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA   JUNTA DE GOVERN LOCAL.

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 
l’Alcaldia números 547/2014, de 24/11/2014 al 580/2014, de 31/12/2014 i de l’1/2015 de 
7/01/2015 al 36/2015, de 19/01/2015 i de les actes de les Juntes de Govern Local 
corresponents a les sessions 36/2014, de 31/10/2014, 37/2014, de 20/11/2014, 38/2014, de 
27/11/2014, 39/2014, de 04/12/2014, 40/2014, de 12/12/2014 i 41/2014, de 22/12/2014, 
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 felicita a l’equip de govern perquè diu que és la primera vegada, al llarg 
dels anys que porta llegint els decrets de l’alcaldia, que no surt cap inici de contenciós 
administratiu nou.

L’alcalde comparteix amb tots els regidors que durant les últimes setmanes s’han rebut fins a 
cinc sentències favorables relatives al POUM.
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7- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 
INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES.

El senyor Gaseni, en relació amb el cas de l’expresident Jordi Pujol, pregunta, si es tingués la 
certesa que ha comés algun delicte, si l’equip de govern retiraria les plaques dels edificis que 
ell va inaugurar, com per exemple la del poliesportiu municipal. En relació al parc del Bon 
Repòs, pregunta si han sobrat diners dels quatre-cents vint mil euros que ha costat, ja que 
entén que els bancs instal·lats sense respatller poden resultar incomodes per a la gent gran, 
prega ho puguin solucionar. Afirma també que en l’espai de separació entre la zona 
enjardinada i la de circulació hi han uns perfils de ferro que sobresurten un mica, i poden 
resultar perillosos. Prega també que ho puguin solucionar.

La senyora Font felicita al Racó dels Joves, perquè ha obtingut un premi per part del Consell 
Comarcal. Demana que facin extensiva la felicitació tant a la regidora com als seus tècnics. 
Felicita també a la regidora de festes senyora Eva del Amo, pel format tant original del 
programa de festes d’aquest any. Aprofitar per desitjar unes molt bones festes a tots els 
caleros i caleres.

L’alcalde fa saber, en relació al premi obtingut per l’Associació el Racó dels Joves, que ho va 
dir per l’emissora local de ràdio i va fer un escrit al responsable, que no només són la 
regidora, l’equip de govern i els pares, sinó que és un patrocinador anònim i privat que ha 
finançat al cent per cent aquest projecte.

La senyora Margalef dóna lectura a un prec que ha estat signat per un 80% dels botiguers del 
carrer Andreu Llambrich i que literalment diu: “els comerciants del carrer Andreu Llambrich,
demanem a l’actual equip de govern que obri la circulació de vehicles durant tot el dia el 
carrer Andreu Llambrich, perquè creiem i pensem que degut a la crisi i el tancament a la 
circulació afecta els nostres negocis i destaquem que per l’època de l’any en que estem i que 
no hi ha a penes visitants ni turisme al poble, la mesura de tancar el carrer es podria sols fer 
els mesos d’estiu, creiem també que aquesta mesura del tancament del carrer ens fa perdre 
vendes doncs molta gent es mou en cotxe i si no poden entrar busquen altres alternatives 
inclús molts clients han buscat altres localitats per anar a fer les seves compres. Hem estat 
molts els comercials que ens hem queixat d’aquesta mesura i sembla ser que les nostres 
queixes no s’han pres mai seriosament, gràcies”. La senyora Margalef felicita a la regidora de
festes senyora Eva del Amo per haver fet un programa de festes tant original i li pregunta si 
l’empresa organitzadora de la festa de fi d’any al Poliesportiu Galetet tenia un pla de seguretat
establert segons les bases, i en cas negatiu, si l’ajuntament va activar el Pla de seguretat 
establert per aquestes ocasions; aclareix que quan diu Pla de seguretat es refereix a si hi ha en 
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el lloc on se celebra la festa una ambulància amb un desfibril·lador i agent de Policia Local o 
seguretat.

El senyor Espuny recorda que en l’últim ple ordinari va demanar al portaveu si havia tingut 
cura o s’havia mirat les auditories que per part del senyor Toni Martos i EFIAL s’havien fet 
dels comptes de l’aigua; en aquell moment el senyor Montagut li va dir que es reunirien el 
més aviat possible, però que ell li va dir que en aquells moment no podia per motius laborals, 
però que han passat més de dos mesos i no ha obtingut resposta, per aquest motiu li pregunta, 
si s’ha mirat les conclusions, i si en algun moment podrà informar al Ple, ja que creu que la 
gent del poble necessita escoltar una explicació el més raonable possible. Prega que no 
s’equivoquin a l’hora de donar xifres, tot i que l’alcalde diu que són els membres de 
l’oposició qui s’equivoquen en dir les xifres. Fa l’observació que quan s’equivoquen ells no 
passa res, però sí que passa quan s’equivoca l’equip de govern, ja que ho paguen tots. Aprofita
el senyor Espuny per felicitar les festes a tot el poble.

El senyor alcalde fa l’advertiment de que quan s’equivoca l’oposició també passen coses. En 
relació a la convocatòria a la reunió, diu que ell, personalment, se’n va preocupar perquè el 
convoquessin, però que quan a un el convoquen a reunions i no assisteix, ha de tenir cura del 
que diu.

El senyor Montagut explica, en relació a la convocatòria sobre el tema de l’aigua, que la seva 
intenció era fer-la en menys d’una setmana de quan va ho van parlar en el plenari, i li va 
demanar de fer la reunió immediatament per no perdre temps i perquè tampoc poguessin dir 
que la dilataven perquè el portaveu no se’n recordava, però que el senyor Espuny li va dir que 
en aquell moment no la fessin perquè estava en temps de collita, però que fa una setmana la 
resposta va ser la mateixa i per aquest motiu creu que ha de ser el senyor Espuny que l’ha 
d’avisar quan estigui disponible, ja que resulta que estan tots esperant-lo. Reitera el senyor 
Montagut que s’adaptarà a les seves necessitats, que analitzaran les coses conjuntament, i 
tindran la reunió el dia que li demani, malgrat que podia fer dues coses, o bé convocar la 
reunió i que assisteixin els que puguin o bé adaptar-se a la seva agenda. Demana als tres 
partits de l’oposició que es posin d’acord, i que tindran la reunió el dia que ells li diguin, ja 
que no té cap problema en fer-la.

L’alcalde en nom seu i de tots els regidors i regidores del Consistori felicita les festes de La 
Candelera a tot el poble.

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 21:15 hores del dia més amunt 



Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

Llibre de les actes del Ple.

Pàgina 119

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

DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
queda estesa en 14 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 65 a 78 del 
llibre.

L’Ametlla de Mar, 16/04/2015

El secretari
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 2/2015, DE 31/03/2015. 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
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Interventora accidental

Sra. Mireia Martínez Margalef

ACTA

A l’Ametlla de Mar, a les 18:35 hores del dia 31/03/2015, es reuneixen a la sala de sessions de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 
vàlidament, segons el quòrum exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 
reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l’objectiu de celebrar sessió
ordinària en primera convocatòria.

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

1- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 1/2015, DE 26/01/2015.

Es procedeix a llegir l’acta de la sessió del Ple 10/2014, de 26/01/2015.

Un cop conclosa la seva lectura, i com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició el 
president, a l’empara de l’article 108 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment 
el següent acord:

ÚNIC.- Aprovar l’acta de la sessió del Ple 1/2015, de 26/01/2015.
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2- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR A L’ÀMBIT 
TERRITORIAL DEL CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I 
MONTSIÀ, DURANT EL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE 
CATALUNYA 2014-2020.

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:

D’acord amb l’ORDRE AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la qual es fa pública la 
convocatòria per a la selecció de grups d’acció local, es dicten les normes per a la seva 
presentació i els criteris de selecció d’estratègies de desenvolupament rural per a l’aplicació a 
Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i s’aproven les bases reguladores dels ajuts 
per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local.

Atès que el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, com a Grup d’Acció 
Local, es vol presentar a la preselecció de grups per al nou Programa de Desenvolupament 
Rural de Catalunya 2014-2020;

Atès que l’àmbit territorial del Baix Ebre i Montsià inclourà tots els municipis existents a les 
dues comarques, la qual cosa permetrà que siguin beneficiaris dels ajuts Leader;

Atès que han de comptar amb la representació dels principals agents públics i privats del seu 
àmbit territorial en els òrgans de decisió del GAL;

I Atès que cada GAL ha de ser un conjunt equilibrat i representatiu d’interlocutors públics i 
privats implantats a escala local que defineixen una estratègia, informen i assessoren la 
població rural, mobilitzen i estimulen les comunitats amb vista al desenvolupament econòmic 
i social del seu territori i promouen l’execució dels projectes d’inversió que generin ocupació 
o millorin la qualitat de vida;

El Ple acorda:
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PRIMER.- Adherir el municipi de l’Ametlla de Mar a l’àmbit territorial del Consorci per al 
Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, durant el Programa de Desenvolupament Rural de 
Catalunya 2014-2020.

SEGON.- Comunicar aquest acord al Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i 
Montsià.

3- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2015, DEL CONVENI MARC ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE 
MAR, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI SOCIAL D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA.

Un cop llegida la proposta d’acord, i 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;
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Atès que en data 12/3/2015, RE 637, ha tingut entrada al registre general d’aquest ajuntament 
la proposta d’annex per al 2015 al Conveni marc per a la prestació del servei social d’atenció 
domiciliària, el qual fixa en 31.899,39 € 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 20/2/2015;

Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2015 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 2015, 
d’import 2.882,18 €.

SEGON.- Aprovar la proposta d’aportació per la prestació del servei corresponent a l’any 
2015, que importa la quantitat de 31.899,39 €, així com l’annex per al mateix 2015 al Conveni
marc per a la prestació del servei social d’atenció domiciliària entre el Consell Comarcal del 
Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar.

TERCER.- Disposar que es remeti un certificat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix 
Ebre, per al seu coneixement i efectes.

4- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2015, DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I 
L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, PER A LA REALITZACIÓ DEL BAT 
(BANC D’AJUDES TÈCNIQUES) DINS DEL PROGRAMA PER A L’IMPULS I 
L’ORDENACIÓ DE LA PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I L’ATENCIÓ A 
LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA (PRODEP).
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Un cop llegida la proposta d’acord, i 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 10/3/2015, RE 641, ha tingut entrada al registre general d’aquest ajuntament 
la proposta d’annex per al 2015 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 972,62 € 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 20/2/2015;

Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2015 al Conveni esmentat;

El Ple acorda:

PRIMER.- Aprovar l’annex per al 2015 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).
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SEGON.-. Disposar que es remeti un certificat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix 
Ebre, per al seu coneixement i efectes.

5- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2015, 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 12/3/2015, RE 642, ha tingut entrada al registre general d’aquest
ajuntament la proposta d’annex per al 2015 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;
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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 20/2/2015;

Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2015 al Conveni marc per a la prestació del servei 
social d’atenció primària;

El Ple acorda:

PRIMER.- Aprovar l’annex per al 2015 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.

6- 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 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:

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 2015, rebuda en 
aquest Ajuntament en data 12/3/2015, número de Registre d’Entrada 643.
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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 2.560,65 €;

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 2015.

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

7- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN MATÈRIA DE RESIDUS EN EL
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE  .

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

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

* Vots a favor: dotze.

* Vots en contra: cap.

* Abstencions: una. S’absté el senyor Antonio Espuny i Gaseni.

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord:
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En data 4 d’abril de 2006, es va constituir el Consorci per a la gestió dels residus de la 
Comarca del Baix Ebre (REBÉ).

Aquest Consorci, format pels Ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal i l’Agència 
Catalana de Residus, per gestionar serveis i activitats d’interès local o comú en l’àmbit de la 
gestió, en el sentit més ampli, dels residus municipals de la comarca del Baix Ebre dins 
l’àmbit de les seves competències derivades de les delegacions municipals  i/o subrogades del
Consell Comarcal del Baix Ebre.

La Disposició Addicional Sisena dels Estatuts del Consorci per a la gestió dels residus de la 
Comarca del Baix Ebre disposa:

Sisena. D’acord amb l’article 13, apartat 5, de la Llei 30/1992 no és possible la delegació 
de les competències ja delegades i, per aquest motiu, la creació del Consorci comporta la 
revocació expressa de totes les competències delegades pels municipis consorciats en favor
del Consell Comarcal del Baix Ebre i, alhora, la nova delegació d’aquestes competències 
en favor del Consorci, sense necessitat d’adoptar cap nou acord.

En aquest sentit, en el moment de la seva creació, el Consorci REBÉ va rebre la delegació de 
competències que els ajuntaments havien anat acordat en favor del Consell Comarcal i 
posteriorment les delegacions acordades de forma expressa al propi Consorci per a 
competències encara per delegar.

Hores d’ara l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té delegades les seves competències de gestió 
de residus al Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del Baix Ebre. Així, per acord
plenari de data 29/3/2007, es va disposar “delegar en el Consorci per a la Gestió dels residus 
de la comarca del Baix Ebre l’exercici de les competències municipals en matèria de 
recollida, transport, gestió, tractament i/o eliminació dels residus municipals ordinaris, això 
és, de la fracció resta no recollida selectivament que no havia estat objecte de delegació en el 
Consell Comarcal del Baix Ebre amb anterioritat (Conveni entre el Consell Comarcal del Baix 
Ebre i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, de delegació de competències en matèria de 
recollida selectiva de residus municipals ordinaris i el seu transport, de data 8/6/2000)”.

En el moment actual, la comarca del Baix Ebre ha apostat per redefinir les actuacions i la 
forma de gestió comarcal dels gestió de residus i altres qüestions mediambientals i, a fi 
d’optimitzar recursos humans i sinèrgies amb les altres comarques de les Terres de l’Ebre, 
especialment amb la veïna comarca del Montsià i per tal de poder crear economies d’escala 
que puguin afavorir els seus municipis.

Fruit d’aquesta nova definició de la forma d’actuar, el passat dia 17 d’octubre de 2014 es va 
constituir el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE). Des de 
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l’òptica administrativa, permetent que es puguin simplificar les existents estructures de dret 
públic, focalitzar els recursos en la prestació de serveis de qualitat i disminuir el teixit 
administratiu i els costos associats de caràcter prescindible, d’acord amb els principis que 
inspiren el camí de l’eficiència en l’administració pública. La simplificació administrativa i 
les sinèrgies i economies d’escala que es creen amb el nou Consorci possibiliten la prestació 
dels diferents serveis de forma més eficient, amb una major qualitat i un menor cost econòmic
i donant compliment, en aquest cas, a una lògica de racionalitat econòmica.

Aquesta optimització d’estructures passa per la dissolució dels actuals consorcis de gestió de 
residus i, per tant, la dissolució del Consorci per a la gestió dels residus del Baix Ebre ja fou 
iniciada per acord del seu plenari de data 31 d’octubre de 2014.

Són ens consorciats del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, els quatre 
consells comarcals d’aquest àmbit territorial, per als qui el COPATE es constitueix com a 
mitjà propi instrumental i com a servei tècnic de tots i cadascun d’ells, als efectes d’allò 
assenyalat a l’article 24.6 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic de les quals 
pot rebre encàrrecs de gestió, d’execució obligatòria pel Consorci, d’acord amb les 
instruccions i la contraprestació fixada prèviament a l’efecte. Conseqüentment, les relacions 
del Consorci amb els consells comarcals (dels quals constitueix mitjà propi instrumental i 
servei tècnic) tenen naturalesa instrumental i no contractual, articulant-se a través dels 
encàrrecs de gestió previstos a l’article 24.6 de l’esmentat Text Refós de la Llei de contractes 
del sector públic, motiu pel qual són, a tots els efectes, de caràcter intern, dependent i 
subordinat.

L’article 116 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, disposa que les administracions públiques catalanes, els organismes i 
les entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions
o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial aplicable.

L’article 25.1c) del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei de 
l’organització comarcal de Catalunya disposa que correspon a la comarca l’exercici de les 
competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis i que les delegacions 
han d’anar acompanyades de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-les. 
L’article 29,1 de la mateixa norma disposa que  els consells comarcals han d’elaborar un 
programa d’actuació comarcal que ha d’incloure els serveis, les activitats i les obres que han 
de dur a terme. 

Així per tant, a efectes de definir l’àmbit competencial en matèria de residus,  i davant la 
imminent dissolució del Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del Baix Ebre, el 
Ple de l’Ajuntament,

ACORDA:
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PRIMER. Deixar sense efecte la delegació de competències en matèria de gestió de residus 
atorgada per aquest ajuntament al Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del Baix 
Ebre.

SEGON.- Delegar en el Consell Comarcal del Baix Ebre l’exercici de la competència en 
matèria de gestió de residus, la qual comporta:

* La recollida, el transport i el tractament de les següents fraccions de residus sòlids 
urbans: vidre, envasos, paper-cartró, fracció orgànica, i resta.

* La gestió de deixalleria fixa o mòbil, per a altres residus no sòlids urbans.

* La recollida i gestió de residus voluminosos.

* Les campanyes anuals de conscienciació ciutadana.

TERCER.- Atès que la delegació comporta de la transferència dels recursos necessaris per a 
exercir les competències objecte de delegació, l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i el Consell 
Comarcal del Baix Ebre signaran anualment un conveni de regulació i de quantificació 
econòmica de la delegació.

QUART.- Donar-se per assabentat i mostrar la conformitat al fet que el Consell Comarcal del 
Baix Ebre encarregui la gestió al seu ens instrumental, el Consorci de Polítiques Ambientals 
de les Terres de l’Ebre, en constitució, per tal que aquest ens esdevingui servei tècnic i dugui a
terme totes les actuacions administratives necessàries per a la formalització de tots els 
contractes administratius corresponents.

CINQUÈ.- Condicionar suspensivament el present acord a la formalització del corresponent 
conveni interadministratiu.

SISÈ.- Notificar aquest acord de delegació al Consell Comarcal del Baix Ebre per tal que 
procedeixi a la seva acceptació i publicació. La delegació serà efectiva a partir del moment en 
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que, formalitzat el conveni corresponent a què es refereix el punt anterior, sigui acceptada per 
part del Consell Comarcal del Baix Ebre.

8- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS 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 Font manifesta que el seu 
grup comparteix aquesta aprovació inicial des del punt de vista tècnic, però que el seu vot serà
una abstenció cautelar perquè considera que ha de ser un pla de millora participatiu amb 
l’Associació de Veïns del sector. Pregunta si complint en la suspensió de les llicències, 
l’ajuntament ha complert l’article 73 de la Llei d’Urbanisme, ja que té coneixement que hi 
han hagut algunes infraccions urbanístiques i demana informació al respecte.

El senyor Lallana manifesta que en relació a la modificació puntal del sector Sant Jordi Bosc, 
des de la Comissió d’Urbanisme se’ls ha demanat que un Text Refós que és el que se sotmet 
avui a votació, i l’altre tema és que ja estan treballant en el Pla de Millora Urbana per poder 
contemplar un consens amb tots els veïns, ja que en un futur s’haurà de tramitar el projecte 
d’urbanització i exigir uns costos d’urbanització tot mirant de que siguin els més baixos 
possible. Aquest pla, diu, no s’aprovarà fins passades les eleccions municipals, i per aquest 
motiu encoratja a tots els futurs regidors que en tinguin responsabilitats a seguir en aquesta 
filosofia de consens. No es tracta de fer el que vulguin els veïns perquè creu seria un mínim, 
però tampoc el màxim que és el que vol l’ajuntament, sinó que sigui una cosa raonable i 
sostinguda, i que quan sigui recepcionat per l’administració suposi un manteniment raonable. 
Explica que aquesta modificació puntual va ser suggerida per Urbanisme, i que per aquest 
motiu van haver d’anar amb els veïns a Barcelona, a parlar amb el director general, ja que els 
que el que els veïns volien era que es considerés zona urbana consolidada.

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

* Vots a favor: deu.
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* Vots en contra: cap.

* 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:

En data 11/12/2014, la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre va aprovar 
definitivament la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal en l’àmbit del
sector “Sector Sant Jordi Bosc”, que havia estat objecte d’aprovació provisional per acord 
plenari de data 27/11/2014, si bé supeditant la publicació i executivitat a la presentació d’un 
text refós que incorporés determinades prescripcions.

S’ha elaborat el document tècnic sol·licitat, subintitulat “Text refós, gener de 2015”.

L’arquitecte municipal Sr. Joan Prous i Cañellas, en document de data 18/3/2015, ha informat 
que el nou document tècnic inclou les prescripcions exigides per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme.

Per tot això;

Vist el que es disposa als articles 85, 96 i següents 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;

Vist, també, el que estableixen els 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. I específicament, sobre 
l’exigibilitat d’un quòrum qualificat de majoria absoluta, l’article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de
2/4/1985, reguladora de les bases de règim local;

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 “Sector Sant Jordi Bosc”.



Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

Llibre de les actes del Ple.

Pàgina 134

SEGON.- Elevar aquest acord, juntament amb el text refós verificat i resta de documentació 
de l’expedient posterior a la tramesa amb ocasió de l’aprovació provisional, a la Comissió 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, perquè en prengui raó i procedeixi a la publicació i 
executivitat.

9.- DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST 4 ART. TRIMESTRE 2014.

Es dóna compte del seguiment del pla d’ajust del 4 art. trimestre de 2014.

La Corporació es dóna per assabentada.

10.- DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL 4 ART. TRIMESTRE 2014.

Es dóna compte de l’execució trimestral del 4 art. trimestre de 2014.

La Corporació es dóna per assabentada.

11.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE LA MOROSITAT I PERÍODE 
MIG DE PAGAMENT, 4 ART. TRIMESTRE.

Es dóna compte de l’informe trimestral de la morositat i període mig de pagament del 4 art. 
trimestre de 2014.

La Corporació es dóna per assabentada.
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12.- DONAR COMPTE DEL PLA PRESSUPOSTARI 2015-2018.

Es dóna compte del seguiment del pla pressupostari 2015 - 2018

La Corporació es dóna per assabentada.

13- ENCÀRREC DE GESTIÓ NÚMERO 12 A L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LA 
CALA GESTIÓ.

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’informe del gerent de l’entitat pública empresarial La Cala Gestió de data 24 de març de
2015;

El Ple de l’Ajuntament ACORDA:

PRIMER.- Encarregar expressament a l’entitat pública empresarial LA CALA GESTIÓ la 
realització de les actuacions necessàries per a l’execució dels següents treballs:

Descripció Import 2015 TOTAL
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Execució de les obres de reparació dels carrers 
Lluis Companys, Països Catalans, Plaça Nova, 
Bruc, Prim, Drassanes, Rossell, Cervantes, Carrer 
del Mar, Candela i Maestro Caballero del nucli 
urbà de l’Ametlla de Mar.

213.248,02.-
€ 

213.248,02.-€

213.248,02.-
€   

213.248,02.-€

SEGON.- Aprovar l’aportació de l’Ajuntament a LA CALA GESTIÓ dels fons necessaris , 
d’acord amb les estimacions de costos per import de 213.248,02 euros, i sense perjudici que 
calgui ajustar el finançament al ritme efectiu d’execució de les actuacions i al seu import 
final.

TERCER.- 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.

QUART.- Notificar el present acord a LA CALA GESTIÓ per al seu coneixement i efectes.

14.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, I: 
DECRETS DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA   JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 
l’Alcaldia números 037/2015 de 19/01/2015 al 136/2015, de 27/03/2015 i de les actes de les 
Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 1/2015, de 16/01/2015, 2/2015, de 
22/01/2015, 3/2015, de 12/02/2015, 4/2015, de 26/02/2015, 5/2015, de 05/03/2015, 6/2015, 
de 12/03/2015 i 7/2015, de 20/03/2015, 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 
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sessió.

15.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 
INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES.

El senyor Espuny manifesta que segons la informació facilitada el deute viu de l’ajuntament 
per a l’any 2015 és de disset milions dos-cents noranta-nou mil euros, que tenen unes factures 
pendents a 31/12/2014 per import de tres milions vuit-cents seixanta-dos euros i a La Cala 
Gestió de dos milions cinc-cents vuitanta-quatre mil euros, a més dels sis milions de la 
residència que encara no han pagat i que fa un deute total que està al voltant dels trenta 
milions d’euros. Ho esmenta, diu, perquè ara, en apropar-se el període electoral, tots els 
partits faran referència al deute de l’ajuntament, i pensa que és bo que quedi clar en aquest 
plenari que realment el deute de l’ajuntament és, com ha dit abans, de trenta milions d’euros 
més el que pugui sortir a conseqüència de les sentències per les indemnitzacions del Pla 
General. Demana que si algú l’ha de rectificar, seria bo ho que ho fes en aquest Ple, per poder 
parlar i debatre al respecte. Aquests números, diu, són els que ell ha deduït segons la 
documentació facilitada, i reitera se’l rectifiqui si no és correcte. Prega seguidament, en 
relació a les auditories de l’empresa EFIAL sobre l’aigua, que va demanar al senyor Montagut
si li podia explicar, però que al llarg de dos mesos i per mals entesos no va poder ser fins el 
passat dimarts, per la qual cosa aprofita aquest moment per donar-li les gràcies. Creu que en 
aquesta reunió va quedar demostrat que no hi ha cap funcionari de l’ajuntament que sàpiga i 
tingui clar el tema del contracte de l’aigua. Tenen un tècnic que fa determinats informes que 
ell no ha entès mai, perquè per una banda s’accepta la necessitat de retribuir més a l’empresa i
passar els rebuts de trimestrals a bimestrals per poder cobrar més quotes, i per altra és 
conscient de que hi ha una auditoria que en contra dels resultats, que segons diu l’empresa són
negatius, aquests són positius. Pregunta, que si els resultats són positius i aquests resultats 
estan acceptats per l’empresa, per què justifiquen un canvi dels rebuts a bimensuals per poder 
cobrar més la quota fixa de disset euros? Creu que no és de rebut que en una reunió que estan 
presents els regidors, qui vingui a explicar-los-hi el resultat de l’auditoria sigui un 
representant de l’empresa. Opina que qui els hauria d’explicar hauria de ser un funcionari de 
l’ajuntament, que tingui els control dels números que presenta la companyia i la capacitat de 
verificar-los, perquè pensa que aquests números són anecdòtics. Continua tot recordant que hi 
ha havia un altra companyia, que era Aigües de Catalunya, que donava cada any a 
l’ajuntament entre vuitanta i noranta mil euros. I ara resulta que, des del primer any que entra 
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aquesta nova companyia, tenen pèrdues tot i tenir el mateix, i que les pèrdues acumulades són 
les que ara, tot i tenir benefici, han de recuperar. Creu que els ciutadans de l’Ametlla de Mar 
es mereixen que els polítics responsables del govern tinguin més cura, en un tema tant 
important com és el del rebut de l’aigua, que se suma a altres rebuts i altres taxes. No entén 
per què deixen en mans del responsable i cap de l’empresa que faci el que ell vulgui. Assevera
que, mirant aquesta auditoria, hi ha una sèrie de dades que no s’entenen, com per exemple els 
metres cúbics, l’aigua que compren i la repercussió que té en el preu. Abans que s’incorporés 
la urbanització Les Tres Cales, diu, tenien unes despeses de personal de tres-cents setanta mil 
euros, que ajudaven a justificar uns números. Després s’incorpora Les Tres Cales, que són uns
mil vuit-cents comptadors més, i les despeses de personal durant els anys 2011 i 2012 es 
mantenen, però en canvi s’incrementa molt el consum d’aigua. Es pregunta com pot ser que es
justifiquin unes pèrdues, quan la despeses de personal és la mateixa i s’ha incrementat el 
consum d’aigua en un 50%, i que l’equip de govern ho accepti. Com pot ser, continua, que 
diguin que l’aigua total venuda l’any 2013 sigui de mig milió de metres cúbics, quan en 
començar la concessió al poble ja hi havia un consum al voltant d’aquest mig milió de metres 
cúbics. Després d’incloure a la concessió Sant Jordi i Les Tres Cales accepten que l’any 2013 
s’han facturat 575.000 m3, quan en realitat aquest consum ja el teníem abans en el poble? Per 
tot l’exposat prega que l’ajuntament designi una persona, si és funcionari millor, que es faci 
càrrec del control dels números de la companyia d’aigües, perquè que tal com ho estan portant
és molt difícil d’entendre que l’anterior companyia donés beneficis i aquesta doni pèrdues que
comporten justificar un augment de les tarifes. Opina que és l’Ajuntament qui ha de portar el 
control de l’empresa, i no aquesta el de l’Ajuntament, ja que qui està pagant són les famílies 
del poble, que estan pagant bastant més per una aigua que podria costar molt menys però que 
l’Ajuntament no hi dóna importància, i ningú li ha pogut presentar els números reals dels 
costos de l’empresa i quines conseqüències se’n deriven.

El senyor Gaseni pregunta com la recent sentència d’anul·lació del sector del pla de millora 
urbana del Bon Repòs, situat a Marina Sant Jordi, pot afectar al conveni existent amb la 
família Vila. En relació a la construcció de la Comissaria de Mossos, pregunta si se’ls pot 
explicar si tot va correctament o si en canvi hi ha alguna gestió a tenir en compte, i quan es 
preveu que finalitzaran.

El senyor Font, en relació amb el deute del REBÉ, verificat avui per Intervenció i que és, 
afirma, de set-cents cinquanta-sis mil euros, pregunta si tenen previst un període de 
pagaments abans de que funcioni el COPATE a meitat d’estiu, ja que al seu grup li preocupa 
molt aquest important deute.

L’alcalde vol deixar constància que el deute que té l’ajuntament, vençut a dia d’avui, és de 
disset milions d’euros. Que també hi han factures pendents de pagar i temes pendents de 
cobrar, motiu pel qual prega seriositat a tots els presents. En relació a la Comissaria dels 
Mossos, explica que tot va segons la previsió, i que no hi ha cap canvi. Que cada mes es fa un 
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seguiment, i que abans de l’estiu podria estar l’obra ja finalitzada, a punt de ser inaugurada i 
posta en marxa. Aprofita per agrair al Govern de la Generalitat que elegís la localitat de 
l’Ametlla de Mar, tot i no ser capital de comarca, per fer aquest projecte. En quan al tema dels
pagaments del REBÉ, diu que efectivament està al voltant dels set-cents mil euros pendents, 
però que s’ha reduït de manera considerable, i que el proper mes d’abril se’n pagaran uns dos-
cents mil més. Preveu que en els propers mesos podran liquidar-lo totalment. 

El senyor Lallana, en relació a la sentència del PMU del Bon Repòs, diu que és un tema 
jurídic i que han de parlar-lo amb l’advocat que porta el cas, però sí que pot avançar que hi ha 
la possibilitat de posar un recurs de cassació per tal de defensar els interessos de l’ajuntament.
Una vegada hagi parlat amb l’advocat, donat que és un tema complex, farà una reunió amb 
tots per tal d’explicar-los fil per randa el significat de la resolució. Comenta que és un POUM 
que ha tingut molt poques al·legacions, però que hi ha molts interessos particulars, com és 
normal, i és comprensible que cadascú defensi el que és seu.

En relació al tema de l’aigua el senyor Montagut afirma que s’han fet una sèrie d’afirmacions 
que entén que estan totalment fora de lloc. Si fan memòria, es dirigeix al senyor Espuny, quan
li van sorgir una sèrie de dubtes sobre la concessió de l’aigua se li va oferir la possibilitat, a 
l’igual que a tots els grups de l’oposició, de fer una reunió per aclarir tots els dubtes que 
tinguessin. Més que res, diu, perquè quan vulguin criticar, ja que la crítica és lliure i a vegades
pot arribar a ser fins i tot constructiva, tinguin uns elements que puguin debatre i saber sobre 
quin marc s’estan movent. Després de les afirmacions del senyor Espuny té la impressió que 
el senyor Espuny no té cap interès en entendre l’auditoria, i que barreja conceptes per 
confondre. En el moment que va expressar tenir uns dubtes se li va dir que tindrien una reunió
per aclarir-los-hi, i que hi assistiria també personal de la companyia per clarificar els dubtes 
que hi poguessin haver, i el senyor Espuny li va dir que no podia perquè estava en plena 
campanya de l’oliva, i que fins que no acabés no podia assistir a la reunió. Recorda que en el 
Ple del 26 de gener passat el senyor Espuny ja va voler donar a entendre que la reunió no es 
feia per culpa de l’equip de govern, que era el causant de que la reunió no es fes, i ell ja va 
replicar que es posessin d’acord tots els membres de l’oposició, i el dia que els hi vingués bé a
tots farien la reunió. No fa gaires dies, diu, van coincidir tots i van acordar finalment el dia per
fer la reunió de l’aigua, que per cert només van passar dos dies. Ganes de dilació, per tant, no 
n’hi ha hagut absolutament cap. Ni per part d’ell, ni per part de l’equip de govern. En el 
moment que es planteja qui ha de venir a donar explicacions ell planteja que sigui el director 
facultatiu del contracte, que a la vegada és funcionari interí de l’ajuntament, i el senyor 
Espuny li manifesta que no hi confia, així com tampoc en l’empresa. Per una banda vol que 
algú li expliqui l’auditoria que ell interpreta d’una manera determinada però per l’altra no hi 
ha ningú que li pugui explicar perquè no confia en ningú. Es fa la seva composició, i embolica
que fa fort. Creu que les preguntes del senyor Espuny sobre consums d’aigua, retribució de 
personal, etcètera, són justament les preguntes que hauria hagut de fer en aquella reunió, 
perquè li donessin explicacions, i recorda que ell mateix ja els hi va dir en aquella reunió que 
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si quedava alguna cosa pendent, o que no quedés pou clara, farien les reunions que 
convinguessin. Entén que, en el temps en que s’hi troben, la intervenció del senyor Espuny té 
un marcat to electoralista. Tot i així, pensa que les persones que se’n han de fer càrrec de la 
situació en un futur han de conèixer l’estat de la qüestió i tenen dret en saber com estan les 
coses perquè puguin gestionar-les de la manera que creguin més oportuna. Recorda que se li 
va facilitar la documentació de l’auditoria i tota la que va demanar, i que justament avui el 
senyor Espuny ha tornar a demanar més fotocòpies i a revisar l’expedient, que mai li han 
posat cap problema perquè no hi ha res a amagar. Entén que no li agrada ni el que surt ni els 
números que la companyia diu, i que per això vol donar a entendre que hi ha números 
falsejats. I si és així pensa que el que hauria de fer és agafar i demanar un aclariment i 
sol·licitar veure les factures, el preu de compra de l’aigua, etcètera, i se li facilitarà tot el que 
demani, però que no vulgui donar a entendre que s’estan fent les coses malament, ja que això, 
a ell, a nivell personal l’ofèn, perquè no hi ha hagut per part de l’equip de govern cap interès 
en amargar cap tipus d’informació. De totes maneres, conclou, resta a la seva disposició, i si 
considera que han de fer més reunions perquè encara té dubtes per aclarir, doncs els aclariran, 
però que si no està disposat a escoltar les explicacions de cap tècnic dubta que valgui la pena 
fer cap més reunió.

L’alcalde emplaça al regidor d’Urbanisme pel tema formulat anteriorment, i també al senyor 
Montagut, perquè convoqui una nova reunió i poder aclarir tots els dubtes.

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 19:17 hores del dia més amunt 
esmentat, s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signen tots els assistents que ho
desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO.

DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
queda estesa en 14 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 79 a 92 del 
llibre.

L’Ametlla de Mar, 11/06/2015

El secretari
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 3/2015, DE 28/05/2015. 
EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS A L’INICI

Alcalde

Sr. Andreu Martí i Garcia

Regidors

Sr. Antoni Montagut i Franch

Sra. Mª Carme Martí i Buenaventura

Sr. Ruben Lallana i Plaza

Sra. Eva Mª del Amo i Galarzo

Sra. Francesc Albert Medrano i Arbó

Sr. Joan Font i Ballesteros

Sra. Marta Font i Ferré

Sra. Gemma Margalef i Creixenti

Sr. Jordi Gaseni i Blanch

Sr. Antonio Espuny i Gaseni

Secretari

Sr. Jacobo Martínez Deó
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Interventora accidental

Sra. Mireia Martínez Margalef

Excusen la seva assistència els regidors senyor Vicent Martí i Esteller i senyor Vicent Llaó 
López.

ACTA

A l’Ametlla de Mar, a les 12:00 hores del dia 28/05/2015, es reuneixen a la sala de sessions de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 
vàlidament, segons el quòrum exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 
reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l’objectiu de celebrar sessió
extraordinària en primera convocatòria.

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

ÚNIC.- QUE ES TORNI AL SISTEMA DE REBUTS TRIMESTRALS EN LA 
FACTURACIÓ DEL SERVEI D’AIGUA.

El senyor Espuny agraeix als regidors Joan Font, Marta Font, Gemma Margalef, Jordi Gaseni 
i Vicent Llaó, per haver signat la sol·licitud per realitzar aquest ple extraordinari. Explica que 
han fet aquesta proposta de passar els rebuts trimestrals com es feia abans, perquè a finals del 
mes d’abril van poder tenir accés a totes les auditories realitzades per part de La Cala Gestió 
referent als números presentats per AQUALIA, en el que deia que suposadament hi tenien 
pèrdues i per aquest motiu havien de procedir a canviar les tarifes. Afirma que va poder 
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comprovar que no hi havia pèrdues tal com l’empresa justificava, sinó que hi havien guanys i 
que era de rebut donat que en el mateix informe del tècnic municipal, en el primer paràgraf, 
diu literalment que “el càlcul econòmic dels costos i ingressos per la prestació del servei 
municipal d’abastament d’aigua potable al municipi de l’Ametlla de Mar, es realitza per 
verificar que l’import del preu públic ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat i de 
l’activitat realitzada, tal com estableix l’article 44.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5/03/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals”; o sigui, continua el 
senyor Espuny, que s’estableix per llei que com a mínim els costos del servei d’aigua han 
d’estar coberts pels ingressos. La justificació que es presenta sobre la necessitat de canviar els
mínims de trimestral a bimensual, tot i que en cap moment fa referència a les auditories, diu 
que com que s’ha reduït en un 20% el consum de l’aigua, doncs que la companyia té pèrdues, 
però en cap cas específica quines quantitats exactament són i si com a mínim ha pogut 
contrastar i analitzar l’auditoria que per part de l’ajuntament s’ha presentat; per tant diu, troba 
a faltar aquesta referència en l’informe esmentat, relativa als guanys concrets que la 
companyia d’aigües, l’auditoria determina que té. Els guanys concretament són que pel 2009, 
tot i que la companyia diu que té unes pèrdues de tres-cents setanta-dos mil euros, l’auditoria 
diu que té un benefici de quinze mil euros; al 2010 tot i que la companyia diu que té unes 
pèrdues de quatre-cents vuitanta-quatre mil euros, realment segons l’auditoria té un benefici 
de cent trenta-vuit mil euros; al 2011, tot i que la companyia continua dient que té pèrdues al 
voltant dels tres-cents mil euros i/o quatre-cents mil euros, l’auditoria diu que té un benefici 
positiu de seixanta mil euros; al 2012, exactament el mateix, tot i que la companyia diu que té 
pèrdues, resulta que hi ha un benefici extraordinari de dos-cents trenta-sis mil quatre-cents 
vint-i-vuit euros, i l’any 2013, igualment, la companyia segueix dient que té pèrdues, realment
té uns beneficis de dos-cents vint-i-dos mil vuit-cents trenta-quatre euros. Afirma que per ell 
és incomprensible que si hi han aquestes xifres damunt la taula amb els corresponents 
informes i el que preval són els informes de l’ajuntament als de la companyia, el tècnic 
municipal diu que accepta que hi ha una baixada de consum del 20%, quan realment es 
demostra que no és així, diu que es van generar unes pèrdues, quan realment no se’n generen 
perquè l’any 2013 es van generar uns beneficis tot i la reducció; és per aquest motiu que des 
del seu grup van creure necessari que el Ple debatés i analitzés aquest fet i que donat que la 
companyia any rere any té beneficis extraordinaris, ja que estan contemplats els beneficis 
industrials i els costos globals de l’estructura i tot i això continuen havent-hi beneficis. Per 
això demana un replantejament del preu de l’aigua, així com que la justificació del tècnic 
municipal de que s’han produït pèrdues per haver-hi una reducció no és certa, sinó que es 
produeixen contínuament beneficis extraordinaris. Per això sol·licita que el rebut de l’aigua 
torni a ser trimestral i no bimensual, ja que la repercussió del cànon per a les famílies del 
poble està al voltant dels 25,00 € cada rebut bimensual encara que hi hagi consum zero i això 
vol dir que les economies familiars podrien estalviar-se al voltant dels 50,00 € l’any, que per 
als pensionistes i rendes baixes és una xifra que pot ajudar a cobrir altres despeses, en lloc 
d’anar a una companyia i a uns accionistes que tots saben qui són i que precisament no van 
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justos de diners. Reitera la seva demanda que a partir del proper trimestre el rebut de l’aigua 
no es cobri bimensual sinó trimestral.

El senyor Gaseni creu que han d’analitzar que estan en un final de mandat, i creu que seria un 
bon gest que per part del govern i de l’Alcaldia i amb la pressió fiscal que té el poble, seria 
molt bonic que poguessin intentar rebaixar-la, tenint en compte que s’ha de formar un nou 
govern i que aquest ja intentarà tenir tots els números i veure si realment això és factible. 
Reitera que creu que seria bo fer-ho perquè estan parlant de dos estalvis, un de costos directes 
amb la facturació encara que la companyia deixarà d’ingressar uns diners, ja que creu que no 
és el mateix generar uns rebuts de forma bimensual a trimestral i l’altre estalvi import són els 
50,00 € per família anuals. que bé els aniran. Per aquest motiu manifesta que el grup 
municipal d’ERC donarà suport a aquesta iniciativa.

El senyor Font manifesta que vol exposar diversos aspectes, un és que la quota de servei està 
en 17,54 € que per sis rebuts l’any són 105,24 €, quan trimestralment era de 70,16 €, per tant 
han pagat 35,08 € més en rebuts anual, i ell considera que hauria de ser directament 
proporcional al rebut mensual. No discutirà, diu, si està millor el rebut bimensual o trimestral 
però que aquesta quota de servei que està en 17,54 €, hauria de ser directament proporcional a
les mensualitats que es paguen i que han passat de quatre a sis i per tant cada domicili paga 
35,05 € més. Recorda que la comissió de seguiment de la prestació del servei d’aigua potable 
resta inactiva de fa molts anys; totes les tarifes s’aproven per Junta de Govern ja que així es 
va delegar per un acord de Ple. La referida comissió de seguiment estava formada pels tècnics
de l’empresa que prestava el servei, a més dels diferents partits que tenien representació a 
l’ajuntament, i tot i estar vigent aquesta comissió no s’ha reunit, i per aquest motiu demana al 
govern entrant que ho tingui en compte. Aclareix que l’any 2005 es va fer la concessió a 
l’empresa AQUALIA per a 25 anys i l’empresa va donar sis milions d’euros a fons perdut més
un cànon d’un milió vuit-cents seixanta-tres mil euros que aquest si que s’ha de tornar; han 
transcorregut deu anys i no s’ha tornar res, i tot continua sent vigent. Per tant l’ajuntament 
continua devent aquest cànon a la companyia. Recorda també de cara al nou equip de govern 
entrant que l’ajuntament també té un contenciós perdut amb la companyia d’aigües de Tres 
Cales. L’any 1.984 se li va donar un permís per al servei d’aigües a Les Tres Cales, i hi va 
haver un conveni privat l’any 2011, entre AQUALIA i la companyia d’aigües Les Tres Cales, 
per fer-los-hi efectius noranta mil euros anuals per prestar el servei. L’expedient, diu, ha sortit 
en contra de l’ajuntament perquè no està prou motivat, i per tant el nou equip de govern haurà 
de buscar una solució entre la companyia d’aigües AQUALIA i el que era promotor titular de 
aigües Les Tres Cales. Serà un tema en que s’haurà de buscar una solució pactada entre les 
tres parts.

El senyor Montagut manifesta que el que es demanava era la celebració d’un ple extraordinari
amb la proposta que es torni al sistema de rebuts trimestrals. Des de l’equip de govern les 
diferents decisions que s’han anat prenent en relació als preus de l’aigua, entenen que les han 
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fet tenint en compte els números existents damunt la taula, tot i que hi ha qui els interpreta a 
la seva manera, Assevera que en quinze dies entrarà un nou govern, i una vegada analitzats els
números, fiscalitzades les auditories, i tenint en compte tots els paràmetres, i amb una millor 
informació, veu més adequat que sigui el nou govern qui prengui aquestes decisions tenint en 
compte que la concessió es va fer a vint-i-cinc anys. El nou govern podrà prendre les 
decisions oportunes, que segur ho faran de manera raonada i que ho faran tenint en compte la 
informació que tinguin en aquell moment, i segur que tots pensaran que les decisions que 
prengui seran les millors per la població. Reitera en nom de tot l’equip de govern que és una 
decisió que és important que la prengui qui, tenint tota la informació, i tingui l’encàrrec de 
tirar el govern municipal endavant, prengui les decisions que consideri oportunes. L’actual 
equip de govern, reitera, ha pres les decisions que ha cregut que havia de prendre, que poden 
ser o no encertades. Tot el seu respecte al nou equip de govern que sortirà d’aquí a quinze 
dies.

El senyor Espuny manifesta que no es tracta d’una interpretació de números, sinó simplement 
d’una lectura d’un text i de les conclusions efectuades per l’auditor de l’ajuntament, i no pel 
PSC. Aclareix que ell no vol fer creure a la gent les seves interpretacions, sinó que 
simplement són uns números. Tots són regidors fins l’últim moment, i per tant responsables. 
Quan van presentar la sol·licitud per realitzar aquest ple extraordinari encara no s’havien 
celebrat les eleccions i per tant desconeixien el resultat de les mateixes, però fins l’últim Ple 
són responsables davant del poble, i si veuen alguna cosa que pot millorar l’economia de les 
famílies ho han de fer, i si els que entren de nou ho volen modificar, doncs ho podran fer, però
que ells marxaran amb la tranquil·litat d’haver fet la feina ben feta i sobre tot amb la 
consciència tranquil·la. Reitera que tots plegats tenen una oportunitat per si veuen necessari 
fer aquesta modificació per justícia social, perquè les famílies paguin el que han de pagar, ja 
que fins l’últim moment tenen la capacitat de decidir i és per aquest motiu que els demana 
votin a favor de passar la quota de trimestral a bimensual i els diners que es recapten de més 
que ara fan cap a mans de la companyia, repercuteixin en benefici de les famílies i en el teixit 
comercial del poble. 

El senyor Montagut diu que el que vol donar a entendre el portaveu del PSC és que de la part 
d’aquests dos rebuts d’aigua se’n beneficia la companyia i els seus accionistes. Creu que el 
senyor Espuny no ho sap o no vol entendre que la recaptació dels rebuts de l’aigua fa cap a 
l’ajuntament, i no a l’empresa privada. L’actual equip de govern en el seu dia ja va prendre la 
decisió de fer-ho bimensual perquè en aquell moment van pensar que era el millor, i que ara 
és evident que hi haurà un altre equip de govern que prendrà les seves decisions. Pensa que si 
tots continuen estant d’acord d’aquí a quinze dies ho podran tirar endavant sense cap tipus de 
problema.

El senyor alcalde en relació a la comissió de seguiment a la que ha fet referència el senyor 
Font, diu que emplaçaria als diferents partits polítics i als tècnics de l’ajuntament per a què 
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expliquin la situació i així els diferents portaveus de cada partit ho podran analitzar, perquè 
ara creu que cadascú explica la versió del que ha llegit.

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

* Vots a favor: cinc.

* Vots en contra: sis. Voten en contra el senyor Andreu Martí i Garcia, senyor Antoni 
Montagut i Franch, senyora Maria del Carme Martí i Buenaventura, senyor Ruben 
Lallana i Plaza, la senyora Eva Mª del Amo i Galarzo i el senyor Francesc Albert 
Medrano i Arbó.

* Abstencions: cap.

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 12:30 hores del dia més amunt 
esmentat, s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signen tots els assistents que ho
desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO.

DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
queda estesa en 5 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 93 a 97 del 
llibre.

L’Ametlla de Mar, 11/06/2015

El secretari
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 4/2015, DE 10/06/2015. 
EXTRAORDINÀRIA DE FINAL DE MANDAT.

Alcalde en funcions

Sr. Andreu Martí Garcia

Regidors

Sr. Antoni Montagut i Franch

Sra. Mª Carme Martí i Buenaventura

Sr. Ruben Lallana i Plaza

Sra. Eva Mª del Amo i Galarzo

Sra. 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

Secretari

Sr. Jacobo Martínez Deó

Interventora accidental

Sra. Mireia Martínez Margalef
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Excusen la seva assistència el Sr. Vicent Martí i Esteller i la Sra. Gemma Margalef i Creixenti.

ACTA

A l’Ametlla de Mar, a les 13:20 hores del dia 10/6/2015, es reuneixen a la sala de sessions de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 
vàlidament, segons el quòrum exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 
reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l’objectiu de celebrar, en 
primera convocatòria, la sessió de final de mandat a què al·ludeix l’article 36 del Reglament 
d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 
28/11/1986, que disposa que el tercer dia anterior a l’assenyalat per a la sessió constitutiva, els 
regidors cessants es reuniran en sessió convocada amb l’únic efecte d’aprovar l’acta de l’última 
sessió celebrada.

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

ÚNIC.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
NÚM. 2/2015, DE 31/3/2015, I 3/2015, DE 28/5/2015.

Es procedeix a llegir les actes de les sessions núm. 2/2015, de 31/3/2015, i 3/2015, de 
28/5/2015, últimes del present mandat pendents d’aprovació.

Un cop conclosa la seva lectura, i com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició el 
president, a l’empara de l’article 108 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment 
el següent acord:

ÚNIC.- Aprovar les actes de les sessions núm. 2/2015, de 31/3/2015, i 3/2015, de 28/5/2015.
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I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 13:24 hores del dia més amunt 
esmentat, s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signen tots els assistents que ho
desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO.

DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
queda estesa en 2 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 98 a 99 del 
llibre.

L’Ametlla de Mar, 11/06/2015

El secretari
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 5/2015, DE 13/06/2015. 
CONSTITUTIVA.

ASSISTENTS

Sra. Arbó Caballé, Maria, proclamada regidora electa per haver estat designada per 
CIU.

Sr. Callau Figueres, Josep Maria, proclamat regidor electe per haver estat designat per 
CIU.

Sra. Del Amo Galarzo, Eva Maria, proclamada regidora electa per haver estat 
designada per CIU.

Sr. Espuny i Gaseni, Antonio, proclamat regidor electe per haver estat designat per 
Compromís CP.

Sr. Font i Ballesteros, Joan, proclamat regidor electe per haver estat designat per AE 
Plataforma Calera.

Sra. Font i Ferré, Marta, proclamada regidora electa per haver estat designada per AE 
Plataforma Calera.

Sr. Gaseni i Blanch, Jordi, proclamat regidor electe per haver estat designat per ERC-
AM.

Sr. Gómez Comes, Joan Pere, proclamat regidor electe per haver estat designat per 
CIU.

Sr. Llaó i López, Vicent, proclamat regidor electe per haver estat designat per ERC-
AM.

Sra. Marsal Subirats, Maria, proclamada regidora electa per haver estat designada per 
Compromís CP.

Sra. Pastó Gallart, Sarai, proclamada regidora electa per haver estat designada per 
CIU.

Sra. Puell Garcia, Maria Teresa, proclamada regidora electa per haver estat designada 
per ERC-AM.
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Sr. Tello Fernández, Joan Manuel, proclamat regidor electe per haver estat designat 
per ERC-AM.

Secretari

Sr. Jacobo Martínez Deó

Interventora accidental

Mireia Martínez Margalef

ACTA

A l’Ametlla de Mar, a les 12:00 hores del dia 13/06/2015, es reuneixen a la Sala de Sessions 
de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, amb l’objectiu de 
celebrar sessió constitutiva del Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar.

1- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT.

Pren la paraula el secretari general de l’Ajuntament, el qual, després de saludar als assistents, 
fa referència als següents antecedents i documents que obren a l’expedient de la present sessió
constitutiva:

a) L’acta de proclamació d’electes de data 02/6/2015, de la Junta Electoral de zona de 
Tortosa, a on consta la proclamació com a electes dels candidats i a on consta, també, 
el nombre de vots de cadascuna de les candidatures que han obtingut representació:
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• Esquerra Republicana de Catalunya - Acord municipal: 949 vots.

• Agrupació d’Electors Plataforma Calera : 583 vots.

• Compromís per la Cala – Candidatura de Progrés: 458 vots.

• Partit Popular : 124 vots.

• Convergència i Unió: 1.008 vots.

b) Credencials expedides per la Junta Electoral de zona de Tortosa a cadascun dels 
regidors electes, expressives d’aquesta condició, i que els interessats, en compliment 
del que es disposa a l’article 7 del Reglament d’organització funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, han lliurat a la 
Secretaria General de l’Ajuntament.

c) El Decret de l’Alcaldia en funcions número 328/2015, de 10/06/2015, de convocatòria 
de la present sessió constitutiva.

Tot seguit es requereix la presència del senyor Joan Font Ballesteros i de la senyora Sarai Pastó 
Gallart, com a persones més gran i més jove, respectivament, d’entre els regidors proclamats, 
als efectes de constitució de la mesa d’edat a què es refereix l’article 195 de la Llei orgànica 
5/1985, de 19/6/1985, de Règim Electoral General.

2- COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS, CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ 
MUNICIPAL. JURAMENT O PROMESA, I PRESA DE POSSESSIÓ DELS CÀRRECS.

Tot seguit el secretari general de la corporació fa lliurament a la Mesa d’Edat de les 
credencials i de la còpia de l’acta de proclamació, per a la seva comprovació i confrontació 
amb la personalitat dels electes.

La Presidència de la Mesa, un cop comprovada l’existència del quòrum mínim necessari de 
majoria absoluta dels regidors electes, declara formalment constituïda la Corporació municipal 
en Ple, d’acord amb l’article 195.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19/6/1985, de Règim 
Electoral General.
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El secretari procedeix seguidament a fer una crida nominal dels electes, els quals declaren, en 
compliment de l’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19/6/1985, de Règim Electoral 
General, de la següent manera:

* Sra. Arbó i Caballé, Maria, “Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, amb 
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, 
per imperatiu legal”.

* Sr. Callau i Figueres, Josep Maria, “Prometo per la meva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, 
amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat, per imperatiu legal.”

*  Sra. del Amo i Galarzo, Eva Maria, “Prometo per la meva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, 
amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat, per imperatiu legal”.

* Sr. Espuny i Gaseni, Antonio, “Prometo per la meva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, 
amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat”.

* Sr. Font i Ballesteros, Joan, “Prometo per la meva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, 
amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat”.

* Sra. Font i Ferré, Marta, “Juro per la meva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, amb lleialtat al 
Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat”.

* Sr. Gaseni i Blanch, Jordi, “Prometo per imperatiu legal, per la meva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de 
l’Ametlla de Mar, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat”.

* Sr. Gómez i Comes, Joan Pere, “Prometo per la meva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, 
amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat, per imperatiu legal”.
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* Sr. Llaó i López, Vicent, “Prometo per imperatiu legal, per la meva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de l’Ametlla de 
Mar, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental 
de l’Estat”.

* Sra. Marsal i Subirats, Maria, “Per imperatiu legal, prometo per la meva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de 
l’Ametlla de Mar, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat”.

* Sra. Pastó i Gallart, Sarai, “Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment 
les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, amb 
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, 
per imperatiu legal”.

* Sra. Puell i Garcia, Maria Teresa, “Per imperatiu legal, prometo per la meva consciència
i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de 
l’Ametlla de Mar, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat”.

* Sr. Tello i Fernández, Joan Manuel, “Prometo per la meva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, 
amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat”.

En aquest punt la interventora dóna compte que, en compliment del que es disposa a l’article 
36.2 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 
per RD 2568/1986, de 28/11/1986, els senyors regidors tenen a la seva disposició l’arqueig de
la institució, així com els justificants de les existències en metàl·lic i valors i la documentació 
de l’inventari del patrimoni.

La Presidència anuncia que hi ha preparada, a disposició de qui ho desitgi, còpia de la següent
documentació:

* Acta d’arqueig extraordinari, de caràcter extracomptable, a 12/06/2015.

* Estat de situació i moviment de valors a 12/06/2015.

* Certificats de saldos de les entitats bancàries, i de metàl·lic a Tresoreria.
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Tot seguit, i abans de procedir a l’elecció d’alcalde, la Presidència indica que si algun regidor 
desitja fer alguna declaració, pot fer-ho en aquest moment.

Demana la paraula el regidor senyor Joan Pere Gómez i Comes, que en representació del grup
de CiU anuncia que resten a disposició del nou Parlament, del President i Govern de la 
Generalitat de Catalunya, que sorgiran de les eleccions del 27 de setembre, per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions 
l’Estat Català lliure i sobirà.

El senyor Jordi Gaseni i Blanch com a cap del grup d’ERC, manifesta que per l’expressió 
democràtica de la voluntat ciutadana, anuncia que resta a disposició del nou Parlament, del 
President i Govern de la Generalitat de Catalunya, que sorgiran de les eleccions del 27 de 
setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb 
totes les nostres institucions l’Estat Català lliure i sobirà.

3- ELECCIÓ D’ALCALDE.

La Presidència de Mesa d’Edat anuncia que l’acte d’elecció d’alcalde, que se celebrarà 
seguidament, es farà, segons acord al quan han arribat amb caràcter previ els caps de llista, 
mitjançant votació nominal. La proposta és acceptada per assentiment dels presents, i per tant,
amb el quòrum de majoria simple exigit per l’article 102 del Reglament d’organització 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986.

La Presidència de la Mesa d’Edat anuncia també que segons acord al quan han arribat amb 
caràcter previ els caps de llista, presenten candidatura tres dels quatre caps de llista.

Pregunta als regidors caps de llista si tots ells volen ara exercitar el dret a ésser candidats que 
els atorga l’article 196.a) de la Llei orgànica 5/1985, de 19/6/1985, de Règim Electoral 
General. Confirmen la seva candidatura els tres caps de llista següents: senyor Joan Pere 
Gómez i Comes, senyor Jordi Gaseni i Blanch, i senyor Joan Font i Ballesteros.

El president de la Mesa recorda als regidors l’opció de votar per qualsevol dels candidats, o de
manifestar la seva abstenció.

Tot seguit el secretari procedeix a fer la crida nominal als regidors, per ordre alfabètic i sent 
l’últim el president de la Mesa.
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Sra. Maria Arbó i Caballé: Joan Pere Gómez Comes.

Sr. Josep Maria Callau i Figueres: Joan Pere Gómez Comes.

Sra. Eva Maria del Amo i Galarzo: Joan Pere Gómez Comes.

Sr. Antoni Espuny i Gaseni: Jordi Gaseni Blanch.

Sra. Marta Font i Ferré: Jordi Gaseni Blanch.

Sr. Jordi Gaseni i Blanch: Jordi Gaseni Blanch.

Sr. Joan Pere Gómez i Comes: Joan Pere Gómez Comes.

Sr. Vicent Llaó i López: Jordi Gaseni Blanch.

Sra. Maria Marsal i Subirats: Jordi Gaseni Blanch.

Sra. Sarai Pastó i Gallart: Joan Pere Gómez Comes.

Sra. Maria Teresa Puell i Garcia: Jordi Gaseni Blanch.

Sr. Joan Manuel Tello i Fernández: Jordi Gaseni i Blanch.

Sr. Joan Font i Ballesteros: Joan Font Ballesteros.

Un cop celebrada la votació el secretari computa els sufragis emesos i anuncia en veu alta el 
següent resultat de la votació:

* Sr. Jordi Gaseni i Blanch: 7 vots.

* Sr. Joan Pere Gómez i Comes: 5 vots.

* Sr. Joan Font i Ballesteros: 1 vot.

Vist el què, i atès que el candidat Sr. Jordi Gaseni i Blanch, ha obtingut la majoria absoluta 
dels vots, la Presidència de la Mesa d’Edat, en compliment de l’article 196.b) de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19/6/1985, de Règim Electoral General, proclama el Sr. Jordi Gaseni i 
Blanch com a alcalde electe de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar.
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4- JURAMENT O PROMESA I PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC D’ALCALDE.

Seguidament el Sr. Font, com a president de la Mesa d’Edat, requereix l’alcalde electe per tal 
que juri o prometi el seu càrrec en forma, la qual cosa verifica l’interessat de la següent 
manera: “Per imperatiu legal, prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, amb lleialtat al Rei i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat”.

El senyor Gaseni assumeix la Presidència de la sessió.

Tot seguit l’alcalde dóna la paraula als diferents caps de llista.

El Sr. Espuny manifesta que en aquest moments ja hi ha un nou govern, que han assumit amb 
responsabilitat la participació en el govern. Saben que la feina serà molt feixuga i espessa, 
però, no sap si és pel cognom que comparteix amb l’alcalde, que són gent treballadora a qui la
feina no els espanta, i que volen tirar el poble endavant amb seny i molta honradesa. Per 
primera vegada en la història del poble, si no s’equivoca, assumeix un govern d’esquerres la 
responsabilitat del govern municipal, i això, diu, és una gran responsabilitat. No poden fallar a
la gent, i sap que no fallaran. Li venen a la memòria persones d’esquerres que sempre han 
mantingut aquests ideals, i demana que se li permeti nomenar tres d’elles, per les quals han 
d’aconseguir tirar el poble endavant: el senyor Pere, del pòsit, que va mantenir la flama de 
l’esquerra al poble; en Miquel de Catxat, que va portar la UGT i que va ser, recorda, qui va 
anar a casa seva a demanar-li si volia presentar-se com a independent a la llista dels 
socialistes. Creu que avui estarien molt contents, com també ho estaria Xavier Borràs, que els 
va deixar fa poc i que també era un històric de l’esquerra del poble. Hi ha molta gent que està 
contenta de viure aquest acte, ja que, com ha dit abans, per primera vegada al poble hi ha un 
govern d’esquerres. Reitera que tenen molta feina a fer, però està segur que la faran, perquè la
feina no els espanta.

El senyor Font manifesta que el passat 24 de maig el poble de La Cala va exercir 
democràticament la seva sobirania de poder decidir, amb un resultat molt clar i incontestable, 
no a les majories absolutes. Després de disset dies de converses entre els diferents partits 
polítics escollits pel poble, tant sols dos, Esquerra Republicana i Compromís per La Cala, han 
tancat un acord de govern, sumant 1.407 vots que representen el 44,20 % dels votants, i amb 
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sis regidors. Plataforma Calera ha pres la seva decisió responsable de respectar i facilitar 
democràticament aquest acord amb l’objectiu de garantir la governança durant aquests quatre 
anys, i també vetllarà perquè el principal beneficiari siguin els interessos del poble. 
L’ajuntament, diu, es troba en una situació molt difícil i complicada des del punt de vista 
social, econòmic i financer, com mai havia estat fins ara, i tots els que avui estan aquí, tots, 
tenen que posar el seu gra de sorra per plegar esforços i sortir d’aquesta situació delicada. 
Voldria reflexionar, diu, sobre aquella qüestió plantejada pel filòsof grec Sòcrates als seus 
alumnes: qui ens ha de governar? preguntava. Els millors, deien els seus alumnes. Molt bé, i 
com sabeu qui són els millors?, replicà el mestre. La pregunta quedava a l’aire. Es voldria 
arriscar contestant un catàleg de qualitats dels millors. Els millors haurien de ser els honestos, 
els propers i servidors del ciutadans, els sincers, els compromesos, els autocrítics, els que 
saben escoltar, els humils i els valents. Demana al nou equip de govern que aquest catàleg de 
qualitats el tinguin present cada dia del seu mandat. Plataforma Calera restarà, diu, a 
l’oposició, constructiva com sempre ha fet. Ofereix diàleg, consens, estabilitat, responsabilitat
i lleialtat compartida en les decisions importants que afectin els interessos generals del poble. 
Desitja fer una menció especial a la seva companya Gemma Margalef Creixenti, que sempre 
ha estat al seu costat. Vol destacar la seva qualitat humana i la seva dedicació durant els 
darrers quatre anys. En definitiva, finalitza, els desitja sort i encerts en aquesta nova etapa de 
canvi que avui comença. Visca La Cala i visca Catalunya.

El senyor Gómez en nom de CiU agraeix als seus votants perquè han aconseguit ser la força 
majoritària, tant en vots com en regidors, al Consistori i per això els dóna les gràcies pel seu 
suport, per la seva empenta i per la força que els donen. Estaran a l’oposició fiscalitzant al 
govern en tot el que creguin que s’ha de fiscalitzar, com és la seva feina, però faran una 
oposició constructiva, pel bé del poble. Diu a l’alcalde que sempre els tindrà al seu costat per 
tot allò que sigui bo pel poble ja que, en definitiva, estan per servir al poble, i per aquest 
motiu li desitja de tot cor i en nom del grup de CiU, molts d’èxits i que ho faci molt bé per al 
bé del poble; gràcies i endavant.

L’alcalde afirma que avui és un gran dia per la democràcia. La Cala ha escollit els seus 
governants, els representant de tots els seus veïns, i per això els dóna les gràcies, i per donar-li
l’oportunitat d’encapçalar un govern que estén la mà des del primer dia per poder fer una Cala
millor. Dóna les gràcies a tots els seus companys i companyes es d’Esquerra, tant els que 
estan com els que no, que han confiat en ell. Dóna les gràcies també al grup de Compromís 
per La Cala per la seva generositat, i per creure en el canvi que és possible. Dóna les gràcies 
especialment a la generositat del grup Plataforma Calera, per confiar un dels seus vots per fer-
ho possible, i dóna les gràcies també al grup de CiU per estar a l’alçada i estendre la mà per 
tot allò que els uneix i que segur que és molt. Estan, diu, davant d’un gran repte local i 
nacional. En el local, diu, els enganyaria si els digués que no li preocupa la situació 
econòmica de l’ajuntament, però assegura que disposen de les millors eines per sortir-se’n: 
treball, treball, més treball. I per sobre de tot, honestedat. Estan davant també d’un repte 
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nacional, i per això estan orgullosos d’aquest pacte. El seu principal repte és créixer en els 
suports cap al procés, i amb aquest pacte de govern amb Compromís per La Cala es 
comprometen, tots plegats, a no posar-hi traves, signant un pacte que fa sumar i no restar vers 
allò que els ocupa, tal com recomana l’ANC. Torna a donar les gràcies a la Plataforma Calera,
que fan un gran esforç i que es queden fora del govern però que miren pel bé del poble, per 
això el seu sincer agraïment i reconeixement per la seva labor en favor de La Cala. A tots 
aquells que poden estar preocupats pel procés nacional, recordar-los que totes dues 
formacions han votat perquè l’Alcaldia de La Cala estigui en mans d’una força sobiranista. i 
hauran de vetllar perquè entre tots els partits que comparteixen objectiu no utilitzin els 
compromisos per generar més diferències. Aquesta Alcaldia, diu, es compromet a complir-ho. 
Avui 13 de juny de 2015, La Cala té un govern d’esquerres, un govern que tindrà com a 
prioritat les persones, que es compromet a ser proper, i s’obliguen els seus membres a ser 
servidors de lo públic de manera honesta, transparent i humil. L’esperat canvi que el poble 
demanava ja és aquí. Sols no són ningú, per això s’ofereix a treballar junts pel futur de La 
Cala, des d’allí on cadascú se senti més còmode. Només amb el respecte per la diferència i la 
força de tenir objectius comuns són capaços d’assolir els grans objectius i reptes que es 
trobaran en aquesta legislatura. Aquesta confiança dipositada en ells, diu, és la que els mou a 
no fallar-los. Saben que no tenen res a amagar i per això no els preocupa governar en minoria,
perquè volen compartir totes aquelles decisions que els han de fer possible aixecar el poble. 
Serà un govern per a tots els caleros i caleres, cercarà la pau social i el benestar. Durant els 
darrers vuits anys i des de l’oposició ho han garantit. Està en mans de tots la necessària bona 
convivència, puntal indispensable per aixecar el vol del progrés de les societats. Ningú els va 
dir que seria fàcil. Serà el primer en pujar a la barca, per moltes vies d’aigua que tingui, i serà 
el darrer en baixar, i assegura que lluitarà amb l’ajuda de tots perquè aquesta barca que és La 
Cala torni a ser la millor de totes. Visca La Cala i visca Catalunya.

Dóna les gràcies a tots els assistents per la seva companyia en un dia tant important. Ara 
comença, diu, l’hora de la veritat i de la feina.

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 12:35 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.
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DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
queda estesa en 7 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 100 a 106 del 
llibre.

L’Ametlla de Mar, 06/07/2015

El secretari
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 6/2015, DE 03/07/2015. 
EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS A L’INICI

Alcalde

Sr. Jordi Gaseni i Blanch

Regidors

Sr. Antonio Espuny i Gaseni 

Sra. Mª Teresa Puell i Garcia

Sra. Maria Marsal i Subirats

Sr. Vicent Llaó i López

Sr. Joan Manuel Tello i Fernández

Sr. Joan Pere Gómez i Comes

Sra. Eva Mª del Amo i Galarzo

Sra. Sarai Pastó i Gallart

Sr. Josep Mª Callau i Figueres

Sra. Maria Arbó i Callau

Sr. Joan Font i Ballesteros

Sra. Marta Font i Ferré

Secretari
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Sr. Jacobo Martínez Deó

Interventora accidental

Sra. Mireia Martínez Margalef

ACTA

A l’Ametlla de Mar, a les 19:30 hores del dia 03/07/2015, 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:

L’alcalde dóna la benvinguda a tothom, i manifesta el seu desig que en aquest nou mandat 
2015-2019 tots se sentin lliures i còmodes per poder parlar de tot i expressar-se en llibertat, ja 
que de debò creu que això és el que necessita el poble.

1- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, 5/2015, DE 
13/6/2015, CONSTITUTIVA.

Es procedeix a llegir l’acta de la sessió 5/2015, de 13/06/2015, constitutiva.
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Un cop conclosa la seva lectura, cap regidor fa ús de la paraula.

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: tretze.

 Vots en contra: cap.

 Abstencions: cap.

ÚNIC.- Aprovar l’acta de la sessió 5/2015, de 13/06/2015, constitutiva.

2- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE 
NOMENAMENTS DE TINENTS D’ALCALDE, MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE 
GOVERN, ESTABLIMENT DEL CARTIPÀS MUNICIPAL DE GOVERN, I ALTRES 
NOMENAMENTS COMPETÈNCIA DE L’ALCALDIA.

L’alcalde informa dels diferents decrets relatius als nomenaments dels membres de la Junta de
Govern Local, el nomenament de tinents d’alcalde, la constitució de Regidories, l’establiment 
del cartipàs municipal i altres nomenaments relatius als òrgans de govern de l’Entitat Pública 
Empresarial La Cala Gestió (nomenament de vicepresident, i nomenament dels membres del 
Consell d’Administració), i de la fundació privada Martí Castro (nomenament de segon 
membre nat del Patronat).

3- FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES.
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Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el senyor Font manifesta que el seu 
grup ho veu raonable, tot i que és un dia laborable normalment els dissabtes és usual que sigui
un dia de descans i per tant tothom té la possibilitat de poder assistir a les sessions plenàries.

El senyor Gómez manifesta que el seu grup mirarà d’adaptar-se i faran tot el possible per 
assistir-hi, tot i així creu que encara hi ha molta gent que en dissabte treballa. Anuncia que el 
seu vot serà d’abstenció per no haver participat en l’elaboració del present punt de l’ordre del 
dia.

L’alcalde explica que l’equip de govern té com a màxima prioritat poder fer els plens en uns 
dies i en un horari en que tots els components del Consistori hi puguin assistir.

El senyor Gómez demana poder buscar un altre dia, ja que per a qui treballa en turisme o 
hosteleria el dissabte és un mal dia.

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: vuit.

* Vots en contra: cap.

* Abstencions: cinc. S’abstenen el senyor Joan Pere Gómez i Comes, senyora Eva Mª del 
Amo i Galarzo, senyora Sarai Pastó i Gallart, senyor Josep Maria Callau i Figueres i 
senyora Maria Arbó i Caballé.

L’article 46.1 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, disposa 
que els òrgans col·legiats de les corporacions locals funcionen en règim de sessions ordinàries
de periodicitat preestablerta i extraordinàries, que poden ser, a més, urgents. Per la seva banda
l’apartat segon d’aquest mateix article disposa que el ple celebra sessió ordinària com a 
mínim cada dos mesos en els ajuntaments dels municipis amb una població compresa entre 
els 5.001 i els 20.000 habitants. En el mateix sentit, l’article 98 del Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003.

Per últim, els articles 38 i 78 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les 
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entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, disposen que la fixació de la 
periodicitat de les sessions plenàries cal fer-la en la sessió o les sessions extraordinàries que es 
convoquin un cop constituïda la nova corporació.

Per tot això;

Vist el que es disposa als articles 46 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de
règim local, 97 i 98 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, 47 del Text refós de règim local aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, de 18/4/1986, i 38 i 78 del Reglament d’organització 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986;

Vist, igualment, el que es disposa a l’article 90.2 del Reglament d’organització funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, en relació a la 
predeterminació de la segona convocatòria per als casos d’inexistència de quòrum;

El Ple acorda:

PRIMER.- El Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar celebrarà sessió ordinària durant la 
segona quinzena dels mesos senars, en dia hàbil, i preferentment, el dia que correspongui al 
darrer dissabte de cadascun d’aquests períodes, a les 10 hores.

SEGON.- Pel cas d’inexistència de quòrum, la reunió en segona convocatòria a què es 
refereix l’article 90 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, s’entendrà automàticament convocada per 
al mateix dia, una hora després de la fixada per a la reunió en primera convocatòria.

4- REVOCACIÓ DE DELEGACIONS, I FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES 
SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el senyor Font manifesta que veu bé 
que com més competències tingui el Ple i menys la Junta de Govern millor, i per tant això el 
seu grup ho valora positivament.
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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: tretze.

* Vots en contra: cap.

* Abstencions: cap.

L’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, 
disposa que correspon a la Junta de Govern Local l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les 
seves atribucions, i també, les atribucions que el president o un altre òrgan li deleguin. En el 
mateix sentit, l’article 54.2 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003.

Per la seva banda, l’article 99 de l’esmentat Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, disposa que, per exercir les 
seves competències resolutòries, la Junta de Govern Local té sessions ordinàries amb la 
periodicitat predeterminada pel Ple de la Corporació.

La Presidència de la Corporació, per Decret 333/2015, de 15/06/2015, ha nomenat els 
membres de la Junta de Govern Local.

Per tot això;

Vist el que es disposa als articles 20 i 23 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les 
bases de règim local, 54, 57, i 99 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 52, 53, i 112 a 118 del 
Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 
2568/1986, de 28/11/1986;

El Ple acorda:

PRIMER.- Revocar en la seva integritat la totalitat de les delegacions d’atribucions plenàries 
en favor de la Junta de Govern Local, i en particular:
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d) La conferida en matèria de contractació, acordada en sessió de data 23/6/2008, i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província número 153/2008, de 2/7/2008.

e) La referida a l’establiment i fixació de preus públics acordada en data 14/7/2003.

SEGON.- Disposar, en compliment del que es disposa a l’article 13 de la Llei 30/1992, de 
26/11/1992, reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, la publicació al Butlletí Oficial de la Província i als taulers d’anuncis físic
i electrònic de la corporació, d’un edicte comprensiu del que es disposa al punt anterior.

TERCER.- Disposar que la Junta de Govern Local, per a l’exercici de les seves competències 
resolutòries, es reuneixi de manera ordinària el primer i tercer dijous de cada mes, a les 19:30 
hores, sempre que es tracti de dies hàbils i sens perjudici de les reunions, a efectes merament 
deliberatoris, que l’alcalde pugui convocar en ús de les seves facultats.

QUART.- El règim de funcionament de la Junta de Govern Local s’ajustarà al que es disposa 
als articles 99 i 112 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003. Aquest règim es concretarà amb allò que disposi 
el Reglament Orgànic Municipal o qualsevol altre tipus de normativa d’aplicació preferent 
segons les normes comunes d’interpretació de prelació de fonts al règim local, i en el seu 
defecte, pel que es disposa als articles 112 i 113 del Reglament d’organització funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, excepte pel que
fa als quòrums de constitució de l’article 113.1.c) d’aquest text reglamentari, en què prevaldrà
allò que expressament disposa l’article 112 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local
de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003.

5- CREACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES I FIXACIÓ DE LA 
PERIODICITAT DE LES SEVES REUNIONS.

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, cap regidor fa ús de la paraula.
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Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord. Un cop conclosa, la Presidència 
declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació:

* Vots a favor: tretze.

* Vots en contra: cap.

* Abstencions: cap.

L’article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, 
disposa que en els municipis de més de 5.000 habitants existiran òrgans que tindran per 
objecte l’estudi, informe i consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a decisió del 
Ple, així com el seguiment, sens perjudici de les competències de control que corresponen al 
Ple, de la gestió dels òrgans de govern.

El Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28/4/2003, estableix a l’article 60.3 que correspon al Ple de determinar el nombre i
la denominació de les comissions d’estudi, d’informe o de consulta, i llurs modificacions; i a 
l’article 60.5 que aquestes comissions són integrades pels membres que designin els diferents 
grups polítics que formen part de la corporació. L’article 100 del mateix text legal, per la seva 
banda, disposa que la periodicitat de les sessions ordinàries de les comissions d’estudi, 
d’informe o de consulta i dels òrgans de participació ha d’ésser determinada pel Ple, però que 
poden, no obstant això, tenir sessions extraordinàries quan llur president ho decideix o quan 
ho demana la quarta part, almenys, del nombre legal de membres.

Per tot això;

Vist que, pel nombre d’habitants del municipi, procedeix constituir obligatòriament 
comissions informatives de caràcter permanent;

Vist, en canvi, que per la mateixa raó del nombre d’habitants del municipi, i d’acord amb el 
que disposa l’article 50.1 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, no és obligatòria la constitució de grups 
municipals, malgrat que és voluntat de l’Ajuntament el constituir-los;

Atès que els grups polítics no han presentat encara escrit de constitució ni han formulat les 
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oportunes propostes, i que, per tant, el Ple no n’ha pres coneixement;

El Ple acorda:

PRIMER.- Es crea una única comissió d’estudi, d’informe o de consulta, que rebrà la 
denominació de Comissió Informativa General.

SEGON.- Formaran la Comissió Informativa General un total de set membres, els quals, en 
aplicació del principi de proporcionalitat a què al·ludeix l’article 58.3 del Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, 
s’assignen als diferents grups polítics de la següent manera:

 Grup de CiU: tres membres.

 Grup de ERC-AM: dos membres.

 Grup de Compromís CP: un membre.

 Grup de Plataforma Calera: un membre.

TERCER.- Delegar en l’Alcaldia el nomenament de les persones concretes que han de ser 
membres de la Comissió Informativa General, un cop els grups hauran formulat proposta.

QUART.- L’alcalde és el president nat de la Comissió. En cas d’absència serà substituït pels 
tinents d’alcalde que en formin part, pel seu respectiu ordre.

CINQUÈ.- La Comissió Informativa General celebrarà sessió ordinària durant la setmana 
anterior a la de celebració de les sessions ordinàries del Ple, en dia hàbil, amb l’antelació 
suficient per permetre que als expedients que s’han de sotmetre a coneixement del Ple es 
pugui incorporar l’informe o dictamen de la Comissió Informativa General i siguin a 
disposició dels regidors des del mateix moment de la convocatòria de la sessió plenària. En 
cas d’inexistència de quòrum, la reunió en segona convocatòria s’entendrà automàticament 
convocada per al mateix dia, una hora després de la fixada per a la reunió en primera 
convocatòria.
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6- NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.

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

Tot seguit se sotmet a votació 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: tretze.

* Vots en contra: cap.

* Abstencions: cap.

L’article 116 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, disposa 
que la Comissió Especial de Comptes estarà constituïda per membres dels diferents grups 
polítics integrants de la corporació.

El Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28/4/2003, configura la Comissió Especial de Comptes, al seu article 48.1.c), com 
a òrgan necessari i obligatori de l’ajuntament. L’article 58.3, per la seva banda, estableix que 
la comissió és integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació, i 
especifica que el nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en 
l’ajuntament o igual per a cada grup, cas aquest últim en què s’aplica el sistema de vot 
ponderat.

Per tot això;

Vist el conjunt de la normativa esmentada;

Vist que per raó del nombre d’habitants del municipi, i d’acord amb el que disposa l’article 
50.1 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003,  no és obligatòria la constitució de grups municipals, malgrat
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que és voluntat de l’Ajuntament el constituir-los;

Atès que els grups polítics no han presentat encara escrit de constitució ni han formulat les 
oportunes propostes, i que, per tant, el Ple no n’ha pres coneixement;

El Ple acorda:

PRIMER.- Formaran la Comissió Especial de Comptes un total de quatre membres, en règim 
de vot ponderat.

SEGON.- Establir, en aplicació del sistema de vot ponderat, el nombre de vots que 
correspondran a cadascun dels membres de la Comissió, de la següent manera:

 Grup de CiU: cinc vots.

 Grup de ERC-AM: quatre vots.

 Grup de Compromís CP: dos vots.

 Grup de Plataforma Calera: dos vots.

TERCER.- Delegar en l’Alcaldia el nomenament per Decret dels concrets regidors que a més 
de l’alcalde, que és el president nat de la Comissió, hauran de formar part de la Comissió 
especial de Comptes, un cop els grups municipals s’hauran constituït i hauran formulat 
l’oportuna proposta.

QUART.- En cas d’inexistència de quòrum, la reunió en segona convocatòria s’entendrà 
automàticament convocada per al mateix dia, una hora després de la fixada per a la reunió en 
primera convocatòria.

7- RECONEIXEMENT DE DEDICACIONS, FIXACIÓ DE RETRIBUCIONS, I FIXACIÓ 
D’INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIES.
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Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el senyor Font manifesta que, en relació
a l’anterior mandat, s’han reduït els càrrecs de dedicació exclusiva, que han passat de tres a 
dos. A més, hi havia un càrrec de confiança que ara ja no hi és. En relació als sou pensa que 
són uns sous raonables, i equiparables a la responsabilitat que tenen, que és molta atesa la 
situació crítica en la que es troba l’ajuntament, però que no s’ajusta al compromís que va 
adquirir en el programa electoral el grup d’ERC de rebaixar al 50% el sou de l’alcalde i dels 
regidors. Espera i desitja una explicació raonable del per què no s’ha complert aquest 
compromís. Valora positivament l’estalvi de cinquanta-un mil euros respecte a les retribucions
en l’anterior mandat, que representa un 23,45% d’estalvi i que ajudarà a les arques 
municipals. Per tot l’exposat manifesta que el seu vot serà favorable.

El senyor Gómez manifesta que el seu vot serà d’abstenció per no haver participat en aquesta 
decisió, i també pel compromís que va adquirir el grup d’ERC, tant públicament com per 
escrit, en el seu programa, en que deia que per compromís i honradesa reduirien un 50% el 
sou de l’alcalde i dels regidors. El sou de l’alcalde no només no s’ha reduït, sinó que s’ha 
augmentat. En cap cas, aclareix, estan discutint si les retribucions assignades són o no les 
correctes, ja que aquestes retribucions no només li semblen correctes, sinó que, si fan la feina 
tal com creu que la faran, està convençut que són baixes, i que el sou se’l guanyaran amb 
escreix. Ara bé, pensa que els compromisos estan per complir-los. Reitera la seva abstenció, 
no per les quantitats, sinó pels compromisos adquirits en la campanya electoral.

La senyora Puell manifesta que s’han de tenir en compte que de conformitat amb la reforma 
de l’any 2013 relativa a la cotització a la Seguretat Social el cost brut per a l’Ajuntament 
pateix un increment d’un 30% per poder cobrir aquestes despeses. A més a més, recorda, el 
compromís adquirit va ser com a ERC, i no han d’obviar que estan en una coalició. Esmenta 
també que, a banda dels càrrec de confiança que ha comentat el senyor Font, hi havia unes 
despeses de representació que l’actual equip de govern ha eliminat per complert. Per tant, si es
fa el càlcul, l’estalvi no és del 23%, sinó exactament d’un 35%.

El senyor Font manifesta que és evident que hi ha una coalició, però que ell en la seva primera
intervenció s’ha referit al compromís adquirit pel grup d’ERC i li sembla que aquest 
compromís adquirit en campanya electoral ha quedat diluït perquè hi ha hagut un pacte de 
govern. Els compromisos hi són, tot i que entén que és la postura que ha pactat l’equip de 
govern i deixa aquest compromís a l’opinió de la gent. El que ell faria, per transparència, és 
explicar-ho a la gent, però especialment als seus votants. Ratifica el seu vot positiu perquè hi 
ha un estalvi, donada la situació difícil i complicada en la que es troba l’ajuntament, i encara 
més després del 13 de juny que no pas abans, ja que ell també ha consultat la informació i el 
deute puja encara més del que es preveia. Per la feina que tindran ell no hi posarà cap 
inconvenient en el tema de les assignacions, tot recordant que ell va ser el primer alcalde que 
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es va posar una assignació. Els desitja sort i encert en aquest nova etapa.

El senyor Gómez ratifica que en cap cas està discutint si les quantitats assignades són o no són
correctes, ja que està convençut que amb el treball que faran el sou se’l guanyaran dignament,
en especial els regidors de l’equip de govern que no són ni l’alcalde ni el primer tinent 
d’alcalde. Tot i així recorda que els compromisos estan per complir-los i que tots eren 
sabedors que no es complirien; és per aquest motiu la seva abstenció. 

El senyor Espuny agraeix les paraules del senyor Font. Tots són sabedors, diu, que tenen una 
feina molt feixuga a fer, i que els sous no són desproporcionats per la situació en que es 
troben. Agraeix també les paraules del senyor Gómez. Tots saben que si analitzessin els 
diferents programes de tots els partits polítics en èpoques d’eleccions, en finalitzar els 
mandats veurien el que s’ha complert i el que no. No obstant, li agraeix que hagi reconegut 
que són uns sous normals per la feina a fer i per la responsabilitat que comporta.

L’alcalde agraeix el to emprat pels diferents portaveus dels grups polítics i la manera 
constructiva d’encarar el debat, i per suposat que donarà explicacions, ja que van apel·lar a la 
transparència, i explicarà al poble la situació en que es troben. No li costa reconèixer, diu, que
potser va ser un atreviment proposar una rebaixa, ja que estrictament no compleixen el 
compromís on deien que reduirien els sous de l’alcalde i regidors un 50%, però hi ha una sèrie
de motivacions que ho justifiquen: es troben en un ajuntament que requereix una màxima 
dedicació de dos persones tot el dia, i això vol dir l’abandonament de la seva feina. Es troben 
en una situació complicada de la qual en parlaran en els propers dies, ja que ara encara estan 
encetant la tercera setmana i tenen una feina que necessitarà d’un gran esforç de totes les 
persones que composen l’equip de govern només de sis regidors, i s’han d’esforçar molt per 
tirar el poble endavant. Ha dit, recorda que no han complert el que van prometre, però que si 
que compleixen en que la rebaixa de costos que suposarà per a tot el poble aquest govern serà 
molt superior als costos de l’anterior, ja que han de comptar no només els sous de regidors i 
alcalde, sinó varies despeses addicionals com són ara els càrrecs de confiança que ara no n’hi 
són i els dinars als restaurants, ja que ells tenen vergonya de fer segons quines coses. 
Comparar tot això entre un i altre mandat arriben, com ha dit la senyora Puell, a una rebaixa 
del 35%, però si es remunten a l’anterior, en que estava de regidor el senyor Gómez, la 
rebaixa ja és del 50%. Reitera que no han estat capaços de complir el que van prometre, i per 
això donaran les explicacions pertinents.

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:
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* Vots a favor: vuit.

* Vots en contra: cap.

* Abstencions: cinc. S’abstenen el senyor Joan Pere Gómez i Comes, senyora Eva Mª del 
Amo i Galarzo, senyora Sarai Pastó i Gallart, senyor Josep Maria Callau i Figueres i 
senyora Maria Arbó i Caballé.

Els articles 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim 
local, regulen el règim de les retribucions i indemnitzacions dels membres de les corporacions
locals.

Els límits efectius previstos percentualment per l’article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 
reguladora de les bases de règim local, van ser fixats en termes reals per la Disposició 
addicional 90 de la Llei 22/2013, de 23/12/2013, de pressupostos generals de l’Estat per al 
2014.

L’article 13.5 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, concreta el règim aplicable a les indemnitzacions, 
tot especificant que el dret a percebre-les per les despeses ocasionades per l’exercici del 
càrrec es condiciona a, primer, l’efectiva existència d’aquestes despeses, i segon, a la seva 
prèvia justificació documental segons les normes d’aplicació general a les administracions 
públiques i a les que, amb aquesta finalitat, aprovi el ple corporatiu.

Vist el conjunt de la normativa esmentada;

El Ple acorda:

PRIMER.- Retribucions per dedicació exclusiva:

j) Es reconeix la dedicació exclusiva del Sr. Jordi Gaseni i Blanch en l’exercici del seu 
càrrec d’alcalde, amb l’alta corresponent al Règim general de la seguretat social i amb 
dret a percebre les retribucions corresponents a catorze mensualitats anuals, per import
de 2.400,00 € bruts per cada mensualitat.

f) Es reconeix la dedicació exclusiva del Sr. Antonio Espuny i Gaseni en l’exercici del 
seu càrrec de primer tinent d’alcalde i regidor delegat, amb l’alta corresponent al 
Règim general de la seguretat social i amb dret a percebre les retribucions 
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corresponents a catorze mensualitats anuals, per import de 2.100,00 € bruts per cada 
mensualitat.

SEGON.- Retribucions per dedicació parcial:

k) Es reconeixen les següents dedicacions parcials, amb l’alta corresponent al Règim 
general de la seguretat social:

1. Sra. Maria Teresa Puell i Garcia, en atenció al seu càrrec de segona tinent d’alcalde 
i regidora delegada.

2. Sra. Maria Marsal Subirats, en atenció al seu càrrec de tercera tinent d’alcalde i 
regidora delegada.

3. Sr. Vicent Llaó i López, en atenció al seu càrrec de quart tinent d’alcalde i regidor 
delegat.

4. Sr. Joan Manuel Tello i Fernández, en atenció al seu càrrec de regidor delegat.

g) Les dedicacions parcials donen dret a percebre les retribucions corresponents a catorze
mensualitats anuals, per import de 800,00 € bruts per cada mensualitat. Per percebre 
aquestes retribucions s’haurà de dedicar a l’exercici del càrrec un mínim de cinc hores 
diàries els dies feiners, dedicació que s’entendrà acreditada des del moment que 
l’òrgan corresponent procedeixi al reconeixement de l’oportuna obligació.

TERCER.- Règim d’acreditació de les retribucions per dedicació exclusiva i dedicació 
parcial:

1. Les retribucions fixades experimentaran el mateix percentatge de variació que en cada 
cas experimentin les del personal de l’entitat en funció del que disposin les lleis de 
pressupostos generals de l’Estat per a cada exercici.

2. El règim d’acreditació d’aquestes retribucions serà l’aplicable a les retribucions dels 
funcionaris públics.

QUART.- Indemnitzacions per assistència. Els regidors que no tinguin reconeguda dedicació 
exclusiva o parcial, tindran dret a rebre, en concepte d’indemnització per assistència, la 
quantitat de 350,00 € bruts per assistència a sessió determinada. S’estableixen, com a marc 
regulador de l’acreditació de les indemnitzacions per assistència, les següent regles:
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l) L’acreditació de les indemnitzacions per assistència requereix la concurrència efectiva,
total o parcial, del regidor, a les sessions dels òrgans col·legiats de què en formi part.

h) No s’acreditarà la indemnització per assistència quan no s’hagi assistit a la sessió, 
encara que la inassistència sigui justificada.

i) Es limita l’import de les indemnitzacions per assistència a un màxim de 350,00 € bruts
mensuals, amb independència del fet que, pel nombre d’assistències efectives, 
correspongués un import superior.

CINQUÈ.- El que es disposa als punts primer a quart d’aquest acord s’entén sens perjudici del
dret a rebre dietes de representació i dietes per desplaçament, d’acord amb el que es disposa al
Reial decret 462/2002, de 24/5/2002, d’indemnitzacions per raó del servei, i normativa de 
desenvolupament.

SISÈ.- El present acord serà d’aplicació, amb caràcter retroactiu, des del 13/06/2015.

SETÈ.- Disposar la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la Província, i als taulers
d’edictes físic i electrònic de la corporació, en compliment del que disposa l’article 75.5 de la 
Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local.

8- ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN FUNCIONS DE JUNTA GENERAL DE LA
MERCANTIL LA CALA SERVEIS MUNICIPALS SL, DE FIXACIÓ DEL NOMBRE DE 
MEMBRES DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA MERCANTIL “LA CALA 
SERVEIS MUNICIPALS SL”, NOMENAMENT DE MEMBRES, I NOMENAMENT DEL 
PRESIDENT I VICEPRESIDENT DEL CONSELL.

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

* Vots en contra: cap.

* Abstencions: cap.

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té constituïda la societat mercantil de responsabilitat 
limitada, de capital íntegrament municipal “La Cala Serveis Municipals SL”.

L’article 257 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, estableix com a òrgan de direcció i administració de 
la societat la Junta General, assumida pel Ple de l’ens local. En el mateix sentit, l’article 219 
del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 
13/6/1995.

L’article 220 de l’esmentat Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per
Decret 179/1995, de 13/6/1995, estableix al seu apartat primer que els estatuts de la societat 
han de determinar les atribucions, la manera de designació i el règim de funcionament dels 
seus òrgans, i al seu apartat segon, que el Ple de la corporació, quan actuï com a Junta General
de la societat, es regeix, quant a la manera de realització de les reunions i l’adopció d’acords, 
per la legislació de règim local, i respecte de les altres qüestions compreses dins de l’objecte 
social, per la legislació mercantil i pels estatuts de la societat.

Per la seva banda l’article 11 dels estatuts reguladors de la societat disposa que l’òrgan 
d’administració i de representació permanent de la Societat és el Consell d’Administració, 
composat per un nombre de membres determinat per la Junta General, no superior a 9 ni 
inferior a 5, en el qual estaran representats tots els grups polítics de la Corporació, i que els 
Consellers “...seran designats i cessats per la Junta General entre les persones que reuneixen 
les condicions exigides per les disposicions administratives i mercantils vigents, no podent 
ocupar els càrrecs esmentats els qui concorrin en causa legal d’incapacitat o 
incompatibilitat, especialment les determinades per la Llei de 26 de desembre de 1984 i la 
Llei de Societats de Responsabilitat Limitada”.

L’article 13 dels mateixos estatuts reguladors, per últim, disposa que la Junta General 
designarà entre els regidors de l’Ajuntament al President del Consell d’Administració i a un 
Vicepresident.
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Procedeix, en conseqüència, un cop constituïda la nova corporació municipal, nomenar els 
càrrecs esmentats.

Per tot això el Ple, en funcions de Junta General de la societat, acorda:

PRIMER.- Fixar en vuit el nombre de membres del Consell d’Administració de la mercantil 
“La Cala Serveis Municipals SL”, i nomenar per al càrrec de membres de l’esmentat Consell 
d’Administració als regidors que s’esmenten:

* Sr. Jordi Gaseni i Blanch.

* Sr. Antonio Espuny i Gaseni

* Sra. Maria Teresa Puell Garcia

* Sra. Maria Marsal Subirats

* Sr. Vicent Llaó i López

* Sr. Joan Manuel Tello i Fernández

* Sr. Joan Pere Gómez i Comes

* Sra. Marta Font i Ferré

SEGON.- Nomenar com a president i vicepresident del Consell d’Administració de la 
mercantil “La Cala Serveis Municipals SL” a les persones que s’esmenten:

 Sr. Jordi Gaseni i Blanch, com a president.

 Sr. Antonio Espuny i Gaseni, com a vicepresident.

TERCER.- Facultar al senyor Jordi Gaseni i Blanch per a elevar a escriptura pública aquest 
acord.

9- ACCEPTACIÓ DE CÀRRECS DE LA MERCANTIL “LA CALA SERVEIS 
MUNICIPALS SL”.
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Seguidament, es requereix els nomenats perquè acceptin els càrrecs per als quals han estat 
nomenats, cosa que verifiquen tot declarant expressament el que literalment es transcriu:

 Jo, Jordi Gaseni i Blanch, major d’edat, DNI núm. 40.935.102-R, casat, amb domicili al
carrer Carracido núm. 2 accepto el càrrec de membre del Consell d’Administració de la 
mercantil “La Cala Serveis Municipals SL”, i declaro no concórrer en cap causa legal 
d’incapacitat o incompatibilitat.

 Jo, Antonio Espuny i Gaseni, major d’edat, DNI núm. 39.650.347-A, casat, amb 
domicili al carrer Mestre Francisco Rodríguez núm. 45, accepto el càrrec de membre del
Consell d’Administració de la mercantil “La Cala Serveis Municipals SL”, i declaro no 
concórrer en cap causa legal d’incapacitat o incompatibilitat.

 Jo, Maria Teresa Puell Garcia, major d’edat, DNI núm. 47.824.262-V, soltera, amb 
domicili al carrer Mar núm. 32, baixos 3, accepto el càrrec de membre del Consell 
d’Administració de la mercantil “La Cala Serveis Municipals SL”, i declaro no 
concórrer en cap causa legal d’incapacitat o incompatibilitat.

 Jo, Maria Marsal Subirats, major d’edat, DNI núm. 40.916.818-W, divorciada, amb 
domicili al carrer Bisbe Bilbao núm. 1 1r 1a, accepto el càrrec de membre del Consell 
d’Administració de la mercantil “La Cala Serveis Municipals SL”, i declaro no 
concórrer en cap causa legal d’incapacitat o incompatibilitat.

 Jo, Vicent Llaó i López, major d’edat, DNI núm. 40.925.603-R, casat, amb domicili al 
carrer Llibertat núm. 71 baixos 2, accepto el càrrec de membre del Consell 
d’Administració de la mercantil “La Cala Serveis Municipals SL”, i declaro no 
concórrer en cap causa legal d’incapacitat o incompatibilitat.

 Jo, Joan Manuel Tello i Fernández, major d’edat, DNI núm. 40.934.639-K, solter, amb 
domicili al carrer Cala Joanet núm. 6 1r 2a, accepto el càrrec de membre del Consell 
d’Administració de la mercantil “La Cala Serveis Municipals SL”, i declaro no 
concórrer en cap causa legal d’incapacitat o incompatibilitat.

 Jo, Joan Pere Gómez i Comes, major d’edat, DNI núm. 78.579.269-E, solter, amb 
domicili al carrer Ramon y Cajal núm. 9 4t D, accepto el càrrec de membre del Consell 
d’Administració de la mercantil “La Cala Serveis Municipals SL”, i declaro no 
concórrer en cap causa legal d’incapacitat o incompatibilitat.

 Jo, Marta Font i Ferré, major d’edat, DNI núm. 47.856.150-G, soltera, amb domicili al 



Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

Llibre de les actes del Ple.

Pàgina 180

carrer Andreu Llambrich núm. 43 2n, accepto el càrrec de membre del Consell 
d’Administració de la mercantil “La Cala Serveis Municipals SL”, i declaro no 
concórrer en cap causa legal d’incapacitat o incompatibilitat.

 Jo, Jordi Gaseni i Blanch, major d’edat, DNI núm. 40.935.102-R, casat, amb domicili al
carrer Carracido núm. 2, accepto el càrrec de president del Consell d’Administració de 
la mercantil “La Cala Serveis Municipals SL”, i declaro no concórrer en cap causa legal 
d’incapacitat o incompatibilitat.

 Jo, Antonio Espuny i Gaseni, major d’edat, DNI núm. 39.650.347-A, casat, amb 
domicili al carrer Mestre Francisco Rodríguez núm. 45, accepto el càrrec de 
vicepresident del Consell d’Administració de la mercantil “La Cala Serveis Municipals 
SL”, i declaro no concórrer en cap causa legal d’incapacitat o incompatibilitat.

10- NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE 
MAR AL CONSORCI LOCALRET.

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

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: tretze.

* Vots en contra: cap.

* Abstencions: cap.
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En data 29/4/1997 el Ple de l’Ajuntament va acordar aprovar inicialment la integració al 
Consorci LOCALRET, aprovar els estatuts, i sotmetre l’acord a exposició pública, acord que 
va ser elevat a definitiu per acord plenari de data 20/11/1997.

L’article 13.1 dels estatuts de l’organisme disposa que l’Assemblea General en règim de 
Plenari de l’organisme estarà integrada per un representant de cadascun dels municipi que 
formin part del Consorci. Per la seva banda, l’article 10.2 especifica que els representants dels
ens locals en els òrgans de govern del Consorci hauran de ser necessàriament membres electes
de les respectives corporacions, i que seran nomenats i substituïts lliurement pels respectius 
municipis consorciats. Concreta que llur mandat coincidirà amb el període que duri el del 
consistori que li hagi encomanat l’esmentada representació.

Procedeix, per tant, nomenar nou representant de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar al 
Consorci Localret.

Per tot això;

Vist el que es disposa als esmentats articles 10 i 13 dels estatuts reguladors;

El ple acorda:

PRIMER.- Nomenar al regidor senyor Jordi Gaseni i Blanch com a representant de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar a l’Assemblea General del consorci LOCALRET.

SEGON.- Disposar que es comuniqui aquest acord al consorci LOCALRET, per al seu 
coneixement i efectes.

11- NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE 
MAR AL CONSORCI CONCESSIONARI D’AIGÜES PER ALS AJUNTAMENTS I 
INDÚSTRIES DE TARRAGONA, CAT.

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, cap regidor fa ús de la paraula.
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Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord. Un cop conclosa, la Presidència 
declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació:

* Vots a favor: tretze.

* Vots en contra: cap.

* Abstencions: cap.

En data 15/11/1994 el ple de l’Ajuntament va acordar aprovar inicialment la integració del 
municipi dins del Consorci Concessionari d’Aigües per als Ajuntaments i Indústries de 
Tarragona, conegut com a Consorci d’Aigües de Tarragona, ens en el qual va quedar 
definitivament integrat en data 15/12/1995.

L’apartat primer de l’article 6 dels estatuts de l’organisme, que van ser publicats al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 593, de 27/9/1985, disposa que l’Assemblea 
General estarà formada per representants de les entitats públiques i empreses industrials 
consorciades. L’apartat tercer del mateix article, per la seva banda, especifica que cada entitat 
local i empresa consorciada designarà el seu representant en el Consorci.

Procedeix, per tant, un cop constituït el nou consistori, nomenar nou representant de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar al Consorci Concessionari d’Aigües per als Ajuntaments i 
Indústries de Tarragona.

Per tot això;

Vist el que es disposa a l’esmentat article 10.1 dels estatuts reguladors;

El ple acorda:

PRIMER.- Nomenar al senyor Jordi Gaseni i Blanch com a representant de l’Ajuntament de 
l’Ametlla de Mar al Consorci Concessionari d’Aigües per als Ajuntaments i Indústries de 
Tarragona.

SEGON.- Disposar que es comuniqui aquest acord al Consorci Concessionari d’Aigües per 
als Ajuntaments i Indústries de Tarragona, per al seu coneixement i efectes.
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12- DESIGNACIÓ DELS PATRONS DE LA INSTITUCIÓ “FUNDACIÓ PRIVADA 
MARTÍ CASTRO”.

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, la Presidència 
declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació:

* Vots a favor: tretze.

* Vots en contra: cap.

* Abstencions: cap.

L’article 12 dels estatuts de la “Fundació Privada Martí Castro”, la modificació dels quals va 
ser elevada a pública en escriptura atorgada en data 14/10/2005, i de la qual entitat 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per acord plenari de data 13/10/2005, va assumir la 
condició de gestor majoritari i responsable del seu govern, disposa que el Patronat estarà 
composat per nou membres, dels quals són membres nats l’alcalde de l’Ajuntament, que 
ostenta a més la Presidència del Patronat, i un regidor designat a aquests efectes per l’alcalde, 
que ostenta la Vicepresidència del Patronat.

El mateix article disposa que són membres electius del Patronat cinc regidors més, escollits 
pel Ple de l’Ajuntament, i dues persones físiques, escollides també pel Ple de l’ajuntament en 
atenció a la seva activitat o rellevància en matèria de promoció o dinamització cultural al 
municipi.

Correspon per tant, un cop constituïda la nova corporació municipal, procedir a la renovació 
dels patrons de la Fundació.
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Per tot això;

Atès que per Decret de l’Alcaldia número 358/2015, de 22/06/2015, s’ha nomenat el Sr. 
Vicent Llaó i López com a segon membre nat del Patronat;

Atès que es considera que al Patronat de la Fundació hi han de ser representades les diferents 
sensibilitats polítiques del consistori municipal, i per tant, que n’han de formar part regidors 
de l’oposició;

Vist el que es disposa a l’esmentat article 12 dels Estatuts,

El Ple acorda:

PRIMER.- Constatar que formen part del Patronat de la “Fundació Privada Martí Castro”, 
com a membres nats, els que s’esmenten:

* Com a primer membre nat, i president, l’alcalde Sr. Jordi Gaseni i Blanch.

* Com a segon membre nat, i vicepresident, per designació expressa de l’Alcaldia, el Sr. 
Vicent Llaó i López.

SEGON.- Nomenar com a membres electius del Patronat les persones que s’esmenten:

m)Del grup de cinc regidors, el senyor Antonio Espuny i Gaseni, la senyora Maria Teresa
Puell Garcia, la senyora Maria Marsal Subirats, la senyora Eva Maria del Amo i 
Galarzo, i la senyora Marta Font i Ferré.

j) Del grup de dues persones físiques escollides en atenció a la seva activitat o 
rellevància en matèria de promoció o dinamització cultural al municipi, el senyor Joan 
Pere Brull i Martí, i la senyora Eva Llambrich Pallarès.

13- NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE 
MAR AL GRUP D’ACCIÓ LOCAL DEL LITORAL / COSTA / DE L’EBRE.
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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, la Presidència 
declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació:

* Vots a favor: tretze.

* Vots en contra: cap.

* Abstencions: cap.

Atès en data 26/11/2008 el Ple de l’Ajuntament va acordar adherir-se a l’ens associatiu “Grup 
d’Acció Local del Litoral / Costa / de l’Ebre”, la finalitat del qual és la que s’esmenta a 
l’article tercer del seus estatuts;

Vistos els estatuts reguladors, que disposen al seu article 8è que l’Assemblea General és 
integrada per tots els socis;

Atès que, un cop constituït el nou consistori, procedeix nomenar nou representant de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar a l’Assemblea General de l’entitat;

Vist el que es disposa a la Llei orgànica 1/2002, de 22/3/2002, reguladora del dret 
d’associació;

Vist, igualment, el que disposen els articles 321-1 a 324-7 de la Llei 4/2008, de 24/4/2008, del
llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques;

El Ple acorda:

PRIMER.- Designar com a representant de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar davant de 
l’Assemblea General al senyor Jordi Gaseni i Blanch.

SEGON.- Comunicar aquest acord a l’entitat Grup d’Acció Local del Litoral / Costa / de 
l’Ebre”.
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14- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS AL CONSELL PLENARI DE 
L’ASSOCIACIÓ PER A LA MÚSICA A LES TERRES DE L’EBRE.

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el senyor Gómez manifesta que el seu 
grup està votant en tots els punts afirmativament perquè són vots de confiança a les persones, 
demana però que en properes ocasions abans de donar-los-hi la informació per escrit se’ls 
convoqui i consulti el tema a tractar, ja que se’n ha assabentat que ha estat designat com a 
membre de La Cala Gestió en fer-li arribar les propostes d’acord. Demana que si volen seguir 
la línia d’apropament i de bon to, se’ls tingui en compte, per tal que les coses que són bones 
pel poble s’aprovin amb la màxima unanimitat.

L’alcalde manifesta que ho tindrà en compte, tot i que, com saben, els primers nomenaments 
efectuats es fan per Decret de l’Alcaldia durant els primers dies de mandat i amb urgència, tot 
i que, com sap el senyor Gómez, per a la resta van estar en contacte, i li recorda que van parlar
del nomenament de la senyora Eva del Amo. Entén que encara no han realitzat cap Comissió 
Informativa perquè els diferents grups encara s’han de constituir formalment. Desitja que el 
senyor Gómez vegi la voluntat que hi ha de compartir quan han quedat aquest mateix matí per
comentar els continguts d’aquest Ple. De totes formes, manifesta que ho tindrà en compte, i 
que intentarà no decebre’l en aquest aspecte.

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: tretze.

* Vots en contra: cap.

* Abstencions: cap.
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Per acord plenari de data 29/5/2008 l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar es va adherir, en 
qualitat de soci, a l’Associació per a la Música a les Terres de l’Ebre.

L’article 8 dels estatuts reguladors disposa que “el Consell Plenari és format per 
l’Alcalde/Alcaldessa de l’Ajuntament associat o persona amb qui delegui i pel President/ 
Presidenta de l’escola de música o persona amb qui delegui, amb veu i amb vot”. I especifica 
que els i les representants seran designats/des i separats/des lliurement per les seves 
respectives entitats.

Atès que, un cop constituïda la nova corporació municipal, cal renovar el nomenament dels 
representants municipals a l’entitat;

Vist el que es disposa a la Llei orgànica 1/2002, de 22/3/2002, reguladora del dret 
d’associació;

Vist, igualment, el que disposen els articles 321-1 a 324-7 de la Llei 4/2008, de 24/4/2008, del
llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques;

El Ple acorda:

PRIMER.- Designar com a representants de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar davant de 
l’Associació per a la Música a les Terres de l’Ebre:

 En nom de l’Ajuntament, el senyor Vicent Llaó i López, regidor de Cultura.

 En nom de l’Escola Municipal de Música, la senyora Fàtima Hidalgo Cabrera, directora 
de l’Escola Municipal de Música.

SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Associació per a la Música a les Terres de l’Ebre.

15- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DEL CONSELL GENERAL DEL CONSORCI DE 
COMUNICACIÓ LOCAL DE DATA 26/3/2015, D’APROVACIÓ INICIAL DE LA 
DISSOLUCIÓ DE L’ORGANISME.
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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, la Presidència 
declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació:

* Vots a favor: tretze.

* Vots en contra: cap.

* Abstencions: cap.

En data 21/3/2013, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Conveni de Col·laboració entre 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i la societat Agència de Comunicació Local SA, constituïda
pel Consorci de Comunicació Local, per a l’accés de la Ràdio local La Cala Ràdio a la 
plataforma de programació sindicada.

En data 31/7/2013, el Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament l’adhesió al Consorci de 
Comunicació Local, d’aprovació dels seus estatuts i de nomenament de representants al 
Consell Plenari.

Per acord plenari de data 4/12/2013, finalment, es va 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.

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.

Arran de la creació de la mercantil Xarxa Audiovisual Local, XAL SL, el Consell General del 
Consorci de Comunicació Local, òrgan de govern superior del Consorci, en sessió de data 
26/3/2015, va acordar aprovar inicialment la dissolució de l’organisme.

L’anunci corresponent va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 
30/3/2015.
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Per tot això;

Vist el que es disposa a l’article 27 dels estatuts del Consorci de Comunicació Local;

El Ple acorda:

PRIMER.- Ratificar l’acord del Consell General del Consorci de Comunicació Local de data 
26/3/2015, d’aprovació inicial de la dissolució de l’organisme.

SEGON.- Comunicar aquest acord al Consorci de Comunicació Local. Pavelló Cambó del 
recinte de la Maternitat, carrer Travessera de les Corts, 131-159. Barcelona.

16- NOMENAMENT DE REPRESENTANT AL CONSORCI PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ.

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, la Presidència 
declara vàlidament adoptat l’acord, de conformitat amb el següent resultat de la votació:

* Vots a favor: tretze.

* Vots en contra: cap.

* Abstencions: cap.
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En data 26/1/2015, el Ple de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va aprovar l’adhesió de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar al Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i 
Montsià.

L’article 8.1 dels estatuts reguladors de l’organisme disposa que l’Assemblea General estarà 
integrada per totes les entitats consorciades, representades mitjançant designació expressa per 
part de l’òrgan competent, d’un representant de cadascuna de les mateixes.

Per tot això;

El Ple acorda:

PRIMER.- Nomenar representant de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar al Consorci per al 
desenvolupament del Baix Ebre i Montsià al Sr. Jordi Gaseni i Blanch.

SEGON.- Comunicar aquest acord al Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i 
Montsià, a la seu del Consell Comarcal del Baix Ebre.

L’alcalde, abans de finalitzar la sessió, explica que no tenen totes les solucions als problemes, 
però que estan treballant tot i les poques setmanes que porten en el govern, i que en breu 
parlaran de la situació. Explica que han estat unes setmanes molt intenses, viscudes al límit, ja
que hi ha gent per tot el terme que té problemes urbanístics i de pagaments i als quals han de 
respondre, i que han fet una anàlisi de com es troben. Tenien formada, diu, una idea, per la 
informació que podien disposar, que la situació econòmica de l’ajuntament seria complicada i 
greu, però que després d’analitzar-ho pensa que la qualificació de greu encara pot anar una 
mica més enllà. Afirma que estan preocupats però no temorosos per no poder solventar-ho, 
estan engrescats en buscar les solucions per sortir del deute que han trobat, i que 
probablement supera els quaranta-cinc milions d’euros. Amb això vol dir, que si avui 
volguessin començar de zero i poder pagar totes les obligacions que l’ajuntament ha contret, 
hi haurien dificultats. Està segur però que encara sortiran més coses. Tot i així, creu que amb 
les reformes organitzatives que volen fer, solucionar el dia a dia, i totes aquelles qüestions que
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sorgeixin urgents, buscaran solucions i podran capitalitzar l’ajuntament per afrontar aquest 
futur immediat amb èxit. Assevera que no només compartirà tot això amb els membres de 
l’equip de govern, sinó que compartirà els problemes i les solucions també amb tots els 
regidors de l’oposició, perquè creu que això és bo pel poble. Es compromet a donar en les 
properes setmanes una informació més exhaustiva, però vol deixar constància del que s’han 
trobat fins ara. Les solucions s’aniran aportant.

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 20:22 hores del dia més amunt 
esmentat, s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signen tots els assistents que ho
desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO.

DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
queda estesa en 20 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 107 a 126 del 
llibre.

L’Ametlla de Mar, 24/07/2015

El secretari
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 7/2015, DE 23/07/2015. ORDINÀRIA.

ASSISTENTS A L’INICI

Alcalde

Sr. Jordi Gaseni i Blanch

Regidors

Sr. Antonio Espuny i Gaseni 

Sra. Mª Teresa Puell i Garcia

Sra. Maria Marsal i Subirats

Sr. Vicent Llaó i López

Sr. Joan Manuel Tello i Fernández

Sr. Joan Pere Gómez i Comes

Sra. Eva Mª del Amo i Galarzo

Sra. Sarai Pastó i Gallart

Sr. Josep Mª Callau i Figueres

Sra. Maria Arbó i Callau

Sr. Joan Font i Ballesteros

Sra. Marta Font i Ferré

Secretari

Sr. Jacobo Martínez Deó



Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

Llibre de les actes del Ple.

Pàgina 193

Interventora accidental

Sra. Mireia Martínez Margalef

ACTA

A l’Ametlla de Mar, a les 19:30 hores del dia 23/07/2015, es reuneixen a la sala de sessions de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 
vàlidament, segons el quòrum exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 
reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l’objectiu de celebrar sessió
ordinària en primera convocatòria.

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

1- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, 6/2015, DE 
03/07/2015.

Es procedeix a llegir l’acta de la sessió 6/2015, de 03/07/2015.

Un cop conclosa la seva lectura, cap regidor fa ús de la paraula.

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 tretze regidors presents, el següent acord:
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ÚNIC.- Aprovar l’acta de la sessió 6/2015, de 03/07/2015.

2- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS DE 
L’AJUNTAMENT 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, aprovant-se per assentiment dels tretze regidors presents.

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 73.3 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, disposa 
que als efectes de la seva actuació corporativa, els membres de les corporacions locals es 
constitueixen en grups polítics, en la forma i amb els drets i obligacions que s’estableixin.

L’article 50 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, per la seva banda, estableix que la constitució de 
grups municipals és obligatòria en els municipis de més de 20.000 habitants, i en la resta de 
casos només si ho acorda el Ple de la corporació.

Per últim, l’article 24 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les 
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entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, especifica que els grups polítics es 
constituiran mitjançant escrit adreçat al president i subscrit per tots els seus integrants, i que 
en el mateix escrit de constitució s’ha de fer constar la designació de portaveu del grup, 
podent-se designar, també, suplents.

Per tot això;

Vist l’escrit de data 9/7/2015, RE 2119 de 10/7/2015, subscrit pel senyor Joan Font i 
Ballesteros i la senyora Marta Font i Ferré;

Vist l’escrit de data 10/7/2015, RE 2188 de 15/7/2015, subscrit pel el senyor Joan Pere Gómez
i Comes, la senyora Sarai Pastó i Gallart, la senyora Maria Arbó i Caballé, el senyor Josep 
Maria Callau i Figueres, i la senyora Eva Maria del Amo i Galarzo;

Vist l’escrit de data 16/7/2015, RE 2194 de la mateixa data, subscrit pel senyor Jordi Gaseni i 
Blanch, la senyora Maria Teresa Puell i Garcia, el senyor Vicent Llaó i López, i el senyor Joan
Manuel Tello i Fernández;

Vist l’escrit de data 20/7/2015, RE 2232, subscrit pel senyor Antoni Espuny Gaseni i la 
senyora Maria Marsal Subirats;

Atès el que es disposa als articles 20.1.c) i 73.3 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de 
les bases de règim local; 50 i 51 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 23 a 29 del Reglament 
d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, 
de 28/11/1986;

El Ple acorda:

PRIMER.- Prendre coneixement de la constitució del grup polític de AE Plataforma Calera, el
qual resta constituït de la següent manera: regidors que l’integren: senyor Joan Font i 
Ballesteros i senyora Marta Font i Ferré. Portaveu: senyor Joan Font i Ballesteros.

SEGON.- Prendre coneixement de la constitució del grup polític de CiU, el qual resta 
constituït de la següent manera: regidors que l’integren: senyor Joan Pere Gómez i Comes, 
senyora Sarai Pastó i Gallart, senyora Maria Arbó i Caballé, senyor Josep Maria Callau i 
Figueres, i senyora Eva Maria del Amo i Galarzo. Portaveu: senyor Joan Pere Gómez i 
Comes.
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TERCER.- Prendre coneixement de la constitució del grup polític de ERC-AM, el qual resta 
constituït de la següent manera: regidors que l’integren: senyor Jordi Gaseni i Blanch, senyora
Maria Teresa Puell i Garcia, senyor Vicent Llaó i López, i senyor Joan Manuel Tello i 
Fernández. Portaveu: senyor Vicent Llaó i López.

QUART.- Prendre coneixement de la constitució del grup polític de Compromís CP, el qual 
resta constituït de la següent manera: regidors que l’integren: senyor Antonio Espuny i Gaseni
i senyora Maria Marsal Subirats. Portaveu: senyor Antonio Espuny i Gaseni.

3- ACCEPTACIÓ DE CESSIONS LLIURES I GRATUÏTES PENDENTS, DE TERRENYS 
DESTINATS A SISTEMES URBANÍSTICS EN L’ÀMBIT DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ 
URBANÍSTICA “PAU CALAFAT 1”.

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, aprovant-se per assentiment dels tretze regidors presents.

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

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat el senyor Font manifesta que es tracta 
d’una acceptació molt important perquè desencalla una situació que estava paralitzada i que 
permetrà desencallar la reparcel·lació i per tant es podran donar llicències urbanístiques en 
aquest sector, diu que s’ha retardat molt però entén que dialogant les coses poden arribar a 
bon port i per tant el seu vot serà favorable.

El senyor Gómez manifesta que el seu vot serà favorable perquè entén que s’ha fet una gran 
feina perquè és un tema que porten treballant des de fa molt temps i creu que el més important
és que en aquest sector ja podran donar llicències d’obres i per tant l’economia municipal 
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començarà a moure’s; està molt content també per la feina feta buscant els diferents consensos
i per tant ratifica el seu vot favorable.

El senyor Espuny manifesta que tal com s’ha manifestat és un punt important que comportarà 
que es declararà la innecessarietat del projecte de reparcel·lació, i pràcticament ja podran 
donar llicència a les diferents sol·licituds que estan a l’espera. Tot i que estan en plena 
temporada estiuenca i no es poden fer obres, cap a finals del mes d’agost i/o primers de 
setembre, ja podran començar a treballar a Calafat i per tant donar feina a moltes famílies del 
poble que tant ho necessiten. El seu vot també serà favorable.

L’alcalde s’afegeix a tot allò manifestat pels diferents grups polítics i reitera la importància de
desencallar les llicències d’obres a la urbanització Calafat, a la vegada que agraeix la 
unanimitat de tots els grups municipals. 

Tot seguit el president, com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició, 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:

El vigent Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament en data 6/11/2008 i 
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5751, de 9/11/2010, delimita, 
entre d’altres, el Polígon d’actuació urbanística “PAU Calafat 1”, que comprén la pràctica 
totalitat de la urbanització històrica Calafat excepció feta de les petites porcions de terreny no 
desenvolupades que conformen el sector sotmès a planejament derivat mitjançant Pla de 
Millora Urbana, sector “PMU Calafat 2”.

La simple delimitació d’un sector o polígon comporta l’inici, ope legis, de l’expedient de 
reparcel·lació corresponent. Així es dedueix de l’article 125 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, que disposa:

Article 125. Inici de l’expedient de reparcel·lació.

1. L’expedient de reparcel·lació s’inicia quan s’aprova la delimitació del polígon 
d’actuació urbanística, i s’ha d’executar mitjançant alguna de les modalitats del 
sistema de reparcel·lació.
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2. La iniciació de l’expedient de reparcel·lació comporta, sense necessitat de 
declaració expressa, la suspensió de l’atorgament de les llicències a què es refereix 
l’article 73.1, en l’àmbit del polígon d’actuació urbanística, fins que sigui ferm en via 
administrativa l’acord d’aprovació de la reparcel·lació.

Malgrat això, l’objectiu de la delimitació del Polígon d’actuació urbanística “PAU Calafat 1” 
fou, segons manifesta la corresponent fitxa del Pla d’ordenació urbanística municipal a 
l’apartat “altres determinacions”, i com correspon a la naturalesa d’urbanització històrica 
consolidada de Calafat, el de finalitzar les obres d’urbanització, perquè constava ja en aquella 
data que els terrenys destinats a sistemes urbanístics de cessió obligatòria i gratuïta havien 
estat ja cedits amb anterioritat. Consta en aquest Ajuntament, en concret, que en data 
22/4/1994, vigent el Pla General d’Ordenació Urbana de 1992, el Ple de l’Ajuntament de 
l’Ametlla de Mar va adoptar l’acord d’acceptar la cessió unilateral, per part de l’avui declarat 
promotor per subrogació de la urbanització, la mercantil Promociones Calafat SA, dels 
terrenys destinats a vialitat i zones verdes de la urbanització Calafat, i de determinats serveis.

En base a aquests antecedents el Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial La 
Cala Gestió, que és l’administració actuant de tots els sectors i polígons que el vigent Pla 
d’ordenació urbanística municipal delimita, va acordar, en data 9/10/2014, declarar la 
innecessarietat de la reparcel·lació del Polígon d’actuació urbanística “PAU Calafat 1”, de 
conformitat amb el següent literal que es transcriu:

“4- APROVAR, SI S’ESCAU SOBRE LA INNECESSARIETAT D’APROVACIÓ D’UN 
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ AL SECTOR PAU CALAFAT 1 DE L’AMETLLA 
DE MAR.

...

El Pla d’ordenació urbanística municipal de l’Ametlla de Mar (POUM), aprovat 
definitivament i conformat per acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Les 
Terres de l’Ebre de dates 6 de novembre de 2008 i de 4 d’octubre de 2010, delimita un 
polígon d’actuació urbanística PAU Calafat 1, de sòl urbà consolidat, pendents de 
finalitzar les obres d’urbanització, amb una superfície de 971.842 m2, establint-se per 
a la seva execució el sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.

L’article 124.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
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refós de la Llei d’urbanisme, es remet a la regulació per reglament dels supòsits en que 
no és necessària la reparcel·lació.

El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, no regula aquests supòsits però si que defineix, en el seu article 130, les 
finalitats de la reparcel·lació de manera que si aquestes ja s’han assolit, aquella 
esdevindrà innecessària.

L’article 130 del Reglament de la Llei d’urbanisme, diu:

“La reparcel·lació és necessària per a l'execució dels polígons d'actuació 
urbanística per als que s'estableix aquest sistema d'actuació i té per objecte les 
següents finalitats:

a) La distribució justa entre les persones interessades dels beneficis i càrregues 
de l'ordenació urbanística.

b) La regularització de les finques per adaptar la seva configuració a les 
exigències del planejament.

c) La situació sobre parcel·les determinades i en zones aptes per a l'edificació 
de l'aprofitament establert pel planejament urbanístic, tant l'adjudicat a les 
persones propietàries com el que correspon a l'administració actuant d'acord 
amb els deures de cessió de sòl amb aprofitament establerts legalment.

d) La cessió gratuïta, a favor de l'administració municipal, dels terrenys 
destinats a sistemes urbanístics, d'acord amb el què estableix el planejament.

e) La determinació de les quotes d'urbanització a càrrec de les persones 
propietàries i, si s'escau, de l'administració actuant, així com la seva forma de 
pagament, que pot ser en metàl·lic o mitjançant terrenys edificables. Les quotes 
d'urbanització inclouen tant el cost de l'obra urbanitzadora com les 
indemnitzacions i les compensacions econòmiques que siguin necessàries per a 
fer efectiu el principi de distribució equitativa de beneficis i càrregues.”

En el cas de la urbanització històrica Calafat, majoritàriament inclosa dins l’àmbit de 
l’actual PAU Calafat 1 del vigent POUM de l’Ametlla de Mar, aquestes finalitats ja 
s’han assolit per les següents raons:

En la Memòria del POUM s’indica que la urbanització Calafat es va començar a 
desenvolupar als anys 60 i s’ha desenvolupat al marge d’un procés d’execució 
sistemàtica (reparcel·lació, completa execució de les obres d’urbanització i lliurament 
a l’administració).
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Així, pel que fa a les cessions dels terrenys destinats a sistemes, en data 22 d’abril de 
1994, el Ple de l’ajuntament de l’Ametlla de Mar va adoptar l’acord d’acceptar la 
cessió, per part de Promociones Calafat, SA, dels terrenys destinats a vialitat i zones 
verdes de la urbanització segons la ordenació prevista en el Pla general d’ordenació de
l’any 1992 i que el POUM de 2010 no modifica.

Igualment, la urbanització ha estat objecte d’un procés de parcel·lació individual i es 
troba consolidada per l’edificació en la seva pràctica totalitat, tal i com es pot apreciar
en la documentació gràfica que s’adjunta (extreta de la modificació del POUM. 
Disposició Transitòria Vuitena). 

Segons resulta d’aquests plànols, les parcel·les no edificades es troben perfectament 
delimitades i s’ajusten al planejament vigent de manera que no es necessari efectuar 
cap operació tendent a la delimitació i adjudicació de parcel·les susceptibles 
d’aprofitament privat. 

Per altra banda, el mateix POUM de l’Ametlla de Mar ja determina l’aprofitament 
urbanístic que s’atribueix a cadascuna d’elles.

Pel que a la justa distribució dels beneficis i càrregues de l’ordenació, i en especial a la
qüestió relativa al costejament dels serveis urbanístics pendents d’execució a data 
d’avui (singularment el servei de sanejament) i a, cal indicar que per acord de la Junta 
de Govern Local de data 19/10/2012 es va disposar, entre d’altres:

“...

TERCER.- Declarar l’incompliment de la mercantil Promociones Calafat SA del
deure d’urbanitzar l’àmbit de la urbanització Calafat, i en virtut d’aquesta 
declaració:

a) Declarar la mercantil 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 99,04 hectàrees que constitueix l’àmbit de la urbanització 
Calafat tal i com es contempla al planejament general vigent, excloent les 
que ja s’haguessin recepcionat (vialitat i zones verdes definides al Pla 
General d’Ordenació Urbana de 1992) però incloent expressament les 
mai executades que s’haguessin d’ubicar en aquests terrenys ja cedits.

b) Declarar la mercantil Promociones Calafat SA com a persona 
jurídicament responsable, en concepte de promotora per subrogació, de 
les obres que siguin necessàries per esmenar deficiències de les obres 
d’urbanització executades i no recepcionades, fins i tot si s’haguessin 
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d’ubicar en els terrenys ja cedits.

…”

Amb aquesta declaració de responsabilitat s’exclou el requeriment de quotes 
urbanístiques a les persones propietàries. 

Finalment la fitxa del POUM indica que el polígon no es troba subjecte a la cessió 
d’aprofitament urbanístic.

D’acord amb aquests antecedents el Consell d’Administració de LA CALA GESTIÓ 
acorda:

PRIMER.- Declarar que no és necessària la tramitació i aprovació d’un projecte de 
reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística PAU Calafat 1.

SEGON.- Notificar el present acord a les persones interessades en l’expedient i 
publicar-lo en el BOP de Tarragona.”

L’acord reproduït fou notificat als propietaris interessats, i publicat al Butlletí Oficial de la 
Província número 238, de 16/10/2014.

En data 7/11/2014 l’arquitecte municipal va elaborar un “Informe sobre l’acord 
d’innecessarietat de reparcel·lació del Sector PAU Calafat 1”. En aquest informe, que 
s’acompanya del corresponent plànol, s’identifiquen determinades porcions de sòl que el Pla 
d’ordenació urbanística municipal vigent determina com a de cessió obligatòria i gratuïta que 
no eren previstes al Pla General d’Ordenació Urbana de 1992 i que, per tant, es trobaven 
encara pendents de cessió.

S’ha comprovat que una d’aquestes concretes porcions de sòl és titularitat de la Mercantil 
Marina Sant Jordi SL, que d’una altra són cotitulars la senyora Blanca García i el senyor Jorge
Juan Mangrané, i que la resta, tot i que algunes ja hi figuren cadastralment a nom de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, pertanyen a Promociones Calafat SA, titular de la total 
finca registral 2962 origen de la urbanització.

En data 19/3/2015, i amb número de Registre d’entrada 723, el Sr. Pau Mangrané Pujol, 
obrant en nom i representació de Promociones Calafat SA, ha presentat instància, 
complementària d’una altra de 30/12/2014, número de Registre d’entrada 3984, per la qual 
sol·licita que es tingui per efectuada la cessió obligatòria i gratuïta de tots els terrenys 
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identificats a què s’ha fet referència. Acompanya els poders acreditatius de la seva 
representació i de les facultats per poder-ne disposar.

En data 7/4/2015, i amb número de Registre d’entrada 944, la Sra. Elena Massot Puey, obrant 
en nom i representació de Marina Sant Jordi SL, ha presentat instància, complementària d’una
altra de 24/3/2015, número de Registre d’entrada 789, per la qual sol·licita que es tingui per 
efectuada la cessió de la concreta porció de terreny de la seva propietat. Acompanya els 
poders acreditatius de la seva representació i de les facultats per poder-ne disposar, pendents 
d’inscripció al Registre Mercantil.

En data 7/4/2015, i amb número de Registre d’entrada 956, la senyora Blanca García i el 
senyor Jorge Juan Mangrané, obrant en els seus propis noms i representació, han presentat 
instància per la qual sol·licita que es tingui per efectuada la cessió de la concreta porció de 
terreny de la seva propietat.

En data 3/6/2015 s’ha acreditat la inscripció al Registre Mercantil dels poders de la Sra. Elena
Massot Puey.

Per tot això;

El Ple acorda:

PRIMER.- Acceptar les cessions gratuïtes de terrenys destinats a sistemes urbanístics del 
Polígon d’actuació urbanística “PAU Calafat 1” a què s’ha fet referència a la part expositiva 
del present acord, identificades a l’expedient, que complementen, respecte del planejament 
general vigent, la cessió dels terrenys destinats a vialitat i zones verdes feta per Promociones 
Calafat l’any 1994 en base al que preveia el Pla General d’Ordenació Urbana de 1992.

SEGON.- Instar l’Entitat Pública Empresarial La Cala Gestió perquè esmeni, rectifiqui o 
reformuli en el que correspongui l’acord del seu Consell d’Administració de data 9/10/2014.

TERCER.- Notificar aquest acord a Promociones Calafat SA, a Marina Sant Jordi SL, i a la 
senyora Blanca García i el senyor Jorge Juan Mangrané, i comunicar-ho a l’Entitat Pública 
Empresarial La Cala Gestió.
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4- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL EN RELACIÓ A L’ARTICLE 19, USOS ADMISSIBLES.

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, aprovant-se per assentiment dels tretze regidors presents.

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

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el senyor Font manifesta que el passat 
mes de març i sent corresponsable amb l’anterior alcalde el senyor Andreu Martí, van 
presentar una inquietud de que petits empresaris de categoria industrial i tal com estava la 
situació del POUM, només es podien posar en naus aïllades i això representava que si un petit
empresari es volia instal·lar en el polígon industrial havia de comprar una parcel·la ja que el 
POUM actual no permet res més. Van arribar a un acord, a la vegada que els serveis tècnics es
van posar a treballar vers aquesta inquietud, però el cas és que van arribar les eleccions 
municipals i el tema es va deixar damunt la taula; avui però, es procedeix a la seva aprovació 
inicial. Per tal de fer-ho més aclaridor, el senyor Font explica que en l’actualitat existeixen en 
el polígon industrial onze edificacions de naus industrials, a més d’una benzinera; d’aquestes 
onze naus, sis corresponent a naus aïllades d’activitat única i les altres cinc són naus 
executades en tipus filera i agrupades i és aquí on en l’actual POUM que ara es modificarà, on
no es podia ubicar un petit industrial perquè la normativa no ho permetia; aleshores diu, una 
de les iniciatives és, sense canviar els usos i els paràmetres urbanístics del polígon, eliminar la
no possibilitat d’instal·lació de diverses activitats i el que pretenen és la possible instal·lació 
d’activitats marcades en els corresponents epígrafs i per tant això comporta que un petit 
industrial pugui compartir despeses de construcció i de sòl i per tant els objectius principal 
són:  primer afavorir la instal·lació d’activitats existents a la localitat que volen créixer però 
que no poden assumir els costos d’una nau aïllada, segon: afavorir la instal·lació de noves 
activitats que busquen una localització que els permeti compartir despeses d’instal·lació i 
tercer: facilitar l’ocupació dels terrenys del polígon que es troben desocupats. Per tant diu el 
senyor Font, que aquesta modificació no pretén augmentar els usos però si que flexibilitza la 
seva implantació sense modificar cap dels plantejaments inicials del POUM. 



Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

Llibre de les actes del Ple.

Pàgina 204

L’alcalde manifesta que efectivament amb aquesta modificació el que pretenen és que els 
empresaris tinguin més oportunitats i d’aquesta manera ser més competitius a nivell 
municipal.

Tot seguit, el president, 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, actualment vigent.

S’ha formulat una memòria proposta de modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 
municipal, a l’article 19, usos admissibles.

La modificació proposada es justifica a les pàgines 3 i 4 de la memòria, i consisteix, en els 
termes que s’exposen a la pàgina 17, en variar el redactat de la casella “admissibilitat” del 
segon grup d’epígrafs de la taula de l’article 19.6.C) (“Divisió dels usos en activitats”, 
“admissibilitat de les activitats”), de manera que el redactat vigent “Admesa només en 
qualificacions amb ús predominant industrial i tipologia d’edificació aïllada, amb exclusió 
dels edificis no aïllats que s’hagin construït dins d’aquesta qualificació” quedi substituït pel 
redactat “Admesa només en qualificacions amb ús predominant industrial”. Tot el què, amb la
declarada intenció que les activitats a què es refereix siguin admissibles també en edificis no 
aïllats.

La memòria declara expressament (pàgina 4 in fine) que la proposta “...no pretén augmentar 
els usos...”. Per altra banda l’apartat 5è, (pàgina 19) declara que “...la modificació no suposa 
cap canvi d’usos...”. Es considera, per tant, i com sigui que la vigència del Pla d’ordenació 
urbanística municipal és inferior a cinc anys, que no es donen les circumstàncies previstes als 
articles 96.c), 99.1, i 99.2.a) 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 de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme.

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.
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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 relació a l’article 19, usos admissibles.

SEGON.- Sotmetre el projecte inicialment aprovat a exposició pública per termini d’un mes 
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mitjançant edicte que haurà d’exposar-se als taulers d’anuncis físic i electrònic de 
l’Ajuntament, 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 que s’identifiquin.

5- SOL·LICITUD D’INTEGRACIÓ A L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DEL RÈGIM 
GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL DELS CATORZE FUNCIONARIS EN ACTIU 
PROVINENTS DE L’EXTINTA MUTUALITAT NACIONAL DE PREVISIÓ DE 
L’ADMINISTRACIÓ 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, aprovant-se per assentiment dels tretze regidors presents.

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 la seva 
conformitat donat que es tracta d’una petició efectuada pels mateixos funcionaris i que a 
l’ajuntament no li suposa cap tipus de gravamen.

Tot seguit, el president, 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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El Reial decret 480/1993, de 2/4/1993, pel qual s’integra en el règim general de la seguretat 
social els funcionaris de l’administració local, va suprimir, amb efectes 7/4/1993, la 
Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local. La Disposició Transitòria 
cinquena d’aquell Reial decret va preveure, respecte de l’assistència sanitària, el següent:

“Disposición Transitoria Quinta. Asistencia sanitaria e Incapacidad laboral transitoria 
del personal activo.

1. Las Corporaciones Locales, instituciones o entidades, respecto del personal activo a 
que se refiere el art. 1 del presente Real Decreto, que viniera recibiendo la asistencia 
sanitaria de acuerdo con lo previsto en los arts. 1 y 2, párrafo a), del Real Decreto 
3241/1983, de 14 de diciembre, quedan subrogadas en la posición jurídica que hasta la
fecha de la integración tenía la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración
Local en el concierto sobre asistencia sanitaria suscrito entre ésta y la Tesorería 
General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

2. Las Corporaciones Locales, instituciones o entidades, respecto del personal activo a 
que se refiere el art. 1 del presente Real Decreto, que viniera recibiendo la asistencia 
sanitaria en la fecha de la integración con medios ajenos mediante concierto con 
entidades privadas, mutualidad, hermandad, concierto con medios propios de otras 
Corporaciones o fórmulas mixtas, según lo previsto en el art. 2, párrafo c), del Real 
Decreto 3241/1983, de 14 de diciembre, y art. 4 de la Orden de 30 de marzo de 1984, se
incorporarán al concierto con la Seguridad Social previsto en los arts. 1 y 2, párrafo 
a), del referido Real Decreto 3241/1983, a partir del 1 de abril de 1993. No obstante lo
anterior, las Corporaciones Locales, instituciones o entidades a que se hace mención 
anteriormente, podrán continuar prestando la asistencia sanitaria con la modalidad 
que tuvieran en la fecha de la integración siempre que, antes del 30 de abril de 1993, 
previa consulta a las Organizaciones Sindicales más representativas, y por acuerdo 
expreso del Pleno de las mismas u órgano de representación similar, así lo decidan.

En el supuesto que se decida la inclusión de la Corporación o institución al concierto 
sobre asistencia sanitaria a que se refiere el apartado anterior, la misma tendrá efectos 
en la primera fecha de vencimiento de la póliza suscrita con la entidad aseguradora 
privada, salvo que de mutuo acuerdo se extinga la póliza en fecha anterior.

3. Cuando las Corporaciones Locales, instituciones o entidades decidieran continuar 
prestando la asistencia sanitaria con entidades privadas, de acuerdo con lo previsto en 
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el apartado anterior de esta disposición transitoria, la prestación citada se otorgará 
con la intensidad y la extensión previstas en el Régimen General y bajo la tutela de las 
Administraciones sanitarias competentes. Los gastos que se originen a los asegurados y
sus familiares por incumplimiento de lo anteriormente establecido serán a cargo de la 
Corporación Local, institución o entidad correspondiente.

4. Asimismo las Corporaciones Locales, instituciones o entidades que, en la fecha de la
integración, vinieran prestando a su personal activo la asistencia sanitaria con medios 
propios, de acuerdo con lo previsto en el art. 2, párrafo c), del Real Decreto 3241/1983,
de 14 de diciembre, podrán seguir manteniendo dicha modalidad para dicho personal 
activo. La prestación citada, se otorgará con la intensidad y extensión previstas en el 
Régimen General.

5. La prestación por incapacidad laboral transitoria derivada de contingencias 
comunes, se reconocerá y abonará por las Corporaciones Locales, entidades o 
instituciones que tengan a su cargo el personal activo que se integre.

6. Como compensación económica por los costes derivados de la dispensación de la 
asistencia sanitaria e incapacidad laboral transitoria, en los términos previstos en los 
apartados anteriores de esta disposición transitoria, las Corporaciones Locales, 
instituciones o entidades tendrán derecho a aplicar los correspondientes coeficientes 
reductores de la cotización por el personal activo objeto de integración, a que se refiere
el art. 1 de este Real Decreto, en los términos previstos en la normativa vigente para 
los supuestos de exclusión de asistencia sanitaria e incapacidad laboral transitoria del 
Régimen General.”

En compliment d’aquella disposició, la Comissió de Govern Municipal de l’Ajuntament de 
l’Ametlla de Mar, en sessió de data 29/4/1993, va acordar mantenir el conveni d’assistència 
sanitària amb entitat privada que mantenia, en règim de concert d’assistència, subrogant-se 
l’ajuntament en la posició jurídica de Mutualitat, i integrar, respecte a la resta de 
contingències -jubilació, invalidesa absoluta, i la resta que corresponguessin, excepte 
l’assistencia sanitaria-, al personal funcionarial en actiu de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar,
al Règim general de la Seguretat Social.

En l’actualitat, composen el col·lectiu de funcionaris provinents de l’extinta Mutualitat 
Nacional de Previsió de l’Administració Local, inclosos encara en aquell específic règim optat
l’any 1993, un total de catorze persones, les quals, reunides en assemblea, han acordat 
unànimement sol·licitar de l’Ajuntament que acordi la seva modificació, tot disposant el seu 
passi a l’assistència sanitària del Règim general de la Seguretat Social.
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El caràcter unànim de la proposta per part dels funcionaris afectats, derivada de la referida 
assemblea celebrada, eximeix del tràmit de consulta a les organitzacions sindicals més 
representatives a què al·ludeix el paràgraf segon de la Disposició Transitòria cinquena del 
Reial decret 480/1993, de 2/4/1993, pel qual s’integra en el règim general de la seguretat 
social els funcionaris de l’administració local.

Per tot això;

El Ple acorda:

PRIMER.- Sol·licitar la integració dels funcionaris de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
provinents de l’extinta Mutualitat Nacional de Previsió de l’Administració Local a 
l’assistència sanitària del Règim general de la Seguretat Social.

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

6- DELEGACIÓ DE SIGNATURA FORMULADA PER LA SECRETARIA GENERAL EN 
L’ÀMBIT DE LA FE 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, aprovant-se per assentiment dels tretze regidors presents.

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 
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Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment 
el següent acord:

L’article 2.e) del RD 1174/1987, de 18/9/1987, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, disposa que la funció 
de fe pública que correspon a la Secretaria General compren la de certificar els actes o 
resolucions de la Presidència, els acords dels òrgans col·legiats decisoris, i els antecedents, 
llibres i documents de l’entitat. Els articles 192 a 195 del Reglament d’organització 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, 
per la seva banda, regulen el règim de les comunicacions i el de les notificacions com a una 
altra manifestació de la fe pública que es regula a la legislació sobre procediment 
administratiu comú, i que, quan traslladen acords o resolucions, corresponen també a la 
Secretaria General.

L’article 16 de la Llei 30/1992, de 26/11/1992, reguladora del règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, regula la delegació de 
signatura, i l’article 46 disposa que cada administració pública determinarà els òrgans que 
tinguin atribuïdes les competències d’expedició de còpies autèntiques de documens públics i 
privats.

La Sentència del Tribunal Suprem de data 27/11/1997 desestimà la impugnació contra el Reial
decret 1174/1987, de 18/9/1987, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració Local amb habilitació de caràcter nacional. El Tribunal Suprem, en particular,
analitzà en aquella sentència el règim de les delegacions de funcions, que no corresponen al 
funcionari titular sinó a la pròpia corporació en ús de la seva potestat d’autoorganització, ja 
que la Secretaria, en els municipis de règim comú, no és un òrgan administratiu en sentit 
estricte, sinó un lloc de treball. De què se’n deriva que qui delega no és el funcionari titular de
la competència, sinó la corporació, limitant-se el funcionari habilitat a formular la proposta. 
La titularitat orgànica del sector en què es desenvolupen les funcions reservades pertany a la 
corporació, que és a qui han d’imputar-se els efectes jurídics externs de l’activitat d’aquests 
funcionaris. En idèntic sentit es pronunciaren les Sentències del Tribunal Suprem de 
4/12/1990, i de 12/12/1998.

En qualsevol cas, sempre és necessària la proposta del funcionari titular. La retirada de les 
funcions delegades en altres funcionaris és també competència de la corporació, sense 
necessitat, en canvi, de consulta o prèvia proposta del titular, així Sentència del Tribunal 
Suprem de 28/9/1994.
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Esmentar, per últim, que no és necessària l’expressa acceptació per part del funcionari 
delegat, atès l’exercici de la potestat d’autoorganització que la delegació suposa: Sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria de 10/3/2006.

En data 28/1/2005, el Ple va acordar prendre coneixement de la proposta de delegació de 
signatura formulada per la Secretaria General en data 24/1/2005 en l’àmbit de la fe pública.

Aquell acord, arran d’una proposta de modificació de data 17/3/2005, va ser objecte d’un 
reajustament per acord de data 23/3/2005.

Com a conseqüència dels canvis organitzatius i altres circumstàncies esdevingudes en la 
institució, el titular de la Secretaria General ha considerat convenient reformular en la seva 
integritat la proposta de delegacions de signatura que corresponen a la Secretaria General en 
l’àmbit de la fe pública.

Per tot això;

El Ple acorda:

PRIMER.- Es delega la signatura en l’àmbit de la fe pública que correspon a la Secretaria 
General en les següent persones:

a) En qualsevol àmbit i amb caràcter general, en els senyors Daniel Llevat Gateu, DNI 
39889686G, funcionari interí, i Víctor Borràs Aixart, DNI 40911954Z, funcionari de 
carrera.

g) Certificats d’empadronament, compulses i confrontació de documents, indistintament 
en les senyores Carina Balfegó Morales, DNI 78576806C, i Maria Teresa Nolla 
Llorens, DNI 39644778T, funcionàries de carrera.

h) Diligenciació de còpies de plans i instruments de gestió urbanística, d’expedients de 
llicències urbanístiques o d’activitats o d’altres títols habilitadors equivalents, i de 
diligenciació de projectes d’obres propis, en el senyor Jaume Garcia Espuny, DNI 
40916931T, funcionari de carrera.

i) Certificacions i notificacions relatives a la gestió i les liquidacions tributàries, en el 
senyor Joan Josep Balfegó i Andrés, DNI 40926669D, funcionari de carrera.

SEGON.- Les presents delegacions s’entenen fetes sens perjudici, i per tant sense afectar-les, 
de les funcions de fe pública en matèria comptable que corresponen a la Intervenció General 
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en aplicació del que es disposa a la regla 43 de la Instrucció del model normal de 
comptabilitat local, aprovada per OM HAP/1781/2013, de 20/9/2013.

7- FIXACIO DE LES DUES FESTES LOCALS AL MUNICIPI DE   L’AMETLLA DE MAR   
PER AL   2016  .

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, aprovant-se per assentiment dels tretze regidors presents.

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:

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 
2016 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 
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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 2016;

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 2016, les que s’esmenten:

2 de febrer, dimarts.

29 de juny, dimarts.

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

8- MANIFESTACIÓ DE LA CONFORMITAT DE   L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE 
MAR A LA CONTRACTACIÓ DE LES ACTUACIONS SOL·LICITADES A L’EMPARA 
DE   L’OM INT/666/2015, DE 27/3/2015, PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES 
REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS 
ADSCRITES ALS PLANS D’EMERGÈNCIA NUCLEAR, CAS D’OBTENIR LA 
SUBVENCIÓ CORRESPONENT.

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 
del que es disposa a l’article 82.3 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, aprovant-se per assentiment dels tretze regidors presents.

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:

Al Butlletí Oficial de l’Estat número 92, de 17/4/2015, es va publicar l’OM INT/666/2015, de
27/3/2015, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a 
entitats locals adscrites als Plans d’Emergència Nuclear.

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per escrit de 22/6/2015, va presentar sol·licitud perquè li 
fos subvencionada l’actuació “Pavimentació asfàltica del camí de les Guàrdies”, amb un 
pressupost d’execució per contracta de 28.784,79 €.

L’article 13 de l’Ordre ministerial esmentada, relatiu a la documentació i esmena d’errors, 
disposa que a la sol·licitud s’ha d’acompanyar, entre d’altres, “...certificat de l’acord del Ple 
de la Corporació en què es doni conformitat a la contractació de les actuacions que es duran a 
terme en cas d’obtenir l’actuació sol·licitada”.

Per tot això;

El Ple acorda:

ÚNIC.- Manifestar la conformitat de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar a la contractació de 
l’actuació “Pavimentació asfàltica del camí de les Guàrdies”, amb un pressupost d’execució 
per contracta de 28.784,79 €, cas que s’obtingui la subvenció sol·licitada.

9- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDIT I MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2015 NUM. 3/2015.

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 
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de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 
procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 
Comissió Informativa, aprovant-se per assentiment dels tretze regidors presents.

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

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el senyor Font manifesta que és tracta 
com se sol dir vulgarment de factures al calaix de l’exercici de 2014 i per tant s’ha fer un 
suplement de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria de 2014 i que anirà tot al capítol II 
que és de béns i serveis; diu que és un procediment preceptiu que s’ha de fer i que el 
pressupost del 2015 es veurà augmentat per aquestes factures que no es van poder executar 
perquè s’havia esgotat la partida corresponent i que per tant el seu vot serà favorable. 

Tot seguit, 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. 3/2013;

Per poder atendre les despeses que han de ser objecte de reconeixement extrajudicial de crèdit
que ascendeixen a 79.803,87 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.
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Vist l’informe d’Intervenció;

El ple acorda:

PRIMER.- Aprovar inicialment el reconeixement dels crèdits per 79.803,87€, corresponents a 
exercicis anteriors que es relacionen en l’Annex adjunt a l’expedient.

SEGON.- Aprovar l’expedient de modificació del pressupost de l’administració general de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 3/2015, que és el que s’especifica:

La proposta de modificació de despesa:

Econ. Prog.

22100 920 Energia elèctrica 45.592,78€

22103 920 Combustibles i carburants 2.736,52€

22702 1621 Servei de recollida i transport de residus 18.986,86

22200 920 Serveis de comunicació 3.214,62€

22796 165 Concessió enllumenat públic 9.273,09€

79.803,87€

El finançament previst per al reconeixement extrajudicial de crèdit és el següent:

Econ.

87000 Romanent líquid de tresoreria 79.803,87€

79.803,87€
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TERCER.- Exposar al públic el present acord, juntament amb l’expedient de què porta causa, 
per un període de quinze dies hàbils segons el que determina la normativa vigent, i disposar, 
per al cas que no es presentessin al·legacions de cap mena, l’aprovació definitiva un cop 
haurà transcorregut aquell termini.

10- DONAR COMPTE EJECUCIÓ PRIMER TRIMESTRE 2015.

Es dóna compte de l’execució del primer trimestre de 2015.

La Corporació es dóna per assabentada.

11- DONAR COMPTE DE SEGUIMENT PLA D’AJUST 1ER TRIMESTRE 2015.

Es dóna compte del seguiment del Pla d’Ajust del primer trimestre de 2015.

La Corporació es dóna per assabentada.

12- DONAR COMPTE DE LLEI DE MOROSITAT I PERIODE MIG PAGAMENT, 1ER 
TRIMESTRE 2015.

Es dóna compte de la Llei de morositat i període mig pagament del primer trimestre de 2015.

La Corporació es dóna per assabentada.
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13- DONAR COMPTE DE LA TRAMESA DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2014 
AL MINISTERI.

Es dóna compte de la tramesa de la liquidació de l’exercici 2014, al Ministeri.

La Corporació es dóna per assabentada.

14- PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA PELS GRUPS DE   ERC-AM I COMPROMÍS 
CP.

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, aprovant-se per assentiment dels tretze regidors presents.

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

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el senyor Font manifesta que aquesta 
proposta correspon a un dels punts del pacte de govern municipal i que per tant des del grup 
de Plataforma Calera només poden dir que ho respecten i que el seu vot serà d’abstenció.

El senyor Gómez manifesta que el seu vot serà afirmatiu, a la vegada que diu estar molt 
content de què el Partit Socialista se sumi a donar a les eleccions del 27-S un sentit 
plebiscitari, cosa que honora als que així pensen que ha de ser, ja que el PSC a nivell de 
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Catalunya està dient que són unes eleccions autonòmiques i com ha dit, se’n alegra molt del 
canvi d’actitud i d’opinió que ha fet el PSC de l’Ametlla de Mar, degut a què ara està 
governant a l’ajuntament. Està molt content i feliç, assevera el senyor Gómez, de què el 
govern de l’Ametlla de Mar digui que vol facilitar la constitució de l’Estat català i que amb 
això, com no pot ser d’altra manera, trobaran a l’equip de CiU i a més ara, que aniran junts a 
les eleccions del 27-S. Reitera la seva alegria pel canvi d’actitud del PSC de l’Ametlla de Mar
i aprofita per felicitar a l’alcalde per haver estat escollit membre de l’Assemblea de càrrecs 
electes de l’AMI; per tot l’exposat el grup de CiU votarà a favor perquè s’ho creuen, tot i que 
creu que no calia passar pel Ple continuar ser membre de l’AMI, com tampoc passa per 
continuar ser membres de l’ACM, perquè s’entén que si no es fa el contrari segueixen sent 
membres, però entén que si és un pacte de govern i han decidit passar-ho, el seu vot serà 
afirmatiu.

El senyor Espuny manifesta que el seu grup quan va estar negociant amb ERC van assumir 
aquest punt i van acordar que proposarien portar-lo a debat en el primer ple ordinari que es 
celebrés i que així ho han complert; explica que en la seva candidatura hi han moltes 
sensibilitats i les intenten respectar i això ho entendrà el senyor Gómez quan passarà el fet a 
votació ja que intentaran respectar aquestes maneres de pensar; tot i així el seu grup i en 
aquest tema ha donat llibertat de vot als seus representants ja que és un tema extramunicipal i 
amb aquests temes pensa que s’ha de donar a les persones la capacitat de decidir a partir dels 
seus propis principis. Diu que el seu vot serà un vot particular i no del seu grup i que tot i que 
estan d’acord pràcticament amb tots els punts perquè pensa que no hi ha cap problema en que 
es ratifiqui la continuïtat de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar a l’Associació de Municipis 
per la Independència, que els ajuntaments estan al servei del Govern de la Generalitat i que no
tenen res en contra de que l’alcalde de l’Ametlla de Mar participi en l’Assemblea de càrrecs 
electes, no tenen cap problema en acceptar, si la majoria del ple vota a favor que l’ajuntament 
de l’Ametlla de Mar faci campanyes per tal que les eleccions als Parlament del 27-S tinguin 
un clar sentit plebiscitari, tot i que a nivell personal va discrepar des del primer moment, es 
van donar llibertat de consciència i en aquest cas el seu vot serà d’abstenció, ja que 
pràcticament està d’acord amb tots els punts, menys en que l’ajuntament ha de mantenir una 
actitud neutral de cara a la campanya. Reitera que el seu vot serà d’abstenció, però que 
accepta la decisió que prengui el plenari.

L’alcalde puntualitza la raó de buscar consensos i que la raó d’aquesta moció és ampliar, 
donar la mà, buscar que en un projecte de país com el que tenen al seu davant, la majoria dels 
seus representants donin totes les facilitats per tirar-lo endavant; sobre tot creu, assevera el 
senyor Gaseni, que abans de res ha d’agrair l’abstenció del senyor Espuny, ja que per ell és 
molt important que no hi hagin vots negatius en una proposta com aquesta, que té un sentit de 
país, de sumar i d’anar junts; recorda que des d’altres entitats també s’ha demanat no buscar la
divisió en temes importants, sinó que tant des del govern com des de l’oposició, buscar la 
unitat ja que el que tenen al davant és un projecte que val la pena.
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El senyor Gómez reitera que el grup de CiU, com no pot ser d’altra manera votarà 
afirmativament, tot i que manifesta que no acaba d’entendre que una moció que va signada 
pels senyors Jordi Gaseni i Antonio Espuny, un dels signants s’abstingui i això el sorprèn, tot i
que tots saben perquè ho ha fet; pensa que si per estar en una cadira de l’ajuntament ha tingut 
que signar la moció, benvingut sigui el consens així com el seu canvi d’actitud. Reitera el seu 
vot afirmatiu.

Per al·lusions el senyor Espuny manifesta que a la llista, tal com han pogut veure a través dels
mitjans de comunicació moderns, hi ha gent de totes les sensibilitats i això ho entendrà el 
senyor Gómez quan votaran, ja que la votació del seu grup no serà uniforme, sinó que 
persones de la seva candidatura votaran a favor; afirma el senyor Espuny que ell no ha fet cap 
concessió, i que si així ho entén el senyor Gómez, ell també podria entendre que aquesta 
evolució efectuada per part de determinats grups polítics que mai havien estat 
independentistes i de cop i volta s’ho han fet, caldria preguntar-se el per què de cop i volta 
s’ho han fet, i a ell diu, li preocupa més això que no pas si una persona pot votar o no aquest 
tipus de propostes; assevera el senyor Espuny que per ell l’important és el poble i tirar-lo 
endavant i fer polítiques que suposin un trencament amb la dinàmica que s’havia portat fins 
ara, no va tenir cap mena de problema en acceptar i presentar conjuntament la moció, ja que 
com diu en el seu encapçalament, presentaran, sotmetran a votació i acceptaran la voluntat de 
la majoria i per ell això és importantíssim i sempre acceptarà la voluntat de la majoria i per 
això no hi ha cap cosa rara tot i que el senyor Gómez les vulgui veure i que com ha dit hi ha 
altres actituds que si que les podrien veure com a coses rares.

La senyora Puell manifesta que va ser el grup d’ERC qui portava en el seu programa el 
compromís per la independència, jugant-se per tant molts de vots, cosa que el grup de CiU no 
es va voler jugar, a més a més diu que considera des del seu punt de vista una falta de 
respecte, quan s’ha dit que escalfen la cadira, quan en la sessió del ple anterior tot i que no es 
va sentir bé, ell mateix va dir que estava molt content de com treballaven els regidors i que 
per això ella es va queixar que no s’inclogués en el butlletí setmanal; assevera la senyora 
Puell que pot assegurar que l’actual equip de govern està treballant molt més del que 
qualsevol regidor hagi pogut treballar fins el dia d’avui.

El senyor Gómez manifesta que el grup de CiU va signar el manifest de l’Assembla Territorial
i el seu compromís és clar i català en la seva ideologia.

L’alcalde per finalitzar els torns d’intervencions, aclareix que els dos grups el que fan amb 
aquesta proposta és portar-la a debat en el ple ordinari, tot i que si no volguessin podrien no 
tractar el tema, però com que creuen que és un tema important el que volen és buscar el 
màxim consens possible, ho van fer-ho diu, abans de les eleccions, durant i també ho estant 
fent ara que tenen l’oportunitat de governar l’ajuntament i davant aquest important projecte 
futur de país, pensa que han de treballar per anar el màxim d’units i trobar el màxim consens 



Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

Llibre de les actes del Ple.

Pàgina 221

en tots aquests processos, ja que creu que durant la propera tardor passaran coses i el que 
volen és que el poble de La Cala estigui al costat de tot el procés que viuran.

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

 Vots a favor: deu.

 Vots en contra: cap.

 Abstencions: tres. S’abstenen els senyors Espuny, i Font i Ballesteros, i la senyora Font 
i Ferré.

“Els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya ERC-AM i Compromís per la 
Cala CC, proposen portar a debat per al proper Ple Ordinari la següent proposta d’acord:

a) Ratificació la continuïtat de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, a l’Associació de 
Municipis per la Independència.

b)  Promoció per part de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar de campanyes per fer que les 
eleccions al Parlament del 27 de setembre de 2015, tinguin un clar sentit plebiscitari.

c) Posar l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar a disposició del Govern per facilitar la 
constitució de l’Estat Català.

d) Que l’Alcalde de l’Ametlla de Mar participi en l’Assemblea de Càrrecs Electes que es 
constituirà per donar suport al procés d’emancipació nacional.

L’Ametlla de Mar, 17 de juliol de 2015.”

15- AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA. MOCIÓ PRESENTADA A L’EMPARA DE 
L’ARTICLE 91.4 DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ FUNCIONAMENT I RÈGIM 
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JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCALS, APROVAT PER RD 2568/1986, DE 28/11/1986. 
PROPOSTA D’ACORD PER PENJAR UNA ESTELADA A LA FAÇANA DE 
L’AJUNTAMENT.

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 la proposta d’acord relativa a la moció de penjar una 
estelada a la façana de l’ajuntament.

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, es procedeix a la votació de la proposta d’inclusió, 
amb el següent resultat:

 Vots a favor: tretze.

 Vots en contra: cap.

 Abstencions: cap.

Vist que concorre el quòrum exigit per l’article 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, s’inclou el punt 
referent a la moció a l’ordre del dia.

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el senyor Font manifesta que el seu 
grup no entrarà a debat sinó que simplement farà un posicionament de vot, tot dient que el 
grup Plataforma Calera es va presentar a les eleccions municipals amb un projecte 
exclusivament de poble amb setanta-dos propostes programàtiques, van rebre cinc-cents 
vuitanta-tres vots i dos regidors, el seu objectiu principal és que els ciutadans/es de La Cala 
millorin la seva qualitat de vida, que tothom tingui les mateixes oportunitats, la transparència i
la bona gestió dels recursos públics, entre d’altres; aquest és, reitera el senyor Font el seu únic
compromís que tenen amb el poble i per tant diu, respecta la proposta efectuada per l’ANC 
local, tot i que el seu vot serà l’abstenció.

El senyor Gómez afirma que, com no pot ser d’altra manera el seu vot serà afirmatiu.
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El senyor Espuny manifesta que aquest punt és molt semblant a l’anterior, el seu grup té 
llibertat de vot i cada persona votarà segons el seu criteri, tot i que avança que el seu vot serà 
l’abstenció; opina personalment el senyor Espuny, que a ell les banderes sempre li han produït
al·lèrgia, ja que quan algú aixeca una bandera els treballadors, els ciutadans de peu i/o a la 
infanteria, els hi toca ficar la carn i que si miren tots els processos històrics que hi han hagut, 
quan algú ha aixecat la bandera, les classes populars són les que han sortit més perjudicades, 
ja que com ha dit, els hi ha tocat ficar la carn; a nivell personal reitera que les banderes li 
produeixen al·lèrgia; malgrat això assevera que acceptarà la voluntat del plenari; reitera que el
seu vot serà l’abstenció.

L’alcalde opina personalment que les classes socials necessiten fer aquests passos per poder 
aixecar un país que fins el moment i per molts esforços efectuats, tot i que se’n han fet molts, 
encara no ha vist la llum; entén que és un acte simbòlic i malgrat que han hagut dos mandats 
amb majoria absoluta de CiU, en que s’hagués pogut produir aquest debat, han hagut 
d’esperar a un govern diferent que amb la bona entesa, amb les bones paraules i compartint 
projectes comuns que són de poble, amb els quals poden anar a buscar coses que 
comparteixen aixecaran el país.

El senyor Gómez i de manera positiva manifesta que el seu grup votarà afirmativament, però 
que si el grup de CiU votés en contra, l’estelada no es podria penjar, per tant creu que no 
haurien de parlar del passat, tot i que agraeix que un alcalde d’ERC tingui la gran sort i el luxe
de penjar l’estelada amb els vots del grup majoritari de CiU; a ell li agradaria diu, que el 
proper 27-S, la llista de CiU, ERC i les Entitats Socials puguin guanyar les eleccions i 
aconseguir la independència i que per tant ell no entrarà en el debat de mirar cap endarrere.

L’alcalde manifesta que sense cap dubte agraeix el vot de CiU però diu també que cal saber 
d’on venen tots i que tot ajuda a tirar endavant un projecte i que és una realitat que avui 
s’aprova aquest punt de l’ordre del dia i que no s’esperava menys que el grup de CiU donés 
suport a aquesta iniciativa.

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

 Vots a favor: deu.

 Vots en contra: cap.

 Abstencions: tres. S’abstenen els senyor Espuny i Font i Ballesteros, i la senyora Font i 
Ferré.
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“L’Assemblea Territorial “La Cala per la Independència de l’Assemblea Nacional Catalana, 
prega demana que es pengi una estelada, de 150 x 110 cm, a la façana de l’Avinguda Batlle 
Josep Pijoan de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar.

Els costos de l’adquisició de l’estelada aniran a càrrec de l’Assemblea Territorial “La Cala per
la Independència”.

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 137/2015, de 30/03/2015, al 415/2015, de 20/07/2015, i de les actes de les
Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 8/2015, de 26/03/2015, 9/2015, de 
26/03/2015, 10/2015, de 09/04/2015, 11/2015, de 17/04/2015, 12/2015, 23/04/2015, 13/2015, 
de 08/05/2015, 14/2015, de 14/05/2015, 15/2015, de 15/05/2015, 16/2015, de 22/05/2015, 
17/2015, de 28/05/2015, 18/2015, de 04/06/2015 i 19/2015, de 10/06/2015, 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 Gómez pregunta per què no han celebrat Comissió Informativa.

L’alcalde contesta, tot i fent referència al caràcter positiu emprat anteriorment, que aquesta 
pregunta el senyor Gómez ja li va fer en privat i se li va donar la corresponent explicació, tot i
que entén que n’ha de quedar constància en el plenari i per aquest motiu contesta que el motiu
de no celebrar la Comissió Informativa va ser perquè no estaven constituïts tots els grups 
municipals a l’hora de tenir el marge de temps suficient per convocar-la.
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17- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 
INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES.

Arribat aquest punt, cap regidor fa ús de la paraula.

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 20:25 hores del dia més amunt 
esmentat, s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signen tots els assistents que ho
desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO.

DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
queda estesa en 24 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 127 a 149 del 
llibre.

L’Ametlla de Mar, 01/10/2015

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.   1/2015  , 
DE   23/07/2015  .

ASSISTENTS A L’INICI

President

Sr. Jordi Gaseni i Blanch

Vocals

Sr. Antonio Espuny i Gaseni 

Sra. Mª Teresa Puell i Garcia

Sra. Maria Marsal i Subirats

Sr. Vicent Llaó i López

Sr. Joan Manuel Tello i Fernández

Sr. Joan Pere Gómez i Comes

Sra. Eva Mª del Amo i Galarzo

Sra. Sarai Pastó i Gallart

Sr. Josep Mª Callau i Figueres

Sra. Maria Arbó i Callau

Sr. Joan Font i Ballesteros

Sra. Marta Font i Ferré

Secretari
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Sr. Jacobo Martínez Deó

Interventora accidental

Sra. Mireia Martínez Margalef

Assisteix també a la reunió el senyor Juan Carlos Roé i Barberà, gerent de l’entitat.

ACTA

A l’Ametlla de Mar, a les 20:45 hores del dia 23/07/2015, 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 COMPTES ANUALS 2014.

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el Sr. Roé explica l’objectiu de la 
proposta, i destaca l’opinió favorable de l’auditoria. Repassa seguidament determinats 
aspectes relatius a l’immobilitzat, l’actiu corrent, i el fons de maniobra positiu.

El Sr. Font manifesta que votarà a favor per responsabilitat, però vol deixar constància que 
són els comptes d’un període en què no formava part del govern, i que, per tant, no es 
considera responsable del seu contingut.
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Com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició la Presidència, 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:

Un cop aprovada la formulació dels comptes anuals de LA CALA SERVEIS MUNICIPALS,
S.L. corresponents a l’exercici 2014 pel Consell d’Administració, en sessió del dia 31 de març
de  2014,  s’han  d’elevar  a  la  Junta  General  per a  la  seva  aprovació.  Per  tant  el  Ple  de
l’Ajuntament en la seva funció de Junta General,

ACORDA:

Primer.- Aprovar  els  comptes  anuals  corresponents,  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. que han sigut objecte de l’informe d’auditoria externa per a
l’exercici tancat a 31 de desembre de 2014.

Segon.-  Aprovar l’aplicació de resultats de l’exercici 2014 de la següent manera:

2014

Base de repartiment:

Pèrdues i guanys (pèrdues) (‐)15.941,10

Aplicació:

Resultats negatius d'exercicis anteriors (‐)15.941,10

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 20:47 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
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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 150 a 151 del llibre.

L’Ametlla de Mar, 01/10/2015

El secretari
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 8/2015, DE 30/09/2015. ORDINÀRIA.

ASSISTENTS A L’INICI

Alcalde

Sr. Jordi Gaseni i Blanch

Regidors

Sr. Antonio Espuny i Gaseni 

Sra. Mª Teresa Puell i Garcia

Sr. Vicent Llaó i López

Sr. Joan Manuel Tello i Fernández

Sr. Joan Pere Gómez i Comes

Sra. Eva Mª del Amo i Galarzo

Sra. Sarai Pastó i Gallart

Sr. Josep Mª Callau i Figueres

Sra. Maria Arbó i Callau

Sr. Joan Font i Ballesteros

Sra. Marta Font i Ferré

Secretari

Sr. Jacobo Martínez Deó
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Interventora accidental

Sra. Mireia Martínez Margalef

ACTA

A l’Ametlla de Mar, a les 19:30 hores del dia 30/09/2015, 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 7/2015, DE 23/07/2015, 
I DEL PLE EN FUNCIONS DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIS DE LA CALA SERVEIS
MUNICIPALS SL, NÚMERO 1/2015, DE 23/07/2015.

Es procedeix a llegir les actes de la sessió 7/2015, de 23/07/2015 i del Ple en funcions de la Junta
General de Socis de La Cala Serveis Municipals SL, número 1/2015, de 23/07/2015.

Un cop conclosa la seva lectura, cap regidor fa ús de la paraula.

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 tretze regidors presents, el següent acord:
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ÚNIC.- Aprovar l’acta de la sessió 7/2015, de 23/07/2015 i del Ple en funcions de la Junta 
General de Socis de La Cala Serveis Municipals SL, número 1/2015, de 23/07/2015.

2- APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2014.

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, el senyor Font manifesta que el seu vot 
serà d’abstenció. Segons l’informe d’Intervenció, explica, s’assoleixen quatre objectius, 
l’estalvi net amb vuit-cents trenta-set mil euros, el romanent de tresoreria amb un milió tres-
cents seixanta-dos mil euros, l’estabilitat pressupostària, i la regla de despesa, tot i que hi ha 
altres indicadors que no es compleixen, com en exercicis anteriors, com és ara el nivell de 
deute viu, que està sobre els divuit milions cinquanta-vuit mil euros. Recorda que tant el que 
és el deute consolidat com el de l’ajuntament sobrepassen el màxim permès que és del 110%, 
per aquest motiu tenen un pla de sanejament. Manifesta que tampoc estan complint amb el pla
d’ajust. En relació a l’estalvi net manifesta voler fer una reflexió, ja que han de ser 
pragmàtics. Si tenen un estalvi net de vuit-cents trenta-set mil euros, la pregunta que s’han de 
fer és, per què aquest pla d’ajust no es compleix, i com pot ser que el pla de pagament a 
proveïdors tampoc. Creu que és una reflexió que han de fer-se tots plegats.

L’alcalde manifesta que tots coneixen la situació econòmica de l’Ajuntament, però que el 
present punt de l’ordre del dia tracta de l’aprovació dels comptes generals de l’exercici 2014, i
el que ha de fer el nou Consistori és tancar l’expedient d’un exercici en el qual molts dels 
regidors presents ni hi eren i d’altres no estaven d’acord ni en la política econòmica ni en la 
gestió dels recursos. Tot i això, diu, ell votarà afirmativament per tal d’estar al costat dels 
tècnics de la casa i garantir que els números estan ben fets. Reitera el seu desacord amb les 
polítiques realitzades. Estan tots treballant per posar remei a la situació econòmica que es van 
trobar. El seu vot serà afirmatiu, però la resta de regidors del grup d’ERC s’abstindran.

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

* Vots a favor: sis.

* Vots en contra: cap.
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* Abstencions: sis. S’abstenen el senyor Antonio Espuny i Gaseni, la senyora Maria 
Teresa Puell i Garcia, el senyor Vicent Llaó i López, el senyor Joan Manuel Tello i 
Fernández, la senyora Marta Font i Ferré i el senyor Joan Font i Ballesteros.

El senyor Gómez explica el vot afirmatiu del seu grup. Tot i que, diu, dels cinc regidors 
actuals, quatre no hi eren en l’anterior legislatura, per responsabilitat, i ja que els comptes 
s’han d’aprovar per poder tirar endavant, el seu grup no pot fer altra cosa que votar a favor.

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

Atès que ha finalitzat la tramitació de l'expedient per retre i aprovar els Comptes Generals de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar corresponents a l'exercici de 2014;

Vist l'informe emès per la Intervenció General en data 8/07/2015, 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:
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PRIMER.- Aprovar els Comptes Generals de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar corresponents 
a l'exercici de 2014.

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.

3- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
2015 NÚM. 4/2015.

Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat el senyor Font manifesta que la proposta
contempla dos conceptes, una transferència de crèdit i un suplement de crèdit. La primera està
valorada en un milió dos-cents vint-i-set mil euros, per dotar altres partides que estan 
mancades. En relació al suplement de crèdit explica que correspon a una subvenció del 
Consell Comarcal destinada a asfaltar una part del camí del Cementiri. S’ha de dir, afirma, 
que hi ha quatre factures de l’empresa AQUALIA, de l’exercici del 2014, que no es van 
contemplar en aquell pressupost i es van passar al 2015, que segons té entès són pel concepte 
de regularització del preu del contracte del servei. Això fa que aquests vuit-cents mil euros del
capítol 9 vagin al capítol 2, tot i que han de reconèixer que estan incomplint la regla de la 
despesa i per tant ho hauran de regularitzar durant aquest exercici de 2015. Manifesta que el 
seu grup, per sentit de responsabilitat, votarà a favor.

El senyor Espuny dóna les gràcies al senyor Font i reafirma que es tracta d’una modificació 
de crèdit per donar cabuda a una sèrie de factures importants que van quedar penjades, que no
van poder entrar al pressupost i que estaran reflectides en el pressupost d’enguany; i també 
una sèrie de partides que es van esgotar durant els primers sis mesos de l’any i a les quals s’ha
de donar sortida, ja que l’ajuntament no es pot parar. Han agafat dues partides que no s’han 
utilitzat, com són l’amortització del préstec i els seus interessos, ja que la llei de morositat va 
permetre retardar els pagament aquest any, i gràcies a aquest recursos podran fer front a les 
importants factures que l’any passat van quedar penjades. Espera que de cara al 2016 puguin 
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tenir els números reals de la situació econòmica de l’ajuntament, per poder prendre les 
decisions conseqüents que siguin necessàries per anar redreçant poc a poc l’economia de 
l’ajuntament i que quan parlin de deute o d’estalvi net tinguin els números exactes. Agraeix al 
senyor Font el seu vot favorable.

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.

El senyor Gómez manifesta que el seu grup votarà afirmativament perquè creuen que per 
responsabilitat ho han de fer.

L’alcalde dóna les gràcies al senyor Gómez, i li prega que faci la seva explicació del vot 
durant l’ús del torn de paraula que li correspon, per tal de no interferir el ritme de la votació.

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

Atès que s’ha tramitat expedient de modificació del pressupost de l’administració general de
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 4/2015;

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 les
Bases d’execució del pressupost per al 2015;

Vist l’informe d’Intervenció;

El Ple acorda:
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació del pressupost de l’administració general de
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, núm. 4/2015, que és el que s’especifica:

Aplicació Hab/ Supl,
Disminucion
s

130.16000 Seguretat Social 0,00 24.000,00

912.16000 Seguretat Social 24.000,00 0,00

1531.61903 Pavimentació cami cementiri 15.313,34 0,00

1531.61904 Abocament aigües pluvials plaça de canó 12.215,24 0,00

1531.21200 Manteniment obres i serveis 32.241,90 0,00

1621.22701 Tractament i neteja de residus 19.016,25 0,00

1621.22702 Servei recollida i transport de residus 10.500,00 0,00

1621.22703 Servei eliminació de residus 79.549,35 0,00

170.22000 Material Mediambient 15.047,34 0,00

312.22000 Material ambulancia 9.549,39 0,00

432.22700 Factures viles mariners 9.729,20 0,00

323.22700 Pla educatiu entorn 900,00 0,00

323.13000 Retribucions bàsiques 0,00 3.600,00

920.15000 Productivitat 3.600,00 0,00

920.22100 Energia Electrica 137.594,83 0,00

330.22000 Altres despesa de cultura 2.795,86 0,00

920.21600 Manteniment serveis ofimatics 21.149,51 0,00

920.20900 Canon ocupació 9.586,39 0,00

920.22604 Despeses jurídiques 66.983,73 0,00

920.22798 Serveis de gestoría 13.233,52 0,00

920.22799 Altres prestacions serveis 32.657,28 0,00

161.22799 Retribució concessionari aigua 721.328,15 0,00

130.22002 Material ordinari no inventariable 5.000,00 0,00
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011.91300 Amortització prèstec 0,00 800.000,00

011.31001 Interessos prèstec 0,00 400.000,00

Total
1.241.991,2

8 1.227.600,00

Ingressos

Aplicació Hab/ Supl,
Disminucion
s

76103 CCBE, Subvenció camí cementiri 14.391,28 0,00

SEGON.- Determinar el resum numèric de la modificació pressupostària aprovada:

   PRESSUPOST 2015  

 INGRESSOS DESPESES

    

    

capítol 1  4.728.008,20 29,485697  3.874.032,15 24,159970 

imports %  imports %

capítol 2  228.858,96 1,427253  7.082.717,25 44,170578 

capítol 3  5.185.503,75 32,338817  370.538,99 2,310825 

capítol 4  2.515.969,43 15,690563  947.559,52 5,909349 

capítol 5  304.486,54 1,898896  65.378,00 0,000000 

capítol 6  0,00 0,000000  2.814.969,42 17,555244 

capítol 7  2.322.442,30 14,483653  272.097,77 1,696907 

capítol 8  749.651,77 4,675120  0,00 0,000000 

capítol 9  0,00 0,000000  607.627,85 3,789403 

     

op. corrents  12.962.826,88 80,841227  12.340.225,91 76,958446 

op. de capital  3.072.094,07 19,158773  3.694.695,04 23,041554 

TOTAL  16.034.920,95 100  16.034.920,95 100 
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GRAU D'ANIVELLAMENT PRESSUPOSTARI:   0,00

TERCER.- 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 disposa, per
al cas que no es presentessin al·legacions de cap mena, l’aprovació definitiva un cop haurà
transcorregut aquell termini.

4- DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST 2ON. TRIMESTRE 2015.

Es dóna compte del seguiment del Pla d’Ajust del 2n trimestre de 2015.

La Corporació es dóna per assabentada.

5- DONAR COMPTE DE L’INFORME MOROSITAT I PMP SEGON TRIMESTRE 2015.

Es dóna compte de l’informe de morositat i del PMP del 2n trimestre de 2015.

La Corporació es dóna per assabentada.

6- DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL SEGON TRIMESTRE 2015.
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Es dóna compte de l’execució trimestral del 2n trimestre de 2015.

La Corporació es dóna per assabentada.

7- DONAR COMPTE DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE 
L'EXERCICI 2016.

Es dóna compte de les línies fonamentals del pressupost de l’exercici de 2016.

La Corporació es dóna per assabentada.

8- MOCIÓ EN RELACIÓ AL PROJECTE “AUTOVIA CASTELLÓ – L’HOSPITALET DE 
L’INFANT. CARRETERA N-340 TRAM LA JANA –L’HOSPITALET DE L’INFANT.

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 la proposta d’acord relativa a la moció del projecte 
“Autovia Castelló – l’Hospitalet de l’Infant, Carretera N-340, tram La Jana – l’Hospitalet de 
l’Infant”.

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: dotze.

* Vots en contra: cap.
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* Abstencions: cap.

Vist que concorre el quòrum exigit per l’article 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, s’inclou el punt 
referent a la moció a l’ordre del dia.

Un cop llegida la proposta d’acord i, en fase 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:

“Amb data 15 d’octubre de 2003 es va aprovar provisionalment per la Direcció General de 
Carreteres, l’estudi informatiu de clau EI.1-I-143 “Autovia Castelló-L’Hospitalet de l’Infant”, 
sent publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat el dia 1 de novembre del mateix any per al 
corresponent tràmit d’informació pública.

Aquesta informació pública ho era també als efectes mediambientals establerts en el 
procediment d’avaluació d’impacte ambiental.

A l’abril del 2005 el Govern de la Generalitat, els ajuntaments del territori, i tots els partits 
amb representació parlamentària a les Terres de l’Ebre, varen consensuar un acord per fixar el 
traçat de l’A-7 al seu pas pel territori ebrenc, i demanar l’impuls de la seva construcció amb la
màxima celeritat.

El Butlletí Oficial de l’Estat de data 22 de setembre de 2005, publicà l’aprovació provisional 
per la Direcció General de Carreteres per Resolució de 18 d’agost de 2005, l’estudi formatiu i 
estudi d’impacte ambiental, clau EI.1-I-143 “Autovia A-7. Tram: Castelló – l’Hospitalet de 
l’Infant. Subtram: La Jana – El Perelló”.

Un nou estudi informatiu i estudi d’impacte ambiental del projecte: “Autovia A-7. Tram: 
Castelló – l’Hospitalet de l’Infant. Subtram: La Jana – El Perelló”, va ser sotmès al tràmit 
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d’informació pública d’acord amb la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat, d’1 d’octubre del
2007.

Basant les al·legacions presentades, per part de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a la 
Comunitat Valenciana es comunica (març de 2009) que han procedit a estudiar un possible 
traçat de la futura A-7, com a alternativa a la proposta de duplicació de la carretera actual N-
340.

Ja que de la informació pública de l’Estudi abans esmentat va resultar la necessitat de 
modificar l’alternativa seleccionada a l’entorn del Perelló, es va realitzar un nou estudi 
ambiental sobre la mateixa, recollit en el document “INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
A L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL”.

En el Butlletí Oficial de l’Estat de data 6 de juliol de 2010, es publicà l’anunci de la 
Demarcació de Carreteres de l’Estat a la Comunitat Valenciana sobre aprovació provisional de
l’estudi d’impacte ambiental de la solució recomanada per l’autovia: Castelló – l’Hospitalet 
de l’Infant. Subtram: La Jana – El Perelló. Clau EI.1-I-143.A.

En el Butlletí Oficial de l’Estat de data 6 d’agost de 2013 es publicà la Resolució de 23 de 
juliol de 2013, de la Secretaria d’Estat de Medi Ambient, per la qual es formula declaració 
d’impacte ambiental del projecte Autovia A-7, tram Castelló – l’Hospitalet de l’Infant, 
subtram del Perelló – L’Hospitalet de l’Infant, Tarragona.

Per Resolució d’1 d’abril de 2014, la Ministra de Foment va resoldre aprovar l’expedient 
d’informació Oficial i Pública i definitivament l’Estudi Informatiu “Autovia A-7, tram 
Castelló – L’Hospitalet de l’Infant, subtram del Perelló – L’Hospitalet de l’infant” Clau: EI.1-
E-143.B.

En data 19 de novembre de 2014, el Parlament de Catalunya va aprovar per una àmplia 
majoria una moció que instava al Ministeri de Foment a respectar l’acord del 2005, a executar
les obres de l’A-7, de forma immediata i establir la gratuïtat de l’AP-7, per al trànsit intern de 
la mateixa al seu pas per les Terres de l’Ebre.

Durant els últims anys, alcaldes de les Terres de l’Ebre, han mantingut reunions amb diferents
responsables del Ministeri de Foment, per tal d’impulsar la construcció immediata de l’A-7.

Els pressupostos de l’Estat per a 2016 confirmen la intenció del Ministeri de Foment de no 
seguir endavant amb el projecte , cosa que resulta escandalós. La carretera N-340 és la via de 
major sinistralitat de Catalunya. Al seu pas pel Baix Ebre i Montsià compta amb una intensitat
mitjana diària que supera àmpliament els 15.000 vehicles, dels quals una quarta part són 
pesats. Els accidents greus, la majoria mortals, es reprodueixen en massa freqüència, els dos 
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últims, en què han mort quatre persones tots just fa pocs dies, però segueixen sense construir 
l’A-7.

Els ajuntament venim exigint solucions des de fa temps, mentre, és necessari adoptar mesures 
provisionals desviant obligatòriament els vehicles pesants per l’AP-7, amb les corresponents 
bonificacions, mesura que sens dubte reduiria la sinistralitat de manera substancial.

A més del primer i principal objectiu de reduir la xifra d’accidents, cal tenir en compte el 
factor econòmic. El criteri de l’Estat de deixar aquestes infraestructura inacabada no és 
eficient ni raonable ja que no trobem amb extensos trams ja desdoblats i altres més petits que 
queden per desdoblar, amb la qual cosa és impossible obtenir el rendiment inicialment previst.

Per tot això, el Ple de la Corporació, 

ACORDA:

1.- Sol·licitar al Ministeri de Foment que es reprenguin els tràmits per a la redacció i execució
dels projectes d’AUTOVIA L’HOSPITALET DE L’INFANT – EL PERELLÓ I EL 
PERELLÓ – LA JANA.

2.- Que amb efectes immediats s’adoptin mesures provisionals per desviar obligatòriament els
vehicles pesants per l’AP-7, des d’Alcanar/Ulldecona fins l’Hospitalet de l’Infant i que 
s’apliquin a aquest vehicles les mateixes bonificacions que s’estan aplicant a la CN-2 a la 
província de Girona.

3.- Que amb caràcter immediat i provisional, el trànsit intern per l’AP-7, des 
d’Alcanar/Ulldecona fins a l’Hospitalet de l’Infant, sigui gratuït, fins la finalització de les 
obres de l’A-7.

4.- Remetre els presents acords al Ministeri de Foment , a les Corts Espanyoles, a la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat i al Parlament de Catalunya”.



Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

Llibre de les actes del Ple.

Pàgina 243

L’alcalde informa que per a demà dijous dia 1 d’octubre està convocada, juntament amb la 
Federació de Veïns de Tortosa i Amposta i els ajuntament afectats, una concentració per tallar 
el trànsit de la CN-340, a l’alçada d’Alcanar i també en el punt quilomètric 1115 del terme 
municipal de l’Ametlla de Mar, a l’alçada del restaurant Can Massana, a les 18:15 hores; i 
aprofita per demanar la col·laboració de tots els veïns que vulguin assistir a aquest acte de 
protesta. 

8- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, I: DECRETS
DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 
l’Alcaldia números 416/2015, de 20/07/2015, al 528/2015, de 25/09/2015, i de les actes de les
Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 20/2015, de 20/07/2015, 21/2015, de 
06/08/2015, 22/2015, de 20/08/2015 i 23/2015, de 03/09/2015, documents tots que han estat a
disposició dels senyors regidors a la Secretaria des del moment de la notificació de la 
convocatòria de la present sessió.

9- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 
INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES.

El senyor Font recorda al regidor d’Obres i Serveis que fa un mes li va comunicar que els 
embornals ubicats en diversos carrers de la localitat estan bruts, i ja que estan en període de 
pluges, demana la seva neteja. Pregunta, tant a l’alcalde com al regidor d’Hisenda, que van 
acudir aquest estiu i per requeriment, al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat,
si poden explicar el contingut l’entrevista mantinguda. Així mateix, i donat que el passat 14 de
setembre, tant l’alcalde com el regidor d’Hisenda senyor Espuny, acompanyats dels caps de 
Tresoreria i Intervenció de l’Ajuntament, van tenir una reunió amb el Subdirector de la 
Secretaria General de l’Estat de Coordinació Autonòmica i Local amb l’objectiu d’analitzar 
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quines mesures i/o fórmules podrien prendre per fer front als dotze milions de deute bancari 
provinents de l’Estat via ICO per al pagament a proveïdors durant els anys 2012 i 2013, si 
poden fer una valoració explicativa. Demana també, en relació a una roda de premsa de 
l’alcalde i el senyor Espuny a principis d’agost, informant que el deute de l’ajuntament en 
aquell moment era d’uns cinquanta milions d’euros, si podrien fer una anàlisi i explicació, a la
vegada que prega, en nom de la Plataforma Calera, fer un ple extraordinari per donar compte 
degudament documentat d’aquest deute, i a posteriori, quan tinguin els mecanismes 
pertinents, una audiència pública a tot el poble.

El senyor Gómez prega que es treguin les pintades aparegudes en diferents espais públics del 
poble. Prega també fer un repàs a la megafonia del municipi, ja que en algun indret no 
funciona, així com que es tingui més cura de la neteja i manteniment de les zones verdes, com
per exemple les del parc del Bon Repòs.

El senyor Espuny manifesta que és cert que han detectat uns quants embornals bruts, degut 
principalment a que estan situats en uns carrers que quan plou baixa molta aigua amb brutícia,
que els tapona i no permet que marxi l’aigua. Aquests embornals, diu, estan localitzats, i de 
cara a la primavera de l’any vinent efectuaran una neteja prèvia. Explica que quan va entrar el
nou equip de govern el personal treballador de l’ajuntament ja tenia les seves tasques 
determinades ja que estaven en plena època estival, i el principal era tenir les platges i el 
poble net. En relació al prec de la neteja de les zones verdes del parc del Bon Repòs, explica 
que han tingut molta cura, i ja que els caps de setmana no hi havia personal de neteja de la 
brigada disponible, van haver de contractar dos persones durant dos mesos que només van 
dedicar-se exclusivament a la neteja dels elements més grossos, com llaunes, papers, etcètera, 
per tal que el poble és veies més net que en períodes anteriors. Una de les mesures previstes 
per al proper any és la compra de més papereres, ja que no se sap perquè els últims anys s’han
anat retirant. Tenen preparat un pla de xoc amb la compra de nous elements per ser instal·lats 
ens els llocs més transitats, per tal que el visitant pugui dipositar aquests tipus de deixalles.

Respecte del tema econòmic, explica el senyor Espuny que tot just ahir van fer arribar a tots 
els membres de l’oposició la documentació explicativa demanada, i que un dels documents fa 
referència explícita al deute existent en data 5/08/2015, comptabilitzat pels tècnics de la casa, 
i que era de quaranta-set milions tres-cents cinquanta-sis mil euros, tot i que des de llavors 
fins ara han hagut variacions. El deute està viu, i per desgràcia, afirma, no passa setmana que 
no tinguin noves sorpreses de reclamacions patrimonials i/o sentències que els obliguen a 
pagar unes quantitats que d’alguna manera han fet incrementar la quantitat esmentada; com 
per exemple la sentència del Bon Repòs, o la de IDEA, que els obliga a pagar quatre-cents 
setanta-cinc mil euros pel primer projecte que es va fer de la residència. Tot i així, recorda que
l’alcalde, amb la prudència que el caracteritza va dir que el deute era de quaranta-cinc 
milions, però és palès que es va quedar curt. Creu que la gent que els està escoltant ha de 
saber d’on surten aquests números. Explica que en aquell moment ja van dir que si 
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l’ajuntament hagués de pagar a totes les empreses i proveïdors als que deuen diners, amb la 
finalitat de deixar l’ajuntament totalment net, la quantitat oscil·lava entre els quaranta-set i els
cinquanta milions d’euros. Afirma que en data 5/08/2015 tenien un deute bancari de divuit 
milions cinquanta-vuit mil euros i un deute a proveïdors de sis milions nou-cents cinquanta-
dos mil euros, a la Cala Gestió un deute a proveïdors de tres milions sis-cents quinze mil 
euros. El de la Cala Serveis era de cinquanta-tres mil euros, i el del CEM la Cala, de 
cinquanta-cinc mil euros. Tot i així hi havia un deute que no està reflectit ni comptabilitat però
que són obligacions de l’ajuntament que s’han de pagar, i que ascendeix a deu milions sis-
cents mil euros, sis dels quals són els de la Companyia d’Aigües. Des de fa un any i poc, 
continua, l’ajuntament té també els serveis d’una empresa que porta l’enllumenat públic que 
havia de realitzar unes inversions que estan quantificades en un milió dos-cents mil euros, que
també l’han de pagar amb el cànon anual que paguen a l’empresa i que està al voltant dels 
tres-cents setze mil euros anuals, quantitat amb la qual l’actual equip de govern està en 
desacord perquè creuen que els preus dels elements i dels treballs són desorbitats. Per aquest 
motiu estan en negociacions amb aquesta empresa, per mirar d’arribar a un acord. Tenen 
també, diu, unes sentències fermes i unes indemnitzacions a les quals han de respondre, al 
voltant de dos milions cent mil euros del famós conveni en relació a les quatre hectàrees a la 
vora del castell de Sant Jordi, que l’oposició ja va denunciar en el seu dia, i que si tot acaba 
malament els pot costar sobre els tres milions d’euros per un terreny que no es pot tocar 
perquè està totalment protegit. Aquest va ser el compromís pres per part de l’ajuntament, però 
la decisió estava dipositada en un tercer que havia d’acceptar o no el que es preveia en aquell 
conveni, i en no poder complir-lo en la seva totalitat, la reclamació patrimonial per part dels 
propietaris dels terrenys és de dos milions cent mil euros, més els interessos. Hi ha dos 
reclamacions patrimonials més per import de cinc-cents mil euros, i a més a més ha sorgit ara,
degut a que es va gestionar una malament subvenció pels camins, i donat que no es va 
justificar prou bé, una sol·licitud de reintegrament de seixanta mil euros. També la sentència 
del Bon Repòs, que diu que s’han de pagar noranta mil euros. Total, que en aquell moments 
van estimar tres milions sis-cents mil euros en sentències que l’ajuntament ha de respondre, i 
que en l’actualitat ja sobrepassen aquesta quantitat. Reitera que hi ha una sentència molt 
recent en que la quantitat a pagar és molt important, que és la que diu que s’ha de pagar el 
projecte a la primera empresa que se li va adjudicar la construcció de la residència, IDEA, i 
que ascendeix a la quantitat de quatre-cents setanta-cinc mil euros, tot i que encara no saben 
els interessos que els tocarà afegir.

Tot l’exposat diu, és un resum de tot allò que no està comptabilitzat en cap llibre de 
l’ajuntament però és deute que s’ha de pagar, perquè en tenen l’obligació. La Cala Gestió té 
també un deute que no està plasmat en els llibres però que s’ha de pagar, com és la cessió del 
terreny per a la construcció de la residència a canvi que quan estigués construïda l’ajuntament 
pagaria un lloguer mensual. Des de que es van lliurar les claus l’any 2013, afirma, només 
s’han pagat dos quotes, i s’ha generat per tant un deute de dos milions quatre-cents mil euros 



Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

Llibre de les actes del Ple.

Pàgina 246

més uns interessos de tres-cents trenta mil euros; és a dir, continua, que si la residència la 
paguessin a dia d’avui costaria al poble uns vuit milions d’euros. Explica també, continua, que
La Cala Gestió va cobrar de l’empresa ANIDA, en concepte de quotes urbanístiques, dos 
milions vuit-cents mil euros per al finançament del pont a la urbanització Les Tres Cales 2a 
fase, i que un cop efectuada l’obra d’aplanament dels terrenys, quan l’empresa va presentar 
les primeres certificacions d’obres acceptades i que corresponen a les obres prefabricades, van
anar a buscar els diners i no van trobar ni cinc. Va preguntar que se n’havia fet d’aquests 
diners, i la resposta va ser que s’havien pagat altres factures que hi havia pendents. De manera
que, l’ajuntament va rebre els diners de l’empresa ANIDA, que és el propietari majoritari, per 
a la construcció del pont, i els diners per pagar l’obra ja no hi són. Si s’haguessin trobat 
aquests diners ara l’obra del pont s’estaria executant, i es deurien els dos milions vuit-cents 
mil euros més de factures pendents d’aquella obra que ara s’ha hagut d’aturar, i el deute total 
de La Cala Gestió arribaria als sis milions d’euros.

Si se sumen, resumeix, els divuit milions del deute bancari, els set milions del deute a 
proveïdors, els tres milions sis-cents mil euros comptabilitzats de deute a proveïdors de la 
Cala Gestió, i els deu milions i mig de l’ajuntament, en factures no comptabilitzades però que 
existeixen, més el vuit milions no comptabilitzats de la Cala Gestió, dóna vint-i-vuit milions 
d’obligacions comptabilitzades i divuit milions d’obligacions no comptabilitzades, que fa un 
total de quaranta-set milions tres-cents cinquanta-sis mil euros. Quan van dir que el deute 
estava rondant els cinquanta milions d’euros no ho van dir per dir-ho, sinó que van intentar dir
al poble quina era la situació econòmica real de l’ajuntament i a quines responsabilitats 
econòmiques han de fer front, i no van enganyar a ningú. Creu que aquests fets s’havien 
d’explicar, i han esperat que el grup municipal de CiU tingués la documentació i la pogués 
analitzar. En referència a l’anàlisi de com s’ha produït aquesta situació, que ha demanat el 
senyor Font, contesta el senyor Espuny que no el poden fer encara, tot i que quan disposaran 
de més dades faran un Ple extraordinari per parlar de com s’ha pogut arribar a generar aquesta
situació. No obstant, continua, pot avançar algun apunt de com s’ha generat, i creu que el 
senyor Gómez podrà donar alguna explicació, ja que va ser durant la seva època quan es van 
prendre algunes d’aquestes decisions. Cóm és possible que s’hagin arribat a encarregar tres 
projectes de residència en el mateix solar,  un primer de quatre-cents setanta-cinc mil euros a 
l’empresa IDEA, un segon de tres-cents onze mil euros a uns arquitectes de Tortosa, i dos-
cents cinquanta-cinc mil euros per un tercer a ACSA, que és el constructor actual, quan tots 
tres projectes són molt iguals. Cóm va ser possible que els responsables de l’ajuntament 
gastessin en aquells moments un milió d’euros només en projectes. Quina necessitat tenia 
l’ajuntament d’encarregar tres projectes per construir una residència en el mateix lloc. Opina 
que amb el primer projecte ja en tenien prou, i que si no els agradava una empresa podien 
buscar-ne una altra, però amb el mateix projecte. Aquest és un dels fets que a dia d’avui 
l’equip de govern no entén, tot i que esperen entendre-ho en els propers mesos. Reitera la 
sol·licitud al senyor Gómez, ja que els fets es van produir durant la legislatura que ell era 
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regidor d’Urbanisme, posi una mica de llum i expliqui per què l’ajuntament va pagar tres 
projectes per a una mateixa obra quan amb el primer ja n’haguessin tingut prou, ja que del 
primer al tercer només varia la façana.

L’alcalde manifesta entendre que amb aquesta explicació del senyor Espuny es dóna per 
contestat el prec del senyor Font que demanava informació sobre el deute detectat de 
cinquanta milions d’euros. En relació a la realització d’un ple extraordinari diu que si aquest 
ha d’aportar llum i donar tota la informació sobre la situació econòmica, creu que sí, que estan
obligats a fer-ho, pel dret que té la ciutadania a ésser sabedora. Remarca el punt ha què fet 
menció el senyor Espuny de què el deute és viu: han destinat un advocat, explica, que faci un 
radiografia de tot allò que fa referència a la Cala Gestió, perquè creuen que és en aquest 
organisme a on hi ha coses que costen més d’entendre, com per exemple el pont de les Tres 
Cales i els costos repercutits als propietaris. També estan mirant de tenir un control exhaustiu 
de tots els contencions generats a nivell urbanístic, i que han generat unes sentències que 
afecten molt, econòmicament, l’ajuntament. Necessiten tenir el màxim d’informació, per 
respecte a la veritat, per fer un ple extraordinari, i quan la tindran, el convocaran per explicar-
ho i compartir tota la informació, perquè creu que la gent té tot el dret a saber-ho. Continua 
explicant, en relació a la visita realitzada aquest estiu al Departament d’Economia i Finances 
de la Generalitat, que era una visita que tenien el deure de fer-la per compartir impressions 
amb tècnics i especialistes, donar-los tota la informació, i demanar-los consell per la situació 
que s’han trobat, però que va succeir al revés, que van ser ells qui els van cridar. Van acudir el
dia i l’hora assenyalats, tant ell com el regidor d’Hisenda i els tècnics d’Intervenció; els 
havien citar perquè havien detectat una disfunció entre les xifres que tenien ells del romanent 
positiu de tresoreria i les dades del període de pagament a proveïdors, excessiu, ja que 
s’estava pagant a tres-cents dies. No entenien com podia ser que per una part tinguéssim un 
romanent positiu i per l’altra paguéssim tant tard. La citació era per a això, tot i així ells van 
aprofitar per demanar consell sobre la situació trobada. Ells ja en tenien coneixement per la 
documentació que oficialment se’ls presenta i pel pressupost general de l’ajuntament, però es 
va aprofitar l’ocasió per posar-los de manifest les dades de La Cala Gestió, i demanar-los 
consell de com creien ells que s’havia de tirar. Van copsar sorpresa i preocupació, però ens 
van traslladar un missatge d’ànim, que costaria però que ens sortiríem. Així ho creu també 
l’equip de govern. Pel que fa a l’Administració General de l’Estat, en particular pel que fa als 
dotze milions d’euros que es deuen a proveïdors, es mantenen converses amb la Subdirecció 
corresponent del Ministeri d’Hisenda que gestiona tot allò referent a les Administracions 
Locals i que és qui decideix sobre el crèdit per pagar a proveïdors. L’Ametlla de Mar és un 
poble que té moltes entrades però que també té unes limitacions, i del que es va parlar és de 
quins recursos es disposa per buscar una solució i no generar un empitjorament encara més 
greu, poder-ho neutralitzar en definitiva. Es van valorar diverses opcions, i Intervenció 
treballa ara fent un estudi per veure com pot repercutir en l’economia de l’ajuntament una o 
l’altra solució. Són solucions que sempre aniran acompanyades de plans d’ajust com els que 
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ja tenen, però imprescindibles perquè l’Estat l’accepti, ja que qualsevol gest que facin ells 
sempre ha d’anar acompanyat amb un altre de l’ajuntament que pugui garantir la seva 
negociació amb els bancs. És difícil demanar una rebaixa ja que hi ha poca mobilitat, com 
també és difícil trobar cap municipi del voltant que tingui un nivell tan alt de deute a 
proveïdors amb un crèdit ICO de l’Estat. De totes formes, assevera, vol tranquil·litzar a la 
gent i dir-los-hi que estan en bones mans, que a la casa hi ha bons professionals i que la 
decisió que prenguin serà compartida. com tot el que han fet fins ara. Intentaran buscar la 
millor solució, i espera que sigui durant els propers dies.

Contesta el prec del senyor Gómez tot dient-li que es netejaran les pintades aparegudes en el 
municipi ja que això fa de poble brut. Ho faran quan es pugui ja que un dels seus desitjos és 
tenir un poble net. En relació al prec sobre la megafonia n’ha pres nota, i ho farà comprovar. 
Li consta que hi ha altres zones del poble amb dificultats. Tenen una reunió pendent amb la 
Diputació per tractar sobre el pla d’emergències PENTA, que és de qui depèn la megafonia 
del municipi. En quan a la neteja, explica que estan limitats pel tema del personal i la manera 
de funcionar i moltes vegades, ja que no poden pagar hores extres, fa que les hagin de 
recuperar en dies de festa, tot i que intenten que no sigui en estiu. Opina que aquest tema 
requereix de l’ajut de tots, i aprofita per demanar l’aportació de noves idees, ja que pensa que 
no només cal posar remei en la neteja, sinó que s’hauria d’acompanyar d’una campanya a 
nivell d’escola, perquè hom té la sensació que per molta gent que posessin a treballar en el 
tema de la neteja sempre en serien pocs, però que és una situació que no se la poden permetre.
És veritat, diu, que és complicat i costós el manteniment de places i jardins, especialment el 
del Bon Repòs, i mantenir-lo impecable, que és una cosa que s’han de plantejar -si es pot 
mantenir impecable segons quin tipus d’enjardinament-, ja que per a reduir deute s’ha de 
reduir despesa, i ja van dir que els impostos no els augmentaran. Per reduir despesa han de 
començar a ser tots conscients de per on han de passar, i de l’esforç que han de fer tots 
plegats. Agraeix l’aportació per recordar que estan oberts a poder col·laborar en aquest tipus 
d’accions.

Aprofita l’alcalde l’ocasió, diu, per informar que van fer una visita a l’Agència Catalana de 
l’Aigua per parlar del projecte de l’ampliació del clavegueram en alta a la Plaça del Canó, que
és un projecte que està entre els quatre-cents i els cinc-cents mil euros. Els van assegurar que 
intentarien tancar-lo abans de finals d’any. Informa també que s’estan finalitzant els nous 
accessos a la Comissaria de Mossos, i resten pendent de la seva inauguració i posada en 
marxa, que segons la informació de que disposa pot ser abans de finalitzar l’any. En relació a 
la carretera d’accés sud, el tram que va des del pont de Santes Creus, cap a les platges, explica
que ja disposen de la primera certificació d’obra que ja compta amb tots els materials 
disponibles. També explica que com tots hauran pogut comprovar s’ha finalitzat amb el 
projecte de senyalització i canvi de les dutxes de les platges del terme, que eren uns ajuts que 
exigien havien d’estar els treballs finalitzats abans del proper mes de novembre. També 
s’iniciarà l’obra compartida entre els municipis de l’Ametlla de Mar, Perelló i l’Ampolla, que 
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és l’arranjament del GR 92. Creu que també és important comentar el nou concurs de la 
Generalitat del transport sanitari, que suposarà la base a l’Ametlla de Mar d’un vehicle 
d’intervenció ràpida, totalment preparat amb metge i infermer i que està previst que cap el 
mes de novembre puguin començar a funcionar. L’adjudicatari ha estat l’empresa 
Ambulàncies EGARA, amb què l’ajuntament manté converses ara per poder trobar un lloc 
adient per ubicar aquest servei juntament amb l’ambulància municipal del SUM.

Per finalitzar la seva intervenció, mostrar el seu desacord amb la imputació del President de la
Generalitat en funcions, de la exconsellera Irene Rigau i de la que fou Vicepresidenta Sra. 
Ortega, per haver tret les urnes el passat 9 de novembre per consultar a la ciutadania. Creu que
és un error, i que ho havia de dir.

Felicita també i dóna les gràcies a tots els caleros i caleres per la seva participació en les 
eleccions del passat 27-S, que va ser d’un 76%.

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 20:50 hores del dia més amunt 
esmentat, s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signen tots els assistents que ho
desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO.

DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
queda estesa en 14 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 152 a 165 del 
llibre.

L’Ametlla de Mar, 30/10/2015

El secretari
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 9/2015, DE 29/10/2015. 
EXTRAORDINÀRIA I URGENT.

ASSISTENTS A L’INICI

Alcalde

Sr. Jordi Gaseni i Blanch

Regidors

Sr. Antonio Espuny i Gaseni 

Sra. Mª Teresa Puell i Garcia

Sra. Maria Marsal i Subirats

Sr. Vicent Llaó i López

Sr. Joan Manuel Tello i Fernández

Sr. Joan Pere Gómez i Comes

Sra. Eva Mª del Amo i Galarzo

Sra. Sarai Pastó i Gallart

Sr. Josep Mª Callau i Figueres

Sra. Maria Arbó i Callau

Sr. Joan Font i Ballesteros

Secretari

Sr. Jacobo Martínez Deó
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Interventora accidental

Sra. Mireia Martínez Margalef

Excusa la seva absència la regidora Sra. Marta Font i Ferré.

ACTA

A l’Ametlla de Mar, a les 20:00 hores del dia 29/10/2015, 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.

En tràmit d’explicació de vot sobre la procedència de la urgència, cap regidor no en fa ús.

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

Vots a favor: dotze.

Vots en contra: cap.

Abstencions: cap.



Ajuntament de l’Ametlla de Mar 

Llibre de les actes del Ple.

Pàgina 252

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

Atès que concorren les circumstàncies exigides pels articles 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 
2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, 98.b) del Text refós de la Llei Municipal i de 
Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 79 del 
Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 
2568/1986, de 28/11/1986, per justificar la convocatòria del ple amb caràcter urgent;

El ple acorda ratificar aquesta mateixa convocatòria.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 8/2015, DE 30/09/2015.

Es procedeix a llegir l’acta de la sessió del Ple 8/2015, de 30/09/2015.

Un cop conclosa la seva lectura, i com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició el 
president, a l’empara de l’article 108 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment 
el següent acord:

ÚNIC.- Aprovar l’acta de la sessió del Ple 8/2015, de 30/09/2015.

2- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL D’ORDENANCES 
FISCALS PER AL 2016.

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 
del que es disposa a l’article 82.3 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 
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procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 
Comissió Informativa, amb el següent resultat:

* Vots a favor: dotze.

* Vots en contra: cap.

* Abstencions: cap.

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

Un cop llegida la proposta d’acord i, en fase debat, el regidor senyor Gómez felicita a la 
regidora de Medi Ambient senyora Marsal per la bona gestió efectuada en el tema dels residus
i agrair també la feina efectuada per l’antic regidor senyor Montagut que suposa té molt a 
veure per poder dir ara que s’ha fet una bona feina. Manifesta que el seu grup està totalment 
d’acord amb la bonificació proposada per al cotxes elèctrics i pregunta el per què es fa una 
bonificació del cent per cents als cotxes històrics.

El secretari sol·licita l’ús de la paraula per manifestar que aquesta bonificació als cotxes 
històrics ja hi era, i que l’únic que es fa és reubicar-la en l’articulat.

El senyor Gómez reitera la seva demanda de que se li expliqui el per què d’aquesta 
bonificació als cotxes històrics, quan aquests encara són més contaminants.

La senyora Marsal contesta que simplement s’ha fet el que acaba d’explicar el secretari, que 
és que aquesta bonificació ja ve de fa anys i que l’únic que es fa és reubicar l’articulat.

L’alcalde explica que no es canvia el que els darrers equips de govern havien mantingut en 
relació a la bonificació dels cotxes de més de vint-i-cinc anys, i que ara s’afegeix la 
bonificació als vehicles elèctrics o binomials.

La senyora Marsal explica que els usuaris dels vehicles històrics no en fan ús habitual, no 
obstant insisteix que aquesta bonificació existeix des de fa molts anys i que ara el que fan 
únicament és afegir-ne una altra.

El senyor Font pregunta al secretari si aquesta ordenança és de caràcter obligatori d’una 
normativa estatal o si és purament municipal.

El secretari contesta que són bonificacions potestatives en que el municipi pot establir o no.

El senyor Font pregunta des de quin any està vigent.
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Contesta el secretari que no ho sap, que ho hauria de mirar. 

El senyor Font demana si es pot esbrinar i que se’ls ho digui en el proper Ple.

El senyor Gómez manifesta que encara que estigui vigent des de fa anys, creu que estaria bé 
que ho miressin de cara al proper exercici i si realment creuen que aquestes bonificacions per 
als cotxes antics estan desfasades ho podrien derogar, i si creuen que estan bé doncs deixar-
les; tot i així reitera que no veu normal bonificar els cotxes antics, que són els que contaminen
més. Anuncia que el seu vot serà d’abstenció per no haver participat en l’elaboració del punt 
de l’ordre del dia.

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

Vots a favor: set.

Vots en contra: cap.

Abstencions: cinc. S’abstenen el senyor Gómez, la senyora del Amo, la senyora Pastó, el 
senyor Callau, i la senyora Arbó.

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

Atès que s’ha proposat la modificació de determinades ordenances fiscals, que són:

a) Per iniciativa de la Regidoria de Medi Ambient, l’Ordenança fiscal número 2, 
reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, amb l’objectiu d’introduir 
una bonificació de la quota de l’impost per a determinats vehicles.

k) Per iniciativa de l’Alcaldia, l’Ordenança fiscal número 10, reguladora de la taxa per la 
prestació del servei essencial de recollida, tractament, i aprofitament o eliminació dels 
residus, amb l’objectiu d’adequar les tarifes individualitzades de determinats grans 
productors al cost que realment se’n deriva de la seva gestió per part de l’Ajuntament 
de l’Ametlla de Mar. I eliminar-ne una, la corresponent al Port pesquer, en haver 
manifestat el titular de l’activitat, Ports de la Generalitat, mitjançant escrit de la Zona 
Portuària Sud de data 31/7/2015, registrat d’entrada amb el número 2400, de 4/8/2015,
la seva intenció d’autoprestar-se el servei de forma directa amb recursos propis a partir
de l’1/1/2016.
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Atès, respecte de la modificació que afecta la taxa, que s’ha incorporat un “Informe de la 
Gestió de residus dels grans productors 2015”, de la Regidoria, i que la Intervenció general ha
elaborat el corresponent estudi economicofinancer;

Atès que totes dues modificacions afecten tributs que s’acrediten a data 1 de gener, i que és 
necessari que l’expedient hagi estat definitivament aprovat i aquesta aprovació definitiva hagi 
estat publicada abans de la data esmentada;

Per tot això;

Vist el que es disposa als articles 22.2.e), 106 a 107, 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 95.6 respecte de les 
bonificacions aplicables a la quota del Impost sobre vehicles de tracció mecànica-, 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 de l’ordenança fiscal per 
al 2016 que s’especifica:

1- Es modifica l’Ordenança Fiscal número 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica, de la següent manera:

S’afegeix un nou article “Article 4 bis. Bonificacions”, a on, com a primer paràgraf, es 
reubica el contingut dels dos incisos finals del primer paràgraf de l’article 7è, relatius a la 
bonificació aplicable als vehicles històrics, que desapareixen d’aquella ubicació, i, com a 
segon paràgraf, es regula la bonificació i s’hi introdueix com a conseqüència de la present 
modificació, de forma que:

El nou article 4 bis queda redactat de la següent manera:

“Article 4 bis. Bonificacions.

1. 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.
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2. Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost els vehicles que 
reuneixin qualsevol de les condicions següents:

a) Que es tracti de vehicles elèctrics o binomials.

b) Que es tracti de vehicles que utilitzin exclusivament com a combustible biogàs, 
gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetal i
acreditin que, d’acord amb les característiques del seu motor, no poden utilitzar un 
carburant contaminant.

La determinació del compliment d’aquestes condicions per a cada vehicle serà feta 
d’ofici amb ocasió de l’autoliquidació de l’impost per a la seva matriculació. Per als 
vehicles ja inclosos al padró municipal, o en qualsevol altra circumstància, serà 
rogada a instància de part.”

El primer paràgraf de l’article 7 queda redactat de la següent manera (sense variació en el 
contingut, que és el que no es trasllada a l’article 4 bis):

“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.”

2- Es modifica l’Ordenança Fiscal número 10, reguladora de la taxa per la prestació del 
servei essencial de recollida, tractament, i aprofitament o eliminació dels residus, de la 
següent manera:

S’estableixen les següents modificacions puntuals en el quadre tarifari de l’article 5:

a) L’apartat 2.8 (“Benzineres”) de l’epígraf 2 (“Tarifes generals d’immobles o locals que
es defineixen com de règim especial en funció de la intensitat d’ús del servei”), queda 
redactat de la següent manera:

2.8. Benzineres.
2.8.1. Joselon SL..............................................................................1.677,85 €
2.8.2. Jose Luis Solé Acuña.............................................................1.596,16 €
2.8.3. Estació de servei Rosa del Mar, S ........................................ 1.701,61 €
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2.8.4. Alas Estaciones de Servicio, SL............................................1.463,81 €
2.8.5. Jayomi Serveis, SL………………........................................1.698,57 €

b) L’epígraf 3 (“Tarifes individualitzades”), queda redactat de la següent manera:

Epígraf 3. Tarifes individualitzades.

3.1. Ports.

3.1.1. Port nàutic de l’Ametlla.........................................................4.689,06 €

3.1.2. Port de Calafat.......................................................................4.622,03 €

3.1.3. Port de Sant Jordi...................................................................4.393,35 €

3.2. Circuit de Calafat............................................................................1.027,80 €

3.3. Càmpings.

3.3.1. Càmping Nàutic.....................................................................6.019,18 €

3.3.2. Càmping Village Platja........................................................12.472,51 €

3.4. Hotel Ametlla de Mar...................................................................12.002,80 €

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.

3- APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA PER 
AL CURS 2015-2016.

Abans d’entrar en el debat i la votació sobre el fons de l’assumpte l’alcalde, en compliment 
del que es disposa a l’article 82.3 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, sotmet a votació la 
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procedència de l’examen i votació del punt, en tractar-se d’un assumpte no dictaminat per la 
Comissió Informativa, amb el següent resultat:

* Vots a favor: dotze.

* Vots en contra: cap.

* Abstencions: cap.

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

Un cop llegida la proposta d’acord i, en fase de debat, el senyor Font manifesta que com tots 
saben les escoles de música de tot Catalunya des de fa uns anys estan patint retallades i que 
per tant estan en una situació difícil des del punt de vist financer. En el cas de l’Ametlla i 
durant el curs 2012-2013, la Generalitat va donar una subvenció de trenta-un mil vuit-cents 
vint euros i en el curs 2014-2015 i en aquest que ara comencen la subvenció serà de deu mil 
vuit-cents quaranta-dos euros, o sigui que han sofert una retallada de vint mil nou-cents 
setanta-vuit euros que representa un 65,92%. L’equip de govern anterior de CiU, va efectuar 
dos augments consecutius de les quotes dels alumnes per tal d’amortitzar aquesta baixada de 
la subvenció i que ell va entendre raonable. L’escola de música municipal, assevera, se 
sustenta des del punt de vista econòmic i financer per les subvencions que rep de la 
Generalitat, per les quotes que aporten els alumnes i per l’aportació de l’ajuntament; 
concretament per als anys 2014-2015, la subvenció d’onze mil dos-cents tretze euros 
representava 6,14% del pressupost; les quotes aportades pels alumnes van ser de seixanta-
quatre mil seixanta-un amb trenta euros, que representà el 35,12% del pressupost i la resta 
aportada per l’ajuntament fou de cent-set mil cent trenta amb vuitanta-tres euros que és el 
58,73%; això feia que el cost del funcionament de l’escola de música de l’any 2014-2015, fos 
de cent-vuitanta dos mil quatre-cents cinc amb setanta-quatre euros; amb l’ajustament 
presentat pel regidor per al curs 2015-2016, la subvenció serà la mateixa que representarà el 
6,78%, les quotes dels alumnes seran del 47,93% i la resta que aportarà l’ajuntament 
representarà el 45,27%, per tant el cost total del servei serà de cent seixanta-cinc mil cent-
noranta-cinc euros; la diferència de l’estalvi entre l’últim curs acadèmic i el que acaba de 
començar és de disset mil dos-cents onze amb trenta-set euros, que representa un 9,43% del 
cost del servei. El seu grup, diu, creu que es compleixen dos objectius , el primer és el de 
racionalitzar el dèficit existent que respecte al curs passat serà del 30,19%, i en el tema de 
personal que ha hagut una rebaixa important i que passarà de cent setanta-nou mil euros del 
curs passat a cent cinquanta-vuit mil cinc-cents euros que representa un 11,40% menys de 
despesa, sense que el servei quedi minvat. I la segona consideració és que creu que s’ha 
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racionalitzat el servei que dóna la pròpia escola de música, ja que considera més equitatiu en 
quant a la quota aplicada. Per tot l’exposat manifesta que el seu vot serà afirmatiu.

El senyor Gómez manifesta que el seu vot serà d’abstenció per no haver participat en les 
negociacions d’aquests preus públics.

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

Vots a favor: set.

Vots en contra: cap.

Abstencions: cinc. S’abstenen el senyor Gómez, la senyora del Amo, la senyora Pastó, el 
senyor Callau, i la senyora Arbó.

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

Atès que resulta necessari establir el preu públic per la prestació dels serveis de l’escola 
municipal de música per al Curs 2015-2016;

Vista la proposta de la Regidoria d’Ensenyament;

Vist l’estudi econòmic financer elaborat per la Intervenció General en data 15/10/2015;

Vist el que es disposa als articles 41 a 47, i 127 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5/3/2004, i 297 a 302 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 
13/6/1995;

El Ple acorda:

ÚNIC.- Modificar els preus públics per la prestació dels serveis de l’Escola municipal de 
musica, que resten fixats de la següent manera:
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Matèria     Hores lectives setmanals        Quota mensual

Llenguatge aplicat 1h llenguatge *68€

a l’instrument *30’ instrument individual

*45’ instrument 2 alumnes

*1h instrument 3 alumnes

*1h30’ instrument 4 alumnes

Instrument *30’ *30€

Instrument *1h *52€

*Tots els alumnes que fan instrument individual s’ha d’incrementar 5€ al preu instrument 
col·lectiu.

Tarifes: Conjunts, Grups de cambra i 2on instrument 

Activitat  Hores lectives setmanals        Quota mensual

Conjunt Instrumental 

Professional 1h30’ *16€ alumnes que fan una

altra activitat a l’escola.

Grup de cambra1h *12€ alumnes que fan una

altra activitat a l’escola.

*Alumnes que nomes fan una activitat 20€

2n Instrument 30’ 30€
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*Tots els alumnes que fan instrument individual s’ha d’incrementar 5€ al preu instrument 
col·lectiu.

Tarifes: Grau elemental i professional

Curs     Hores lectives setmanals        Quota mensual

Pre-sensibilització 45’ 17€

Sensibilització, 1, 2, 3 1h 30’ 33€

Iniciació 2h llenguatge *40€

*30’ instrument

*45’ instrument (2 alumnes)

1h instrument (3 alumnes)

*1h30’ instrument (4 alumnes)

1r G.E. 2h llenguatge *55€

*30’ instrument individual

*45’ instrument (2 alumnes)

*1h instrument (3 alumnes)

*1h30’ instrument (4 alumnes)

1h Solfa Jove/1h. Ensemble de guitarres/1h. Conjunt pianos.

2n. G.E. 2h llenguatge *66€

*45’ instrument individual

*45’ instrument (2 alumnes)
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*1h instrument (3 alumnes)

*1h30’ instrument (4 alumnes)

1h Solfa Jove/1h. Ensemble de guitarres/1h. Conjunt de pianos.

3r. G. E.

(instr. de vent i percussió) 2h llenguatge *73€

*45’ instrument individual

*45’ instrument (2 alumnes)

*1h instrument (3 alumnes)

*1h30’ instrument (4 alumnes)

1h 30’ Conjunt instrumental Professional

3r. G.E.

(guitarra o piano) 2h llenguatge *71€

*45’ instrument individual

*45’ instrument (2 alumnes)

*1h instrument (3 alumnes)

*1h30’ instrument (4 alumnes)

1h conjunt de pianos/ensemble de guitarres

4rt. G. E.

(instr. de vent i percussió) 2h llenguatge 75€

45’ instrument individual

10’ acompanyament de piano

1h30’ Conjunt Instrumental Professional
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4rt. G. E.

(guitarra o piano) 2h llenguatge 73€

45’ instrument individual

10’ acompanyament de piano

1h Conjunt de pianos/ensemble de guitarres

1r a 4art. G.P

(instr. de vent i percussió) 2h llenguatge 77€

45’ instrument individual

10’ acompanyament de piano

1h grup de cambra

1h30’ conjunt Instrumental

1r a 4art. G.P.

(guitarra i piano) 2h llenguatge 75€

45’ instrument individual

10’ acompanyament de piano

1h conjunt de pianos/ensemble de guitarres

Llenguatge aplicat

a l’instrument

(el que abans es deia escola) 1h llenguatge *68€

*30’ instrument individual

*45’ instrument (2 alumnes)

*1h instrument (3 alumnes)

*1h30’ instrument (4 alumnes)
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Curs pont

(vent i percussió) 2h llenguatge *70€

*30’ instrument individual

*45’ instrument (2 alumnes)

*1h instrument (3 alumnes)

*1h30’ instrument (4 alumnes)

1h30’ conjunt instrumental professional

Curs pont

(guitarra i piano) 2h llenguatge *68€

*30’ instrument individual

*45’ instrument (2 alumnes)

*1h instrument (3 alumnes)

*1h30’ instrument (4 alumnes)

1h conjunt de pianos/grup de guitarres

*Tots els alumnes que fa instrument individual s’ha d’incrementar 5€ al preu instrument col·lectiu.

-Matrícula

60€ per als nous alumnes de l’escola.

15€ alumnes pertanyents a l’escola.

-Préstec
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-curs escolar (de setembre a juliol)

Per alumnes de l’escola de música: 50 € (tots els instruments excepte, guitarra 25€)

Persones alienes a l’escola de música: 100€

-Per actuació: 20€

El préstec es materialitzarà a l’Ajuntament. A l’escola de música se signarà un contracte de préstec 
d’instrument, on constarà que la persona interessada en l’instrument es farà càrrec de la reparació 
de l’instrument en cas d’accident o aportació del cost de l’instrument en cas de pèrdua.

Bonificacions

Per alumnes de la mateixa família:

 2 membres de la mateixa família:

o 10% de descompte sobre la quota mensual.

 3 membres o més de la mateixa família:

o 15% de descompte sobre la quota mensual.

4- RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI D’UNA SEGONA 
ACTIVITAT AL SECTOR PÚBLIC DEL SR. SEBASTIÀ GARCIA ESPARDUCER.

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.
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* Abstencions: cap.

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

Un cop llegida la proposta d’acord i, en fase de debat, cap regidor en 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:

El Sr. Sebastià Garcia Esparducer, amb DNI 73.392.785-S, que manté amb aquest ajuntament 
una relació laboral a temps parcial com a professor de l’Escola de Música Municipal de 
l’Ametlla de Mar, en data 27/10/2015 (RE 3197) ha sol·licitat que se li declari la 
compatibilitat per a l’exercici d’una segona ocupació pública, també com a professor de 
música a l’Escola de Música Municipal de El Perelló.

Consta a l’expedient personal del sol·licitant que la seva jornada laboral és a l’Escola de 
Música Municipal de l’Ametlla de Mar, en l’actualitat, de 14 hores setmanals i ara desitjaria 
realitzar també 8,75 hores a l’Escola de Música Municipal de El Perelló.

Vist el que es disposa a la Llei 21/1987, de 26/11/1987, d’incompatibilitats del personal al 
servei de l’administració de la Generalitat de Catalunya, i als articles 324 i 333 del Reglament
de personal dels ens locals de Catalunya aprovat pel Decret 214/1990, de 30/07/1990;

Per tot l’exposat, el Ple acorda:
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PRIMER.-  Declarar  la  compatibilitat  del  Sr.  Sebastià  Garcia  Esparducer,  amb  DNI
73.392.785-S, per a l’exercici d’una segona ocupació pública, com a professor de l’Escola de
Música Municipal de El Perelló.

SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat.

I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 22:30 hores del dia més amunt 
esmentat, s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signen tots els assistents que ho
desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO.

DILIGÈNCIA. 

Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
queda estesa en 11 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 166 a 176 del 
llibre.

L’Ametlla de Mar, 04/12/2015

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 23 últims fulls inicialment 
habilitats, per causa de no caber íntegrament l’acta de la sessió que correspondria transcriure.

El llibre l’integren 177 fulls, inclòs el present, i compren les següents actes:

 Any 2014: des de l’acta de la sessió 5/2014, de 12/6/2014, fins a la de la sessió 10/2014,
de 27/11/2014: 6 actes.

 Any 2015: des de l’acta de la sessió 1/2015, de 26/1/2015, fins a la de la sessió 9/2015, 
de 29/10/2015: 9 actes.

S’inclouen també, en el seu cas, intercalades en l’ordre correlatiu que cronològicament els hi 
pugui correspondre, i amb la seva numeració específica, les actes del Ple convocat en funcions 
de Junta General de Socis de la mercantil La Cala Serveis Municipals SL, en compliment del 
que es disposa a l’article 9 dels seus estatuts.

L’Ametlla de Mar, 29/01/2016

El secretari

Jacobo Martínez Deó
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