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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 sèries i els números dels fulls: 004001 F / 004200 F 
* Data en què s’inicia la transcripció dels acords:  29/01/2016, amb efectes des del 

03/12/2015. 
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, 29/01/2016 
El secretari 
 
 
 
 
 
Jacobo Martínez Deó 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 10/2015, DE 03/12/2015. 
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 

Sr. Jacobo Martínez Deó 
 
Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 
 
 
ACTA 
 
 
A l’Ametlla de Mar, a les 19:30 hores del dia 03/12/2015, 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: 
 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 9/2015, DE 29/10/2015. 
 
 
Es procedeix a llegir l’acta de la sessió del Ple 9/2015, de 29/10/2015. 
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 
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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 9/2015, de 29/10/2015. 
 
 
2- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL, PER LA DINAMITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL. 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, cap regidor fa ús de la paraula. 
 
 
Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

Vots a favor: tretze. 
Vots en contra: cap. 
Abstencions: cap. 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
 
 
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, per la dinamització del polígon industrial. 
La modificació proposada es justifica a les pàgines 3 i 4 de la memòria, i consisteix, en els 
termes que s’exposen a les pàgines 7 a 11, en les modificacions dels articles de la normativa 
del Pla d’ordenació urbanística municipal que s’especifiquen: 

a) L’article 82, corresponent a la clau que es modifica (clau 7a), mitjançant l’addició 
d’una nota d’aplicació (número 1) al paràmetre de l’alçada reguladora del quadre del 
paràgraf 4. 

b) L’article 55, mitjançant l’addició d’un nou paràgraf 4. 
c) L’article 60, mitjançant l’addició al seu paràgraf 2 d’un incís segon. 

La memòria declara expressament (pàgina 12) que la proposta “...no suposa cap canvi d’usos, 
ni augment d’edificabilitat...”. Es considera, a més, i com sigui que la vigència del Pla 
d’ordenació urbanística municipal és ja superior als 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. La tramitació de la modificació, en 
conseqüència, s’ha de subjectar al que es disposa a l’article 85. 
El document de proposta de modificació raona i justifica la necessitat de la iniciativa, en els 
termes previstos a l’article 97 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010. 
El document concreta la proposta de modificació puntual. 
Per tot això; 
Vist el que es disposa: 

d) 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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e) 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; 

f) 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. 

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 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, per la dinamització del polígon industrial. 
 
SEGON.- Sotmetre el projecte inicialment aprovat a exposició pública per termini d’un mes 
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. 
 
 
3- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE “GESTIÓ INTEGRAL, 
INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT ENERGÈTIC, DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 
MUNICIPAL DE L’AMETLLA DE MAR”, ADJUDICAT EN FAVOR DE L’EMPRESA 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA EN DATA 22/4/2014. 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord i en fase de debat, el senyor Espuny manifesta que espera 
que el resultat d’aquest punt sigui negatiu, pels motius que tot seguit exposarà. Explica que es 
tracta d’una concessió administrativa pel manteniment de l’enllumenat públic, que contenia 
una primera obra de renovació i millora de les instal·lacions anomenada P4 i valorada 
inicialment en uns sis-cents mil euros. Posteriorment l’equip de govern va creure necessari 
introduir una sèrie de millores addicionals, i al final aquest pla de millora va acabar valent un 
milió dos-cents mil euros, consignats en una certificació dels serveis tècnics aprovada per la 
Junta de Govern en data 15/05/2015. Com a conseqüència d’això, continua, s’incrementa 
l’aportació que l’ajuntament ha de pagar cada mes a la companyia per fer front a 
l’amortització d’aquesta nova quantitat. El que ara haurien de fer, explica, és aprovar les 
noves dades econòmiques del contracte, per ajustar, primer, aquest increment, i segon, el 
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temps, ja que, en haver-se excedit el temps d’execució d’aquella prestació, s’escurça el de la 
resta del temps de quinze anys del contracte en què la prestació s’ha d’amortitzar. Davant 
d’això, han estat indagant els motius d’aquestes disfuncions parlant amb els treballadors de 
l’ajuntament coneixedors dels temes. D’això n’han resultat diverses conclusions. La primera, 
que hi havia algunes actuacions que estaven encara pendents d’executar, cosa que els va 
sorprendre molt ja que quan un tècnic certifica que una cosa està feta és perquè està feta, però 
que quan no ho està, no. Com a conseqüència d’una primera investigació s’ha vist que hi ha 
tres obres que no estan fetes: l’enllumenat a l’entrada de Calafat, la millora de les lluminàries 
del Passeig Marítim entre les platges de l’Alguer i Pixavaques, i la tercera -per cert una obra 
molt emblemàtica-, el canvi de l’enllumenat de les torres del camp de futbol. La segona, els 
preus dels diferents components. Explica que en un annex del plec de clàusules hi figuraven 
uns preus unitaris a aplicar a aquestes obres de la prestació P4, anomenats preus ITEC, que és 
la referència fixada per la Generalitat com a preus màxims dels diferents elements, i que, un 
cop revisats, es va veure que en el millor dels casos aquests preus estaven multiplicats per dos 
i en d’altres per sis respecte dels preus de mercat, o sigui que està parlant d’un cent per cent 
més i d’un sis-cents per cent més. A partir d’això van manifestar l’empresa que estaven 
disposats a pagar les feines de la certificació, les que s’havien fet, i les que encara estaven 
pendents de realitzar però que les tenien encarregades, quan les fessin, però amb preus 
raonables de mercat, no amb els preus aplicats. 
Donada la situació en que es troba l’ajuntament, estima que és necessari que l’equip de 
govern intenti defensar aquesta postura. Més encara, quan no només s’han certificat unes 
determinades obres com a fetes quan no és així, sinó quan s’ha comprovat, també, l’existència 
de tota una sèrie de factures clarament incoherents, com són ara, per exemple, una on es 
consignen dues hores de treball d’un oficial de primera i del seu ajudant, i vuit hores de 
camió. Si un tècnic i el seu ajudant treballen dues hores i van amb el camió, no és lògic que es 
facturin vuit hores del camió. Aquest és un exemple d’una de les factures que ell qualifica 
com a rares, però n’hi ha d’altres: d’un fil conductor que pretenen cobrar a 5,60 € el metre 
quan el preu de mercat està en 1,80 €, un total de mil quatre-cents quaranta-quatre euros quan 
realment en val quatre-cents trenta-dos. Una altra actuació que els va sorprendre, la nova línia 
unificada del quadre del carrer Sol, on diuen que l’oficial de primera i el seu ajudant van estar 
quatre hores i pretenen cobrar vint-i-quatre hores de camió grua. Són diverses factures, en 
definitiva, en què s’han trobat aquests tipus d’actuacions. Opina que els serveis tècnics, abans 
de donar el seu vistiplau, hagués calgut que tinguessin una mica més de cura, mirar-se bé les 
factures, i veure que hi havia conceptes que no coincidien, i que realment no saben si s’han 
produït o no, però que al seu entendre són molt rares. Seguidament relaciona una sèrie de 
preus d’aquell annex del plec per comprovar la diferència existent amb els preus de mercat, el 
fil conductor de 2 x 2,5, el preu del qual al mercat és de 0,53 € i pretenen cobrar-lo a 3,24 €, el 
de 4 x 6, que està a 1,36 € i pretenen cobrar-lo a 5,88 €, i gairebé tots, afirma. 
Davant de tot això, considera que aprovar aquesta modificació del contracte significa 
reconèixer i acceptar aquests preus, i per això, els integrants de l’actual govern municipal han 
coincidit en que votaran negativament, perquè no poden permetre que com a conseqüència 
d’un contracte en què, al seu entendre, no estan suficientment defensats els interessos de 
l’ajuntament, el poble hagi d’assumir la despesa extraordinària que se’n deriva sobre la que 
seria raonable. En la situació econòmica en que es troba l’ajuntament, creu que és del tot 
necessari que tant des de l’equip de govern com des del plenari es defensin els interessos del 
poble, i es lluiti perquè l’empresa accepti uns preus de mercat raonables i no els que pretén 
cobrar. És per aquest motiu que demana el vot negatiu en aquest punt de l’ordre del dia. 
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El senyor Font manifesta que el seu grup sempre ha estat partidari de l’externalització de 
serveis, i així, diu, van fer-ho quan van governar, com també amb el seu vot afirmatiu quan es 
va procedir en l’anterior mandat a l’externalització d’aquest servei en concret. Pensa que el 
problema no és l’externalització, sinó el control. S’ha de portar un control molt estricte per al 
compliment de les condicions en que es va fer aquella concessió, en defensa dels interessos 
del servei públic. Després d’haver parlat sobre el tema amb el senyor Espuny, anuncia que el 
grup de Plataforma Calera votarà negativament la proposta. 
El senyor Gómez manifesta que el seu grup també defensa els interessos del poble, però que 
el seu vot no serà ni afirmatiu ni negatiu, sinó d’abstenció, perquè hi ha coses que no li acaben 
de quadrar. Ha sentit paraules com la de preus inflats, al seu entendre molt greus, i amb això 
no vol dir que no sigui veritat el que ha manifestat el senyor Espuny, sinó que, de ser així, són 
uns fets molt greus. S’ha parlat també de factures rares, molt greu també, obres certificades i 
no realitzades, per ell també gravíssim, i que no s’estan defensant els interessos per part del 
tècnic municipal, fet que també considera molt greu. Continua manifestant que, a l’igual que 
el senyor Font, ell també està a favor de l’externalització dels serveis sempre i quan hi hagi un 
control per part del tècnic municipal. Opina que tot el que s’ha dit són acusacions i paraules 
molt fortes i greus de les quals el seu grup pensa que, a banda de portar-ho al ple, s’hauria de 
demanar responsabilitats a qui toqui, perquè quan es va elaborar el plec es va fer basant-se en 
un plec estàndard del CODE, ara anomenat COPATE, Consorci de Polítiques Ambientals de 
les Terres de l’Ebre, és un plec base per a tots els municipis de les Terres de l’Ebre que han 
aplicat governs del PSC, d’ERC, i de CiU. El que es va fer a l’ajuntament, segons ell té entès, 
és contractar al CODE per fer una auditoria de l’estat de l’enllumenat, i que a partir d’aquesta 
van decidir quines havien de ser les inversions a fer. El plec el va elaborar el secretari 
municipal assistit per l’enginyer municipal i per la tècnica del CODE, i en cap moment en el 
plec es va posar cap preu que no fos el que sortia en el plec estàndard del CODE. Per tot això, 
i perquè vol creure en l’honorabilitat dels treballadors de la casa, i ells s’abstindran. Tot i així, 
demanen responsabilitats si tot el que s’ha dit és veritat. 
En un segon torn de paraula, el senyor Espuny manifesta que és cert que les bases van agafar-
les del CODE, però tenen constància que des de l’ajuntament van canviar molts aspectes de 
cara a que l’ajuntament tingues més disposició a l’hora de prendre determinades decisions. 
També cal dir que una vegada analitzada la manera de puntuació, s’han donat compte que no 
tenien present els preus de mercat, perquè de vegades, assevera el senyor Espuny, tenen la 
sensació que els ajuntaments semblen naus espacials que viuen en un altre món. Resulta en 
canvi que dins dels ajuntaments hi ha persones del carrer, normals i corrents, i que si bé els 
preus de l’ITEC marquen el que marquen, ells han de tenir cura que si estan amb gent que 
treballa cada dia en el mercat lliure i paguen els seus impostos, han de respondre que aquests 
impostos s’administrin correctament i que no es pagui més del necessari. No sap, diu el 
senyor Espuny, si són els tècnics, si són les bases ni els preus de l’ITEC, però si sap que 
consultats els preus de mercat, els que s’han posat són molt elevats i això, si s’aprova tal com 
està, suposarà per l’ajuntament i pel poble sis-cents mil euros més del que hagués hagut de 
pagar pels diferents elements elèctrics a preu de mercat. Més endavant ja determinaran de qui 
és la responsabilitat última. Tot i que ja han mantingut varies converses amb el responsable, a 
qui han fet saber la situació en veure la diferència de preus, pensa que el tècnic en qüestió ha 
de defensar els interessos de l’ajuntament, que en definitiva són els de la gent del poble, ja 
que els tècnics han de saber que estan en un món real, on hi ha uns preus, que per molt que 
digui l’ITEC o qualsevol altre organisme oficial en contra, són els que han de pagar, i pensa 
que això és el correcte. Reitera que tots han de vetllar pels interessos públics, des dels tècnics 
fins els polítics. Per aquest motiu demana el vot negatiu, per tal de fer més força, que la 
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companyia vegi que al darrere no només hi ha l’equip de govern, sinó tot el plenari. 
L’objectiu no és altre que demanar-li a l’empresa que s’asseguin tots, i negociïn per arribar a 
un acord. Que entenguin que l’ajuntament no vol que perdin diners, compren que la 
companyia no ha de perdre diners, però que l’ajuntament tampoc. 
El senyor Gómez manifesta que està al costat de l’equip de govern, però que s’abstindran 
perquè han sentit paraules molt fortes vers els tècnics municipals, i creu que ha de quedar 
molt clar que el plec va fer-se en base un plec estàndard que va fer el CODE i que és el mateix 
per a tots els municipis de les Terres de l’Ebre que van voler externalitzar el servei de 
l’enllumenat. Com ha dit, el plec el va elaborar el secretari municipal assistit pel tècnic 
municipal i tutelat per la tècnica del CODE i per tant, creu que si tot el que s’ha dit és veritat 
s’han de demanar responsabilitats, perquè és molt greu tot el manifestat. El seu vot serà 
d’abstenció, a la vegada que demana i desitja que tot s’acabi bé pel benefici del poble. 
L’alcalde agraeix l’abstenció del grup de CiU, perquè de veritat creu que els ajuda de cara a 
l’empresa a poder asseure’s tots plegats i intentar arribar a un acord amb una empresa que té 
un contracte de concessió per quinze anys, i amb què, per tant, tenen l’obligació d’entendre’s 
per trobar la millor solució pels interessos del poble i de l’ajuntament. Creu que, encara que 
sigui legal, ningú hauria de tenir el dret de fer el que es va fer: el contracte es va formalitzar 
en data 22/04/2014, i es va modificar el pressupost en sis-cents mil euros més en data 
15/05/2015, o sigui en plena campanya electoral de les municipals. El senyor exalcalde, que ja 
sabia que no continuava, per respecte a les persones del seu equip i que podia ser que 
continuessin, no podia ser que agafar un compromís amb una quantitat tant gran de diners, 
ampliant un contracte amb uns preus tant elevats. No és ètic. Avui, portar aquesta proposta al 
plenari s’ha fet perquè l’equip de govern va decidir, només entrar, que aquest tipus de 
contractacions no havien de passar-se per la Junta de Govern per delegació, sinó que s’havien 
de portar al plenari, que és l’òrgan originàriament competent, per tal que pugui ser debatut. 
Reitera el seu agraïment per l’abstenció del grup de CiU i sobretot el vot positiu del grup de 
Plataforma Calera, per donar-se tots l’oportunitat que necessiten d’asseure’s amb l’empresa 
de bé a bé i intentar trobar una solució que pugui donar el millor resultat, ja que tenen catorze 
anys de concessió per endavant, han de trobar una solució que no ofereixi dubtes en les obres 
i millores que efectua l’empresa. 
 
 
Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

* Vots a favor: cap. 
* Vots en contra: vuit. 
* Abstencions: cinc. S’abstenen el senyor Gómez, la senyora Pastó, la senyora Arbó, el 

senyor Callau, i la senyora del Amo. 
Vist el què, l’Alcaldia declara rebutjada, i no adoptada, la proposta d’acord. 
 
 
4- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL D’ORDENANCES 
FISCALS PER AL 2016. 
 
 
El senyor Tello explica el contingut de la proposta d’acord. 
En fase de debat, el senyor Font manifesta que tal com ha explicat el regidor d’Educació, pel 
que fa a la Llar d’Infants s’ha fet una racionalització de la despesa tal com va fer-se a l’Escola 
de Música. Tenint en compte les xifres facilitades, tothom sap que la Llar se sustenta per tres 
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branques, una són les pròpies famílies amb les quotes que aporten, l’altra és la subvenció de la 
Diputació i la tercera que és la que ha de cobrir el pressupost, i que recau en el propi 
ajuntament. Hi havia un dèficit de cent noranta-tres mil euros d’un pressupost total de tres-
cents cinquanta-vuit mil, dos-cents cinquanta-vuit euros. Amb les noves modificacions hi ha 
una reducció de seixanta-dos mil cinquanta-quatre amb trenta-vuit euros. Creu que amb això 
es compleixen tres objectius, la racionalització del propi servei, la distribució horària, i la 
reducció del dèficit, però mantenint sempre la qualitat del servei, que al seu entendre no és 
fàcil. El seu grup fa un reconeixement al regidor Sr. Tello, a totes les famílies implicades en la 
Llar d’Infants, i a l’equip docent. 
El senyor Gómez manifesta que el seu vot serà afirmatiu, ja que si es manté el nivell i la 
qualitat, el seu grup no pot votar més que a favor i donar un vot de confiança. En relació a 
l’altra ordenança, pensa que també és un encert ja que avui en dia qui tira endavant les 
economies són els petits i mitjans empresaris, i tot el que es faci des de l’ajuntament, per 
afavorir-los  al seu grup sempre el trobaran al seu costat. 
 
Com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició l’Alcaldia, a l’empara de l’article 108 del 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment el següent acord: 
 
 
Atès que s’ha proposat la modificació de determinades ordenances fiscals, que són: 

j) Per iniciativa de la Regidoria d’Ensenyament, l’Ordenança fiscal número 32, 
reguladora de la taxa per la llar d’infants municipal Xerinola, amb l’objectiu 
d’introduir unes noves taxes adequant-les als nous horaris establerts. 

k) Per iniciativa de l’Alcaldia, l’Ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa de 
prestació de serveis municipals d’intervenció administrativa en l’exercici d’activitats, 
amb l’objectiu de reduir les tarifes i així fomentar noves activitats dins del municipi. 

Atès, que la Intervenció general ha elaborat els corresponents estudis economicofinancers; 
Atès que totes dues modificacions afecten tributs que no s’acrediten a data 1 de gener; 
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,  
El Ple acorda: 
 
PRIMER.- S’aprova inicialment l’expedient de modificació puntual de les ordenances fiscals 
per al 2016 que s’especifiquen: 
 
1- Es modifica l’Ordenança Fiscal número 32 reguladora de la taxa per la llar d’infants 
municipal Xerinola d’acord amb: 
El nou article 6 queda redactat de la següent manera: 

 
Article 6. Quota tributària: 

a) Tarifa 1.- Matriculació. Drets de matriculació 
- Matrícula, per curs ................................................................................... 80,00 € 

b) Tarifa 2.- Quota mensual. 
- De 8:30 a 13:00 ....................................................................................... 118,00€ 
- De 8:30 a 14:00 ....................................................................................... 125,00€ 
- De 8:30 a 13:00/15:00 a 17:00 ............................................................... 148,00€ 
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- De 8:30 a 16:00/15:00 a 18:00 ............................................................... 188,00€ 
c) Tarifa 3.- Tallers:  

- De nadal: .................................................................................................. 10,00 € 
- De setmana santa: ...................................................................................... 5,00 € 

 
2- Es modifica l’Ordenança Fiscal número 8, reguladora de la taxa de prestació de serveis 
municipals d’intervenció administrativa, de la següent manera: 
S’estableixen les següents modificacions puntuals en el quadre tarifari de l’article 5: 

 
Les tarifes per la prestació de serveis municipals d’intervenció administrativa en l’exercici 
d’activitats són les següents: 

a) Exercici d’activitats sotmeses a llicència municipal. S’aplicarà una tarifa de 4,50 € per 
metre quadrat de local, amb una quota mínima de 1.000,00 €. 

b) Exercici d’activitats que requereixen la prèvia comunicació preceptiva a l’Ajuntament, 
no incloses en altres epígrafs. S’aplicarà una tarifa de 2,50 € per metre quadrat de 
local, amb una quota mínima de 300,00 € i una màxima de 3.500,00 €. 

c) Comunicació d’activitats innòcues: 100,00 €, amb independència de la superfície del 
local o establiment. 

d) Comunicació d’habitatges d’ús turístic: 50,00 € per habitatge. 
e) Control d’activitats, inicial o periòdic, de caràcter obligatori: 100,00 €. 
f) Control d’inspecció d’activitats de caràcter no obligatori: 100,00 €. 

 
SEGON.- Sotmetre l’anterior acord a exposició pública per un període de trenta dies, període 
durant el qual qualsevol interessat podrà presentar les reclamacions i els suggeriments que 
consideri adients. Cas que no es presentessin, s’entendrà definitivament adoptat. 
 
 
5- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 
DE 2015 NÚM. 5/2015. 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord i, en fase de debat, el senyor Font manifesta que es tracta 
de la inclusió de crèdits per fer front a sentències fermes. És una obligació de tots poder-les 
incloure dintre de l’exercici econòmic d’enguany, tot i ser conscients que hi haurà un 
desequilibri pressupostari en la despesa corrent, però que per responsabilitat s’han d’incloure. 
El senyor alcalde manifesta que la serenor que tenen tots en aquest moment parlant d’aquestes 
dues sentències, no hi era quan fa dos mesos van rebre les notificacions, és a dir, quan van 
rebre aquests dos regals no solucionats durant els anteriors dos mandants en que tenien tanta 
riquesa econòmica. Avui poden veure com serà de complicat fer-hi front, però al menys el que 
han de fer és contemplar-les en el pressupost. 
 
 
Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

* Vots a favor: tretze. 
* Vots en contra: cap. 
* Abstencions: cap. 

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



 
Ajuntament de l’Ametlla de Mar  
Llibre de les actes del Ple. 
 

Pàgina 10 
 

 
Atès que s’ha tramitat expedient de modificació pressupostària de l’exercici 2015, núm. 
5/2015. 
Atès que l’expedient ha seguit tots els tràmits exigits per la normativa vigent; 
Atès que es compleix amb els articles 34 a 51 del RD 500/1990 de 20/4/1990; 
Vist que s’han complert els tràmits previstos en els articles 6 a 11 de les Bases d’execució del 
pressupost de 2015; 
El Ple acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació del pressupost de l’exercici 2015, núm. 
5/2015, que és el que s’especifica: 
 
Títol partida 2015 augment disminució 
    

Sentencia ferma Port Olivet 2001, SL 920.22606 534.822,77 0,00 
Sentencia ferma Binipuntiro, SLU 920.22607 474.862,00 0,00 
Expropiació camí de ronda 1531.61000 0,00 154.922,85 
Instal.lació gas natural al nucli 1531.61001 0,00 100.000,00 
  1.009.684,77 254.922,85 

 
SEGON.- Establir els recursos que financen la modificació de crèdit: 
 
Nom Partida Import 
Romanent de tresoreria per despeses generals 87000 754.761,92 
TOTAL   754.761,92 
 
TERCER.- Determinar el resum numèric de la modificació pressupostària aprovada: 
 
      PRESSUPOST 2015   

       
 

  INGRESSOS 
 

DESPESES 

  
    

 
    

  
imports %   imports % 

  
    

 
    

capítol 1   4.728.008,20 28,160200    3.874.032,15 23,073885  
capítol 2   228.858,96 1,363093    8.092.402,02 48,198659  
capítol 3   5.185.503,75 30,885061    370.538,99 2,206945  
capítol 4   2.515.969,43 14,985211    947.559,52 5,643701  
capítol 5   304.486,54 1,813534    65.378,00 0,000000  
capítol 6   0,00 0,000000    2.560.046,57 15,247736  
capítol 7   2.322.442,30 13,832556    272.097,77 1,620625  
capítol 8   1.504.413,69 8,960346    0,00 0,000000  
capítol 9   0,00 0,000000    607.627,85 3,619055  
  

 
    

 
    

op. corrents   12.962.826,88 77,207098    13.349.910,68 79,512584  
op. de capital   3.826.855,99 22,792902    3.439.772,19 20,487416  
TOTAL   16.789.682,87 100    16.789.682,87 100  
 
QUART.- Exposar al públic el present acord, juntament amb l’expedient de què porta causa, 
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per un període de quinze dies hàbils segons el que determina la normativa vigent, i disposa, 
per al cas que no es presentin al·legacions de cap mena, l’aprovació definitiva un cop haurà 
transcorregut aquell termini. 
 
 
6- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE 
L’AMETLLA DE MAR, I DE LA PLANTILLA ORGÀNICA, PER A L’EXERCICI 2016. 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord i, en fase de debat, el regidor d’Hisenda senyor Espuny 
manifesta que han confeccionat un pressupost molt condicionat per la història recent de 
l’Ajuntament. Són moltes les obligacions a les que han de fer front a part de la de despesa 
corrent, i alhora han de mantenir les responsabilitats pròpies com són el gasoil de les escoles, la 
llar d’infants, la seva neteja, la dels carrers, la llum, l’escola de música, la llar de jubilats, etc, etc. 
Tot això, diu, té un cost que han intentat cobrir des d’una perspectiva de control de la despesa. 
Estan gestionant uns diners i han de respondre davant del poble i explicar que tot això surt dels 
diners dels impostos de la gent. Però a més a més han de fer front a una sèrie de obligacions 
financeres que són fruit, al seu criteri, d’unes males decisions. Aquest pressupost podria ser un 
altre si l’equip de govern i també Plataforma Calera haguessin entès que calia pujar impostos, 
però això és el que tenen clar des d’un començament que no faran, donat que ja es van pujar amb 
uns percentatges el suficientment elevats per a que ara no calgui demanar al poble més esforços. 
Per tant, amb els mateixos ingressos que van obtenir l’any passat, han intentat agafar la despesa 
corrent, mirant detalladament els preus de mercat i qui és el proveïdor més econòmic, i això els 
ha portat a un estalvi important d’algunes partides, sobre el milió d’euros, que els permet fer 
front a altres pagaments i obligacions que tenen. Com la Residència, que està finalitzada però 
buida, i que els va costar cinc milions i mig d’euros i que espera puguin pagar-la tot i que 
trigaran uns quants anys a fer-ho. Explica que només s’havien pagat tres rebuts i que a partir del 
mes de març de 2013 ja no se’n havia pagat cap més. Amb la renegociació del deute intentaran 
cobrir i complir amb les obligacions de l’ajuntament, tot i que, puntualitza, que ja no serà un 
deute de La Cala Gestió, sinó que serà assumit directament per l’ajuntament, perquè pretenen 
que aquesta Entitat quedi reduïda a la mínima expressió. La resta de diners de l’estalvi van a 
l’amortització d’interessos dels diversos crèdits que té l’ajuntament. Explica que si haguessin de 
fer front a totes les obligacions legals i contractuals no en tindrien prou, i haurien de retallar molt 
més en la qualitat dels serveis i prestacions que dóna l’ajuntament. Les diferents anàlisis fetes per 
l’equip de govern i els serveis d’Intervenció fan concloure que l’única manera de fer front a tot 
plegat és que l’ajuntament incompleixi les seves obligacions amb l’Estat derivades dels crèdits 
ICO. Deixant de pagar aquestes quotes -perquè pensen que és més important cobrir els serveis 
que donen al ciutadà que no pas complir amb aquests compromisos-, comportarà que l’Estat, 
perquè així està ja previst, els descomptarà els cinquanta per cent del que cada més ingressa, i 
que representa un cent i escaig de mil euros, però tot i així i de cara al proper exercici, 
l’ajuntament disposarà de més recursos per poder disposar per als serveis públics. El mateix 
allargament que han demanat en els terminis per al pagament de la residència, donat que els 
imports eren inassumibles. Quan hauran acabat de pagar els altres deutes bancàries existents, a 
més d’aquest dotze milions de l’ICO, serà quan podran destinar més recursos per pagar aquest 
deute de l’ICO, i esperen que si no és aquest govern sigui el proper, puguin retornar el pagament 
dels dotze milions que es van demanar per fer front a les factures a proveïdors. En definitiva, 
aquest any no faran front oficialment al deute que haurien de fer, sinó que només pagaran el 
cinquanta per cent de la quantitat que els hi tocava pagar, ja que com ha dit, és l’única manera de 
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fer-ho sense tenir que pujar impostos i així fer front a les obligacions que s’han trobat damunt la 
taula. Representa l’allargament del termini de pagament i que els recursos generats els destinaran 
bàsicament a pagar interessos i amortitzacions de crèdit. Aquest esforç que fan en gastar menys, 
els agradaria destinar-los a ajudar les famílies que en aquests moment s’ho estan passant 
malament. Els hi dol no poder utilitzar els recursos per ajudar a les famílies amb necessitats, però 
aquesta és l’obligació que s’han trobat. L’objectiu és que el poble, sense incrementar impostos, 
pugui rebre la qualitat en serveis. La resta de partides a nivell pressupostari, afirma, les han reduït 
tot el que han pogut, han mantingut els sous, tot i que està previst per indicació del Govern 
Central la puja d’un 1% i el pagament del 25% de la paga extra del 2012; pràcticament totes les 
aportacions que efectuen a les diverses entitats sofreixen una reducció significativa i la despesa 
dels polítics també està reduïda entre sous i despeses de representació en uns seixanta mil euros. 
S’ofereix a la resta de regidors per si volen fer-li alguna pregunta i fer-los-hi algun aclariment al 
respecte.  
El senyor Font manifesta que el pressupost no contempla cap pujada dels principals impostos 
directes o indirectes. Creu que ha estat un compromís assumit per tots els grups. Tenen moltes 
obligacions de deutes i això els posa en una situació molt complicada. Fent una comparació amb 
el de l’exercici 2015 es palesen les següents reduccions: el de l’ajuntament un 19’36% , el de La 
Cala Gestió, en que pràcticament se l’ha buidada de tots els continguts, del 97,88%, La Cala 
Serveis s’ha reduït en un 8,86%, i hi ha una certa pujada de cinquanta-set mil euros al del CEM, 
ja que ha tingut més ingressos de quotes però també ha sofert més despeses de personal. El 
pressupost consolidat de l’exercici 2016 és de tretze milions set-cents vint-i-nou mil euros, que 
representa un 52,85% menys que el pressupost d’enguany. Les seves conclusions són que han de 
cobrir uns objectius com són l’equilibri pressupostari, la regla de la despesa, l’estalvi net i 
l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, però també en tenen un que no compleixen 
des de fa uns quants anys, com és el rati d’endeutament. Per aquest motiu han de fer un pla 
econòmic financer. Tot ajuntament que tingui una càrrega financera que supera el 110% ha de fer 
un pla de sanejament. Segons les previsions, a nivell del pressupost consolidat la càrrega és del 
115,28%, i al de l’ajuntament del 124,11%. Tots saben però que a banda de la comptabilitat real 
hi ha una altra de liquiditat i que a vegades no fan el que creu haurien de fer, que és plasmar uns 
pressupostos reals reconeixent els ingressos reals i no posar cap deute al calaix, ja sigui 
extrajudicial o sentències que haurien d’estar posades en els diferents exercicis econòmics i que 
ara per responsabilitat, de tots plegats inclòs el grup de CiU, les han hagut de posar. La despesa 
corrent tindrà una baixa del 4,72 % que representa uns cinc-cents quaranta-dos mil euros. Les 
inversions importants serà zero, tot i que hi ha un capítol important de sis-cents setanta-un mil 
euros que aniran a pagar la residència d’avis, cosa que creu que ja s’hagués hagut de fer abans, 
però que ara l’equip de govern ha pres una decisió valenta i la inclòs en el pressupost. Recorda 
que l’any 2014 el seu grup ja va presentar una esmena als pressupostos ja que la partida social al 
seu entendre era molt minsa i al poble hi ha gent que s’ho està passant molt malament, i per 
aquest motiu va proposar destinar el 0,07% del pressupost ordinari que eren vuitanta-set mil 
euros a aquesta finalitat. No es va poder complir però sincerament creu que la realitat d’aquell 
moment no ho va permetre. El seu grup intentarà fer un esforç i ajudar a l’equip de govern, i per 
aquest motiu donarà recolzament a aquest pressupost, en el qual hi han participat. És un 
pressupost ajustat, restrictiu i condicionat a comptabilitzar les obligacions de pagament no 
executades d’exercicis pressupostaris anteriors, i que també ha de fer front al deute bancari. El 
seu grup diu, és conscient de la realitat en que es troben, i per això està a disposició de l’equip de 
govern tal i com va estar-ho en l’anterior. 
El senyor Gómez manifesta que el pressupost del 2016 és una realitat, hi ha una disminució del 
19,3 % en despeses respecte del de 2015 i això significa que tenen una reducció de la despesa de 
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dos milions nou-cents cinquanta-cinc mil quatre-cents setanta-tres euros que s’aconsegueix 
reduint el capítol VI d’inversions en un milió set-cents seixanta-dos mil vuit-cents  trenta-vuit 
euros respecte al 2015, i sobretot amortitzant en sis-cents cinquanta mil sis-cents trenta-sis euros 
menys en préstecs respecte al 2015, fet en el qual està totalment d’acord. Cal dir però que 
aquesta reducció de l’amortització s’aconsegueix també perquè deixen de pagar a l’Estat el crèdit 
ICO. Pensa que s’hagués pogut disminuir molt més la despesa del capítol II, béns i serveis que 
només s’ha fet en un 5,21%, i troba en falta no disposar d’una partida destinada a ajudar a les 
persones més necessitades del poble. Creu que tenen marge per fer-ho i que és més important 
que algunes partides de festes, que només s’han reduït en dos mil cinc-cents quinze euros. No 
obstant això, afirma que entén i comparteix el moment delicat pel qual estan passant, i per això 
no votaran en contra, donaran el seu vot de confiança i el que faran serà abstenir-se. Creu però 
que no pot ser que uns pressuposts que són la maquinaria del funcionament de l’ajuntament, els 
rebin el mateix dia de la convocatòria de la Comissió Informativa i no hagi pogut disposar d’un 
esborrany per estudiar-lo i poder fer aportacions i compartir-lo. Opina que és una manca de 
respecte al votants del seu grup, i per aquest motiu demana se’ls pugui tenir en compte i que en 
un tema com són els pressupostos, poder participar en la seva elaboració. Reitera que el seu vot 
serà d’abstenció. 
El senyor Gaseni, agraeix l’abstenció del grup de CiU i sobretot el vot afirmatiu del grup de 
Plataforma Calera. Són uns pressupostos, diu, on han hagut de combinar els pagaments i 
obligacions que va generar el grup de CiU durant els darrers vuit anys de majoria absoluta. 
Evidentment que li agradaria dedicar molts més recursos a poder ajudar a les famílies que ho 
necessiten, ja que l’equip de govern n’és conscient que per molt problema que hi hagi a 
l’ajuntament, el problema el tenen a les llars i al carrer, i per això demana que no tinguin cap 
dubte que aquest pressupost tindrà la vista posada a ajudar i a iniciar projectes per buscar la 
manera de generar llocs de treball, que potser no seran de grans sous, però que el seu objectiu 
serà que les persones tinguin la il·lusió de llevar-se pel matí i poder anar a treballar. És un esforç 
que tenen en ment i que espera poder realitzar. No es cansarà de lluitar per això. Han intentat 
reduir el màxim les partides i tot i que en algunes la rebaixa no és molt gran, són conscients que 
no poden exhaurir-les, sinó que han d’intentar fer la menor despesa possible. Han pres una sèrie 
de decisions que eren compromisos polítics, com ara rebaixar els sous i despeses dels càrrecs 
electes, que en el 2015 van ser de dos-cents trenta-set mil euros i que pel 2016 serà de cent 
setanta-sis mil euros. Han tret també els càrrecs de confiança que tenia l’anterior Consistori. 
Amb totes aquestes reduccions s’estalviaran uns vuitanta-tres mil euros. Tenen en compte també 
la despesa que els generarà el poder fer front a l’edifici de la residència d’avis; una residència 
que té un cost de construcció de cinc milions i mig d’euros i que els tractes efectuats estaven en 
pagar-la en deu anys i que suposava un increment d’arribar a pagar fins a vuit milions d’euros, i 
que ara tenen l’obligació de fer front a aquest pagament ja que en cas contrari estan abocats a un 
altre contenciós perdut ja d’entrada, i això pot agreujar encara més l’economia municipal. Han 
intentar allargar aquest deute amb tot el que això suposa, ja que se li trenca el cor pensar que una 
obra que costava cinc milions i mig a l’allargar el pagament pugui arribar a costar onze milions 
d’euros i per això, poden estar segurs que faran tots els esforços possibles per amortitzar aquest 
deute sense arribar a pagar tants de diners i per aquest motiu intentaran buscar una solució. El 
primer objectiu, afirma, és obrir-la i donar servei a aquesta residència d’avis, però que si no hi ha 
manera possible de gestionar-la com a tal i la Generalitat no aporta els ajusts necessaris, i 
l’empresa que té la concessió per gestionar-la no pot tirar endavant amb els seus contractes, es 
veuran obligats a buscar solucions, i per això l’equip de govern amb l’ajut de tots i amb la mà 
estesa buscaran la solució per a què el poble no hagi de pagar onze milions d’euros per una obra 
que en costa cinc. Són uns pressupostos en definitiva que estan quadrats, amb una gran vocació 



 
Ajuntament de l’Ametlla de Mar  
Llibre de les actes del Ple. 
 

Pàgina 14 
 

d’estalvi. Aprofita per donar les gràcies a tots els regidors, ja que tots són conscients de que quan 
algú es presenta per a governar el seu municipi no entra en els seus plans patir d’aquesta manera. 
Tot i així creu que ho tenen tots ben assumit, i estan molt orgullosos de poder fer-ho, i a més, 
amb ganes. Dóna les gràcies a tots els regidors per no haver obtingut aquest pressupost cap vot 
en contra. 
 
 
Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

* Vots a favor: vuit. 
* Vots en contra: cap. 
* Abstencions: cinc. S’abstenen, el senyor Gómez, la senyora Pastó, la senyora Arbó, el 

senyor Callau, i la senyora del Amo. 
Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
 
 
Vist el projecte de pressupost general per a l’exercici 2016, així com la plantilla orgànica per 
al mateix exercici; 
Atès que el projecte de pressupost general, integrat pels pressupostos de l’administració 
general de l’ajuntament, la cala gestió i la cala serveis municipals, conté tots i cadascun dels 
requisits i documents exigits per la normativa vigent; 
Vist el que es disposa als articles 168 i 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5/3/2004, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 2 a 20 del RD 
500/1990, de 20/4/1990, pel qual es desenvolupa la LHL en matèria de pressupostos; 
Vist el que es disposa als articles 14.5 de la Llei 30/1984, de 2/8/1984, de mesures per a la 
reforma de la funció pública, 90.1 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de 
règim local, 283.1 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 126 i 127 del Text refós de règim local aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18/4/1986; 
Vist, igualment, el que es disposa als articles 25 a 28 del Reglament de personal dels ens 
locals de Catalunya aprovat per Decret 214/1990, de 30/7/1990; 
El Ple acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2016, 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. 
 
 
7- DONAR COMPTE DE L'EXECUCIÓ TRIMESTRAL 3ER TRIMESTRE 2015. 
 
 
Es dóna compte de l’execució del tercer trimestre de 2015. 
La Corporació es dóna per assabentada. 
 
 
8- DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST DEL 3ER TRIMESTRE 
2015. 
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Es dóna compte del seguiment del pla d’ajust del tercer trimestre de 2015. 
La Corporació es dóna per assabentada. 
 
 
9- DONAR COMPTE DE PMP I LLEI DE MOROSITAT DEL 3ER TRIMESTRE 2015. 
 
 
Es dóna compte del pla de morositat del tercer trimestre de 2015. 
La Corporació es dóna per assabentada. 
 
 
10- DONAR COMPTE DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS 2014. 
 
 
Es dóna compte del cost efectiu dels serveis de 2014. 
La Corporació es dóna per assabentada. 
 
 
11- PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA PEL GRUP DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ 
(RE 3133 DE 21/10/2015), RELATIVA A DONAR SUPORT AL PRESIDENT MAS, 
L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA 
SEVA IMPUTACIÓ PER L’ORGANITZACIÓ DEL 9N. 
 
 
El senyor Gómez dóna lectura a la proposta d’acord. Un cop finalitzada i en fase de debat, el 
senyor Font manifesta que tal com ja va expressar al començament del mandat, el seu grup té 
un projecte de poble i per tant no entrarà en cap debat polític ni identitari ni tampoc en temes 
que no afectin directament al poble i per tant el seu vot serà d’abstenció. 
El senyor Espuny manifesta que el seu grup i en temes d’aquestes característiques tenen 
llibertat de vot. No obstant expressa que ell personalment està d’acord amb tots els acords 
però que el seu vot serà d’abstenció, ja que creu que el comportament d’una de les tres 
persones no ha estat el suficientment bo ni pels interessos del poble ni per Catalunya, i ho han 
patit amb les seves polítiques. Tot i així comparteix que l’Estat espanyol té una escassa 
qualitat democràtica, i potser no hagués calgut arribar a aquest extrem. Comparteix que el 
poble de Catalunya ha de decidir lliurement el seu futur, però demanar aquest suport a ell li 
costa molt. 
El senyor Gaseni manifesta que el seu grup està per la defensa de les institucions catalanes i 
pels seus dirigents, els quals han estat imputats per un Tribunal que no reconeixen i que per 
aquest motiu donaran suport, ja que comparteix plenament la moció presentada.  
 
 
Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

* Vots a favor: deu. 
* Vots en contra: cap. 
* Abstencions: tres. S’abstenen el senyor Font, la senyora Font i el senyor Espuny.  

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



 
Ajuntament de l’Ametlla de Mar  
Llibre de les actes del Ple. 
 

Pàgina 16 
 

 
 
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes vam 
ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies 
als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les 
urnes en una procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de 
l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el 
president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i 
Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau. 
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres han 
rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a declarar durant 
aquest mes d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan es commemora el 75è 
aniversari de l’afusellament del president Companys). Se’ls acusa de quatre delictes: 
desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i 
malversació; amb unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la presó.  
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, 
sense precedents a l’Europa del segle XXI. 
Per tot el que s’exposa, el Ple ACORDA: 
 
1.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la 
consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el futur 
polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. 
 
2.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les 
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos 
democràtics. 
 
3.- Refermar el compromís del nostre Ajuntament amb el dret democràtic del poble de 
Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 
 
4.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, a la 
Mesa del Parlament de Catalunya, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic 
a través dels mitjans públics locals i comarcals. 
 
 
12- PROPOSTA D’ACORD DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA 
VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA. 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord i, en fase de debat, cap regidor fa ús de la paraula. 
 
 
Com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició l’Alcaldia, a l’empara de l’article 108 del 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment el següent acord: 
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El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi 
que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes 
internacionals. 
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània 
durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals 
almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o 
mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï 
augmentant els propers dos mesos. 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens locals 
que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al 
Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com a 
instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en 
situació d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció. 
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la 
població   arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, amb 
el suport dels municipis catalans.  
Davant de la situació actual i,  

* Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, 
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida. 

* Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en 
cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país. 

* Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat 
de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar 
l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu. 

* Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la 
creació d’una Xarxa de Municipis Acollidors. 

* Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració 
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.  

* Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d’asil i 
només 28 places d’acollida. 

* Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a 
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb 
un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament. 

* Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a què donin 
resposta a la situació dels refugiats. 

 
Per tot això, el Ple ACORDA: 
 
Primer. Instar el Govern espanyol a: 

* Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida 
i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les 
administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 

* Augmentar el nombre de places d’asil, també com la dotació pressupostària per 
millorar la qualitat en les diferents fases de l’atenció a aquest col·lectiu. 

* Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d’acollida de les persones 
sol·licitants d’asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 
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* Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les 
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. 

 
Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 

* Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya 
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne 
el desplegament. 

* Territorialitzar els serveis d’atenció a les persones demandants d’asil i en paral·lel 
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s’hauran de fer càrrec del 
suport i l’atenció a les persones sol·licitants. 

* Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
* Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les 

persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. 

 
Tercer. Elaborar els plans d’acollida municipals per a incorporar-hi l’asil. 
 
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l’acollida i el 
servei a les persones sol·licitants d’asil. 
 
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les 
persones sol·licitants. 
 
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació 
transformadora.  
 
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida. 
 
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de 
refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la participació 
de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  

* Assistència en les rutes de fugida 
* Suport als municipis de la ruta 
* Planificació i gestió de l’acollida  
* Acollida a Catalunya  

 
Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència 
actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de 
tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat 
espanyol. 
 
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat 
de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol. 
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13- PROPOSTA D’ACORD, DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT 
DE CATALUNYA. 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord i, en fase de debat, el senyor Espuny manifesta que s’ha 
emocionat sentint la proposta, creu que són mesures que fan falta al país i a la seva gent però 
pensa que una vegada més l’obstinació d’una persona fa que això no es pugui materialitzar i 
això li sap greu. Tal i com ha dit abans aquesta persona no es representativa dels sentiments i 
del que realment volen els catalans, ja que durant anys ha practicat una política en que ha fet 
tot el contrari, i li sap greu que aquest annex no es pugui materialitzar per aquesta obstinació. 
Li agradaria votar a favor ja que voldria que tots aquest punts es portessin a la pràctica, però 
el seu vot serà d’abstenció. 
El senyor Gómez recorda que el que han d’aprovar és la resolució del Parlament de 
Catalunya, no la de cap president ni de cap persona i per tant com no pot ser d’altra manera el 
seu vot serà afirmatiu. 
 
 
Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

* Vots a favor: deu. 
* Vots en contra: cap. 
* Abstencions: tres. S’abstenen, el senyor Font, la senyora Font i el senyor Espuny. 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
 
 
El passat dia 9 de novembre de 2015 el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar la 
resolució 1/XI que manifesta el següent: 
 

“Resolució  
Primer.- El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les 
passades eleccions del 27 de setembre de 2015 es basa en una majoria en escons de 
les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat 
independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per 
l’obertura d’un procés constituent no subordinat.  
Segon.- El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació 
d’un estat català independent en forma de república.  
Tercer.- El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent 
ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la 
futura constitució catalana.  
Quart.- El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures 
necessàries per a fer efectives aquestes declaracions. 
Cinquè.- El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini de 
trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i 
d’hisenda pública.  
Sisè.- El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió 
del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió 
democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions 
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de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat 
de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres 
sentències.  
Setè.- El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir 
aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, 
massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els 
nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora.  
Vuitè.- El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les 
normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de 
blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les 
institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució.  
Novè.- El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal 
de fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma 
de república, i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió 
Europea i del conjunt de la comunitat internacional. 
 
Annex.- Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets 
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol  
1. Pobresa energètica.- Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de 
l’accés als subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a 
evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics 
d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de 
risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació.  
2. Habitatge.- Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un 
habitatge digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu 
que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el 
futur govern ha de garantir que en processos de desnonament de l’habitatge habitual 
que afectin persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial es 
compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el principi de reallotjament adequat 
de les persones i unitats familiars afectades.  
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions 
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és 
el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació 
d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos 
de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.  
3. Sanitat.- En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés 
universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la 
Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot 
quedar exclosa per raons d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o 
beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en 
el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica 
per motius econòmics.  
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme 
nous concursos per a la gestió de centres d’atenció primària.  
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4. Educació.- El Parlament de Catalunya va interposar un recurs 
d’inconstitucionalitat contra bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 
de desembre, de millora de la qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 
d’abril de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei 
orgànica són contraris a les competències que corresponen a la Generalitat en 
aquesta matèria, contraris al model educatiu català determinat per la Llei d’educació 
de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat 
educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva 
actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de les competències 
establertes en favor de les administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos 
obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa.  
5. Garantia de les llibertats públiques.- El Parlament de Catalunya va interposar un 
recurs d’inconstitucionalitat contra alguns articles de la Llei orgànica 4/2015, de 
protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 
2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són 
contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la Declaració 
universal dels drets humans o el Conveni europeu dels drets humans i per la 
jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest 
recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat 
ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats.  
6. Administracions locals.- Amb l’afany de garantir les plenes competències de les 
administracions locals catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de 
proporcionar-los les eines de BOPC 7 9 de novembre de 2015 1.10. Resolucions 5 
suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 
27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostaria i sostenibilitat financera, dictada en desplegament de l’article 135 de 
la Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al 
control del cost dels serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica 
privada.  
7. Refugiats.- A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen 
els refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt 
Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de 
donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades, més enllà de les 
decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol.  
8. Dret a l’avortament.- En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de 
regir pel que estipula la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i 
homes.  
9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute.- Per tal d’alliberar recursos 
per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern ha d’establir, entre 
altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la càrrega del deute en el 
conjunt de la despesa.  
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els 
finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió 
i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus 
d’interès i a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els 
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concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant 
l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i 
eliminant el cost excessiu del capital.  
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat 
que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada 
d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne 
i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut 
la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de 
xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament 
dedicats al pla de xoc social.  
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur 
govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.  
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els 
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del 
pagament dels interessos amb finalitats socials.” 

 
Per aquest motiu el Ple de l’ajuntament de l’Ametlla de Mar acorda: 
 
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de l’Ametlla de Mar a la 
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya. 
 
SEGON.-Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al 
president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). 
 
 
14- PROPOSTA D’ACORD, RELATIVA AL SUPORT AL MOVIMENT AP-7 GRATUÏTA 
JA. 
 
 
El senyor alcalde manifesta la intenció de retirar aquest punt de l’ordre del dia, motivat 
perquè estan mirant d’arribar a un consens els vuit alcaldes afectats per la CN-340, per tal que 
puguin anar tots a una, i a dia d’avui encara no ho han tancat cap acord. Explica que demà 
tenen una reunió per tractar el tema i buscar les solucions adients, i que portarien el present 
punt en una propera sessió plenària. 
 
 
15- PROPOSTA D’ACORD, RELATIVA AL MODEL PESQUER CATALÀ. 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord i, en fase de debat, el senyor Gómez manifesta que el seu 
vot serà favorable ja que una vegada més s’està demostrant que el poble de l’Ametlla de Mar, 
és un poble d’arrels marineres, i tots els presents tenen un vincle amb algú de la mar. Amb 
això demostren que els pescadors són els més ecologistes de la mar, ja que estan fent vedes, 
no les cobren, i tot i així segueixen insistint que en volen fer perquè saben que el futur de les 
seves famílies passa per la conservació de la mar. Li fa molta pena, diu, que avui en dia un 
sector pesquer com és el de les llums es vegin obligats a marxar a pescar cap a Tarragona 
perquè el peix blau s’ha acabat en aquesta mar. Per aquest motiu demanen a totes les 
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administracions la realització d’un estudi per tal que puguin dir realment quin és el problema 
d’aquesta mar. El seu grup està al costat dels pescadors perquè una vegada més els estan 
donant una lliçó del que és l’estima a un art ancestral, però sobretot el que és l’estima a la mar 
i a la seva forma de viure. 
El senyor Gaseni dóna les gràcies a la Confraria de Pescadors de l’Ametlla de Mar i 
especialment a la seva secretària com també al secretari de la Confraria de Pescadors de 
Cambrils, per l’elaboració d’aquest document. Pensa que a més dels propis pescadors també 
està afectada indirectament tota la població de l’Ametlla de Mar, perquè la pesca és un sector 
bàsic per l’economia del poble. Explica que gràcies a una primera moció aprovada per 
l’ajuntament de Sant Carles de la Ràpita sobre el tema de les vedes i una altra moció aprovada 
per l’ajuntament de Tarragona sobre els estudis biològics per mirar de recuperar els estocs que 
han baixat tant dràsticament, han estat molt encertats en poder fer una proposta d’acord que 
contingués totes dues peticions tant necessàries pel sector. 
 
 
Com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició l’Alcaldia, a l’empara de l’article 108 del 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment el següent acord: 
 
 
El desembre de 2013 es va aprovar per part del Parlament Europeu, la Comissió Europea i el 
Consell de Ministres, la Reforma de la Política Pesquera Comuna; va estar un camí llarg i ple 
de dificultats on es va aconseguir introduir la possibilitat de gaudir de vedes biològiques 
finançades a raó de 180 dies en tot el període del pla operatiu del nou Fans Europeu Marítim 
Pesquer. 
En aquest programa s’ha establert, gairebé de forma exclusiva, la competència en la gestió de 
les vedes biològiques al Govern de l’Estat. Fa pocs dies, al mateix temps que s’informava per 
part de l’Instituto Español de Oceanografia (IEO) que en la Mediterrània es troben un 90% de 
les especies pesqueres sobreexplotades, es feien manifestacions en el sentit que les vedes ja 
realitzades els darrers anys 2014 i 2015 (ja vigent el nou FEMP) no es finançarien 
retroactivament (malgrat que aquesta possibilitat esta recollida dintre el propi Reglament). A 
més, tot apunta a que per al proper exercici 2016 obligaran a realitzar vedes de mínim 1 mes 
on solament es finançarien 15 dies de veda, des de l’aprovació del Pla Operatiu el passat 17 
de novembre d’enguany. 
Les vedes o parades biològiques són presents a la nostra costa des de l’anomenat Pla 
Experimental del anys 60. Cal destacar, de forma molt especial, que a la nostra ciutat, com a 
la resta de província, la duració de la veda, tant al sector de l’arrossegament com de 
l’encerclament, és de 2 mesos. 
A la preocupació per les vedes, s’ha d’afegir la problemàtica que esta travessant el sector 
d’encerclament a tota la província de Tarragona. El que va començar sent un problema 
puntual al Golf de Sant Jordi (fet que va provocar que les llums de L’Ametlla es desplacessin 
a Tarragona quan recordem que històricament la nostra zona era la més rica en captures de 
peix blau), malauradament s’ha fet extensiu a tota la zona que coincideix amb els límits de la 
província, entre el Delta de L’Ebre i el Baix Penedès. D’uns anys ençà, algunes especies, com 
la sardina, han desaparegut i d’altres, com és el cas del seitó, han experimentat un gran 
descens en les captures. També el sector de l’arrossegament esta constatant com en les darrers 
anys, especies molt característiques de la nostra zona, han patit un gran descens en les 
captures. Davant d’aquesta greu situació el sector pesquer porta molt temps demanant a totes 
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les administracions la necessitat que es realitzin estudis científics per tal d’esbrinar què ha 
ocasionat en aquests darrers anys aquesta progressiva disminució tant d’espècies com de 
captures. 
Per tot plegat, aquest Ajuntament considera que cal recolzar aquestes justes reclamacions per 
part del nostre sector pesquer i aconseguir el finançament de les vedes biològiques 
consensuades pel sector i l’Administració, i també s’encarreguin els estudis biològics 
necessaris per a fer una diagnosi dels factors que influeixen en la disminució dràstica d’estocs. 
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament ACORDA: 
 
PRIMER. Sol·licitar a la Secretaria General de Pesca del Ministeri d’Agricultura, Alimentació 
i Medi Ambient que, dins el marc normatiu europeu, adopti un pla de vedes per a les diferents 
modalitats pesqueres, atès que aquestes mesures tècniques han estat molt efectives a l’hora del 
manteniment del recurs pesquer. 
 
SEGON. Sol·licitar a la Secretaria General de Pesca del Ministeri d’Agricultura, Alimentació 
i Medi Ambient que, tenint en compte que el sector pesquer català ha realitzat les aturades 
biològiques aprovades per als exercicis 2014-2015 i que amb la normativa reguladora del 
FEMP és vigent des del gener del 2014, es pugui sufragar retroactivament al sector pesquer 
l’ajut corresponent a aquests exercicis. 
 
TERCER. Sol·licitar a la Secretaria General de Pesca del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, a la Comissió Europea, i a la Direcció General de Pesca de la 
Generalitat de Catalunya la realització dels estudis biològics necessaris per a fer una diagnosi 
dels factors que influeixen en la disminució dràstica d’estocs. 
 
QUART. Comunicar el present acord a la Secretaria General de Pesca del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a la Direcció General de Pesca de la Generalitat 
de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Federació de Confraries de Pescadors de 
Catalunya, a la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, al Comissari 
europeu de Pesca i a la Confraria de Pescadors de l’Ametlla de Mar. 
 
 
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 529/2015, de 25/09/2015, al 662/2015, de 30/11/2015, i de les actes de les 
Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 24/2015, de 17/09/2015, 25/2015, 
d’1/10/2015, 26/2015, de 14/10/2015 i 27/2015, de 05/11/2015, 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. 
 
 
17- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 
INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 
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El senyor Gómez prega facin una revisió a les dutxes de la platja de l’Estany ja que estan 
causant una pèrdua d’aigua innecessària. Prega també que, ni que sigui pel nombre de vots 
que representen, a l’hora de prendre decisions importants com ara l’anul·lació de les jornades 
gastronòmiques de la tonyina i el canvis efectuats a La Cala Ràdio, si se’ls pot fer saber, ja 
que tenen ganes de col·laborar amb l’ajuntament, i no creu que se’n hagin d’assabentar pel 
carrer. 
El senyor alcalde aclareix el malentès en relació a l’anul·lació de les jornades de la tonyina. El 
que es farà, diu, serà que s’organitzaran des de l’ajuntament. Pren nota del prec realitzat. Creu 
que és bo que tinguin aquesta predisposició a voler estar més informats, ja que els missatges 
que a ell li han arribat per part de CiU eren d’incapacitat de l’equip de govern, i per això 
pensava que no tenien la capacitat per oferir-se. Saben que tenen les portes obertes de 
l’ajuntament, no només del serveis dels tècnics sinó també de l’alcalde i dels regidors de 
l’equip de govern. 
El senyor Gómez prega que de cara al pressupost del proper any els facin arribar el més aviat 
possible un esborrany, amb l’objectiu de poder participar en una eina tant important i no tenir 
només dos dies per poder preparar-se. Creu que un pressupost és molt important com per tenir 
coneixement el mateix dia de la Comissió Informativa. 
 
 
 
 
I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 21:35 hores del dia més amunt 
esmentat, s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signen tots els assistents que ho 
desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 
 
 
DILIGÈNCIA. 
Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
queda estesa en 24 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 2 a 25 del 
llibre. 
L’Ametlla de Mar, 29/01/2016. 
El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 1/2016, DE 28/01/2016. 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 
 
Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 
 
 
ACTA 
 
 
A l’Ametlla de Mar, a les 19:00 hores del dia 28/01/2016, 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 10/2015, DE 03/12/2015. 
 
 
Es procedeix a llegir l’acta de la sessió del Ple 10/2015, de 03/12/2015. 
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 
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el següent acord: 
 
ÚNIC.- Aprovar l’acta de la sessió del Ple 10/2015, de 03/12/2015. 
 
 
2- MOCIÓ DE SUPORT A LES MOBILITZACIONS I ACCIONS CONTRA EL PLA 
HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE. 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord i com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició el 
president, a l’empara de l’article 108 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment 
el següent acord: 
 
 
El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets que inclouen 
un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) entre els quals es troba el 
de l’Ebre. Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de les nou comunitats autònomes que rega 
el riu Ebre (Catalunya, El País Basc, Navarra i el País Valencià). 
Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte les al·legacions que 
diverses associacions, entitats, partits i institucions van presentar per denunciar l’impacte 
negatiu i la greu amenaça que representava el Pla, tant per a la sostenibilitat del tram final del 
riu i el delta de l’Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres que s’hi 
desenvolupen. 
El 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre aprovava amb 
el vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals per al tram final del riu 
Ebre i el Delta amb tres propostes diferenciades; per a anys secs, normals i humits. Així, 
segons les conclusions dels estudis presentats, el cabal ecològic per a un any sec hauria de ser 
de 5.871 hm3/anuals; per a un any normal hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i per a un any 
humit, de 9.907 hm3/anuals. A més, s’incorporava una proposta de cabal mínim 
d’excepcionalitat per a casos de sequera prolongada amb 3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta 
de cabals ambientals que garantia la subsistència del Delta, el manteniment de l’activitat 
pesquera i el gran ecosistema del Delta, va ser presentada en forma d’al·legacions per la 
Generalitat de Catalunya perquè s’inclogués en el nou Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre, 
però no va ser atesa. 
En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals (sense 
diferenciar anys secs o humits) és a dir, 5.000 hm3/anuals menys, que els proposats per la 
Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Així que, en cas que s’implementi, 
tindrà un impacte equivalent a 2,5 transvasaments dels planificats pel Ministre Arias Cañete al 
Plan Hidrológico Nacional. Mentre que algun altre Pla de conca ha fixat els cabals ecològics 
en el cent per cent de les masses d’aigua, el de l’Ebre estableix únicament un vuit per cent del 
total de les masses de l’aigua. 
Aquest Pla fixa un repartiment de cabal del riu, que augmenta les concessions de nous 
regadius en 450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els plans de l’Estat 
espanyol és de 700.000 hectàrees. La majoria d’aquestes hectàrees no tenen concessions i van 
lligades a 56 noves infraestructures de regulació (embassaments). 
La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va presentar més 
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de 4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que havia fet la Comissió Europea 
al Govern espanyol que no van ser acceptades. La Comissió va constatar que mancava molta 
informació als diversos plans de conca espanyols per adaptar-se a les normatives europees, i 
va requerir al Govern espanyol que ho modifiqués. La Comissió va adreçar preguntes molt 
concretes al Govern sobre el contingut del Pla de Conca de l’Ebre; de fet, va assenyalar 32 
discrepàncies, 10 de les quals eren idèntiques a les de la queixa que va fer arribar la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre. 
Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al futur socioeconòmic i 
mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i els seus pobles, el Ple 
ACORDA: 
 
1.- Manifestar al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar a 
l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va tenir lloc en el Consell 
de Ministres el passat 8 de gener de 2016. 
 
2.- Donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra el Pla 
hidrològic de la conca de l’Ebre. 
 
3.- Donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així com altres 
institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i altres organismes de 
caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els cabals ecològics aprovats per la 
Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. 
 
4.- Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el 
compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees d’Aigua, Aus i 
Habitats. 
 
5.- Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria d’Agricultura de la 
Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, a 
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre. 
 
 
3- 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 663/2015, de 30/11/2015 al 715/2015, de 31/12/2015 i de l’1/2016, de 
11/01/2016 al 16/2016, de 22/01/2016, i de les actes de les Juntes de Govern Local 
corresponents a les sessions 28/2015, de 19/11/2015, 29/2015, de 03/12/2015, 30/2015, de 
17/12/2015 i 1/2016, de 14/01/2016, 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. 
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4- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 
INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 
 
 
El senyor Gómez reitera el prec efectuat en l’anterior ple i prega la retirada de les dutxes de la 
platja de l’Estany ja que encara estan funcionant. 
La senyora Marsal contesta que efectivament s’ha retardat per una sèrie de condicionants, 
però que no obstant ho tenen en compte i que passades les Festes Majors procediran a la seva 
retirada. 
L’alcalde dóna la paraula el regidor de Festes senyor Llaó per tal que procedeixi a l’explicació 
del programa de les properes Festes Majors de la Candelera 2016. 
El senyor Llaó abans de procedir a l’explicació dels actes que tindran lloc durant les Festes 
Major i davant unes quantes queixes rebudes per fer tants dies seguits de festa, manifesta que 
la Comissió de Festes abans de prendre la decisió va parlar amb les diferents entitats locals i 
sobretot amb la Confraria de Pescadors que és l’empresa de treballadors més gran del poble i 
la que per damunt de tot sempre respecta les festes del poble, i aquests van aprovar en una 
sessió de cabildo fer els quatre dies de festa i que s’havien de començar quan tocaven, és a dir 
del 2 al 5 de febrer. Explica també que com a novetat d’aquest any van decidir de fer pagar a 
tothom l’abonament i per donar exemple també a tots els regidors, tant els de l’equip de 
govern com els de l’oposició ja que durant els darrers anys i per diferents motius i 
col·laboracions es lliuraven més abonaments que no pas se’n venien i van decidir que o feien 
les festes gratuïtes per a tothom o per contrari feien pagar a tothom, i van optar per aquesta 
segona opció que ell creu va ser encertada. Tot seguit explica que aquest any 2016, es 
compliran els 125 anys de la segregació del municipi d’El Perelló i en el programa mitjançant 
fotografies han volgut capturar les imatges de les festes de tots aquests anys. Diu que tota la 
Comissió de Festes ha posat la màxima il·lusió en la confecció del programa i fa un agraïment 
especial a la Colla Gegantera del poble que després de vuit anys sense actuar, aquest any 
tornaran a fer-ho; a la vegada que desitja una ràpida recuperació de la treballadora i cap de 
protocol senyora Encarna Subirats. Per finalitzar la seva intervenció, fa una detallada 
explicació dels actes que tindran lloc al llarg de tots aquest dies de Festa Major que van des 
del dilluns dia 1 al diumenge 7 de febrer. Per finalitzar, desitja unes bones Festes Majors a tot 
el poble en general. 
El senyor alcalde, abans de donar per finalitzada la sessió, recorda que demà dia 29 de gener 
tindran la visita del Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya senyor Carles 
Puigdemont i Casamajó, que vindrà a inaugurar la Comissaria dels Mossos d’Esquadra, i que 
a les 10:00 hores del matí farà acte de presència a l’ajuntament per tal de signar en el llibre 
d’honor. Tots els regidors i veïns de la localitat que hi vulguin assistir tindran una estona per 
gaudir de la seva presència. Agraeix la feina feta per tot el personal de l’ajuntament, a la 
Comissió de Festes i sobretot a tot el voluntariat que hi participa, per ajudar a que les festes 
siguin possibles i especialment al personal de serveis de l’ajuntament que durant aquest dies 
hauran de treballar; desitja a tots els veïns unes molt bones Festes Majors de la Candelera, que 
les puguin viure amb harmonia com el poble es mereix, amb salut i alegria i que serveixin per 
assegurar encara molt més aquest sentit de pertinència i el sentiments de qui som i d’on 
venim.  
 
 
 
I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 19:30 hores del dia més amunt 
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esmentat, s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signen tots els assistents que ho 
desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 
 
 
DILIGÈNCIA. 
Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
queda estesa en 4 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 26 a 30 del 
llibre. 
L’Ametlla de Mar, 01/04/2016 
El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 2/2016, DE 31/03/2016. 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 

 
Justifica la seva absència la regidora Sra. Maria Marsal Subirats. 
 
Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 
 
Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 
 
 
ACTA 
 
 
A l’Ametlla de Mar, a les 20:00 hores del dia 31/03/2016, 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 1/2016, DE 28/01/2016. 
 
 
Es procedeix a llegir l’acta de la sessió del Ple 1/2016, de 28/01/2016. 
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 
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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 1/2016, de 28/01/2016. 
 
 
2- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2016, DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I 
L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, PER A LA REALITZACIÓ DEL BAT 
(BANC D’AJUDES TÈCNIQUES) DINS DEL PROGRAMA PER A L’IMPULS I 
L’ORDENACIÓ DE LA PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I L’ATENCIÓ A 
LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA (PRODEP). 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord i com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició el 
president, a l’empara de l’article 108 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment 
el següent acord: 
 
 
L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar té concertat amb el Consell Comarcal del Baix Ebre, i en 
vigor, un Conveni de col·laboració per a la realització del BAT (Banc d’Ajudes Tècniques) 
dins del Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i 
l’atenció a les persones amb dependència (ProdeP). 
La clàusula quarta d’aquest conveni estableix el règim de les aportacions econòmiques de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar per al finançament del servei, i la clàusula cinquena, per la 
seva banda, preveu la pròrroga anual del conveni, amb la corresponent actualització de dades, 
mitjançant l’aprovació d’annexes al conveni. 
Per tot això; 
Atès que en data 26/1/2016, RE 205, ha tingut entrada al registre general d’aquest ajuntament 
la proposta d’annex per al 2016 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 18/12/2015; 
Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2016 al Conveni esmentat; 
El Ple acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar l’annex per al 2016 al Conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per a la realització del BAT 
(Banc d’Ajudes Tècniques) dins del Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de 
l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependència (ProdeP). 
 
SEGON.-. Disposar que es remeti un certificat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix 
Ebre, per al seu coneixement i efectes. 
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3- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2016, 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 15/2/2016, RE 408, ha tingut entrada al registre general d’aquest 
ajuntament la proposta d’annex per al 2016 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 41.095,22 € l’aportació de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar al Consell Comarcal del Baix Ebre per la prestació d’aquest 
servei al municipi; 
Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar l’esmentada proposta d’annex al 
conveni en sessió plenària de data 22/1/2016; 
Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2016 al Conveni marc per a la prestació del servei 
social d’atenció primària; 
El Ple acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar l’annex per al 2016 al Conveni Marc entre el Consell Comarcal del Baix 
Ebre i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, en matèria de Serveis Socials i Benestar i altres 
programes relatius al Benestar Social. 
 
SEGON.- Disposar que es remeti un certificat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix 
Ebre, per al seu coneixement i efectes. 
 
 
4- APROVACIÓ 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 2016. 
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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: 
 
 
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 2016, rebuda en 
aquest Ajuntament en data 15/2/2016, número de Registre d’Entrada 407. 
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 2.703,92 €; 
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 2016. 
 
SEGON.- Remetre un certificat del present acord al Consell Comarcal del Baix Ebre, per al 
seu coneixement i efectes. 
 
 
5- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, PER AL 
FINANÇAMENT DEL TRANSPORT NO OBLIGATORI CURS 2015/2016. 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord i com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició el 
president, a l’empara de l’article 108 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment 
el següent acord: 
 
 
Atès que s’ha elaborat la proposta de Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per al finançament del transport no obligatori 
durant el curs 2015-2016; 
Vista la proposta de conveni; 
Vist el que es disposa al Decret 161/1996, de 14/5/1996, pel qual es regula el servei escolar de 
transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria; 
Atès que la proposta de conveni contribueix a satisfer les aspiracions i necessitats de la 
comunitat de veïns, en els termes de l’article 66.1 del Text refós de la Llei Municipal i de 
Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003; 
El Ple acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el “Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per al finançament del transport no obligatori curs 
2015/2016”. 



 
Ajuntament de l’Ametlla de Mar  
Llibre de les actes del Ple. 
 

Pàgina 35 
 

 
SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord al Consell Comarcal del Baix 
Ebre, per al seu coneixement i efectes. 
 
 
6- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, PER 
GARANTIR EL TRANSPORT D’ALUMNES D’ENSENYAMENT POSTOBLIGATORI 
PER AL CURS ESCOLAR 2015/2016. 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord i com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició el 
president, a l’empara de l’article 108 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment 
el següent acord: 
 
 
Atès que s’ha elaborat la proposta de Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per garantir el transport d’alumnes 
d’ensenyament postobligatori per al curs escolar 2015/2016; 
Vista la proposta de conveni; 
Vist el que es disposa al Decret 161/1996, de 14/5/1996, pel qual es regula el servei escolar de 
transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria; 
Atès que la proposta de conveni contribueix a satisfer les aspiracions i necessitats de la 
comunitat de veïns, en els termes de l’article 66.1 del Text refós de la Llei Municipal i de 
Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003; 
El Ple acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el “Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per garantir el transport d’alumnes d’ensenyament 
postobligatori per al curs escolar 2015/2016”. 
 
SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord al Consell Comarcal del Baix 
Ebre, per al seu coneixement i efectes. 
 
 
7- RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI D’ACTIVITAT 
PRIVADA AL SR. JOSEP JACINT BOYER SAMARRA. 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord i com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició el 
president, a l’empara de l’article 108 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment 
el següent acord: 
 
 
El Sr. Josep Jacint Boyer Samarra, funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, encarregat del 
cementiri municipal, mitjançant escrit de data 14/3/2016 i número de registre d’entrada 745, 
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de la mateixa data, sol·licita que li sigui reconeguda l’autorització de compatibilitat per a 
l’exercici d’activitat privada com a empleat de la mercantil Pompes Fúnebres Domingo SL. 
Vist el que disposa la Llei 21/1987, de 26/11/1987, d’incompatibilitats del personal al servei 
de l’administració de la Generalitat, que estén el seu àmbit d’aplicació a l’administració local, 
i als articles 321 a 344 del Reglament de personal dels ens locals de Catalunya aprovat per 
Decret 214/1990, de 30/7/1990; 
Atès que la competència per resoldre les declaracions de compatibilitat correspon al Ple de la 
corporació, segons disposa l’article 344 de l’esmentat Reglament de personal dels ens locals 
de Catalunya aprovat per Decret 214/1990, de 30/7/1990; 
El Ple acorda: 
 
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat del funcionari Sr. Josep Jacint Boyer Samarra per a 
l’exercici d’activitat privada com a empleat de la mercantil Pompes Fúnebres Domingo SL, 
sempre que aquest exercici no limiti el normal desenvolupament de les seves funcions com a 
funcionari ni comporti conflicte d’interessos. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la persona interessada. 
 
 
8- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE DETERMINATS CONTINGUTS 
DE L’ORDENANÇA GENERAL NÚMERO 2, SOBRE TINENÇA D’ANIMALS. 
 
 
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: 
 
 
La Regidoria de Medi Ambient ha proposat la modificació de determinats continguts de 
l’ordenança general número 2, sobre tinença d’animals. 
Es proposa, en concret, una nova redacció de l’article 16, que restaria redactat de la següent 
manera: 
 

Article 16. 
1. És prohibida la circulació o permanència de gossos i qualsevol altre animal domèstic o 
de companyia a les piscines públiques obertes al públic, i a les platges, fora del punts i les 
franges horàries que l’Autoritat municipal determini. 
2. Durant la vigència temporal de distintius de qualitat turística atorgats, com és ara el de 
la bandera blava —o qualsevol altre—, no es poden determinar franges horàries a les 
platges que en gaudeixin del distintiu, essent absoluta, en aquests indrets, la prohibició 
d’estança d’aquests animals —i durant l’esmentat període—, a qualsevol hora del dia o de 
la nit. 
3. La prohibició establerta en els apartats anteriors no afectarà en cap cas l’accés de les 
persones acompanyades de gossos d’assistència. 

 
Per tot això; 
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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 modificació de l’article 16 de l’ordenança general número 2, 
sobre tinença d’animals. 
 
SEGON.- Sotmetre la proposta inicialment aprovada, juntament amb l’expedient tramitat, a 
exposició pública per un període de trenta dies, període durant el qual qualsevol interessat 
podrà presentar les reclamacions i els suggeriments que consideri adients. Cas que no es 
presentessin, l’acord s’entendrà definitivament adoptat. 
 
 
9-APROVACIÓ DEL “CONVENI DE REGULACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DE GESTIÓ DE RESIDUS DE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE 
MAR A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE AMB ENCÀRREC DE 
GESTIÓ AL CONSORCI DE POLÍTIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L’EBRE 
(COPATE)”. 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord i com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició el 
president, a l’empara de l’article 108 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment 
el següent acord: 
 
 
En data 31/3/2015, el Ple va adoptar l’acord de delegació de competències municipals en 
matèria de residus en el Consell Comarcal del Baix Ebre. Els punts tercer a sisè d’aquell acord 
disposaven: 
 

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.” 

 
La Llei 30/1992, de 26/11/1992, reguladora del règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, quan es refereix a la delegació interadministrativa de 
competències, les refereix a l’encomanda de gestió (article 15), reservant el terme delegació a 
les delegacions interorgàniques (article 13). 
En el mateix sentit, els articles 8 i 10 de la Llei 26/2010, de 3/8/2010, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
La delegació interadministrativa de competències, com és el present cas, requereix la 
formalització i signatura del corresponent conveni (article 15 de la Llei 30/1992, de 
26/11/1992, reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú). 
L’aprovació del present “Conveni de regulació de la delegació de competències de gestió de 
residus de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre amb 
encàrrec de gestió al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE)” 
que és al que es referien els punts tercer, cinquè i sisè d’aquell acord plenari de delegació, 
culmina, per tant, el procés mateix de delegació, del qual en forma part inseparable. 
El conveni recull, ja, també, l’annex de costos per al 2016, que es quantifica en 606.089,91 €, 
IVA inclòs. 
Per tot això; 
El Ple acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el “Conveni de regulació de la delegació de competències de gestió de 
residus de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre amb 
encàrrec de gestió al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE)”. 
 
SEGON.- Tenir per complerta, des del mateix moment que es formalitzarà el conveni aprovat, 
la condició suspensiva de la delegació interadministrativa de competències acordada en data 
31/3/2015. 
 
TERCER.- Aprovar, si bé condicionadament a l’efectiva formalització a què es refereix el 
punt anterior, l’annex al conveni, de determinació de costos per a l’any 2016. 
 
QUART.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
 
10- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, PER LA DINAMITZACIÓ DEL 
POLÍGON INDUSTRIAL. 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord i com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició el 
president, a l’empara de l’article 108 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment 
el següent acord: 
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En data 3/12/2015 es va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’ordenació 
urbanística municipal per la dinamització del polígon industrial. 
El projecte va ser sotmès a informació pública mitjançant edicte que va ser publicat al Butlletí 
Oficial de la Província número 288, de 14/12/2015, i al diari Ara de 11/12/2015, i va ser 
exposat als Taulers d’anuncis físic i electrònic de la corporació. 
En data 9/3/2016, RE 680, es va rebre l’informe d’avaluació ambiental de l’Oficina de Medi 
Ambient dels Serveis Territorial a les Terres de l’Ebre del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, que havia estat sol·licitat per ofici de 14/1/2016, RS 22. L’informe conclou que 
la proposta no és supòsit d’avaluació ambiental estratègica. 
El projecte per a aprovar provisionalment no difereix en res, en conseqüència —pel que 
respecta a l’abast del contingut material de les modificacions que hom pretén introduir en el 
vigent redactat del Pla d’ordenació urbanística municipal—, del que va ser objecte 
d’aprovació inicial. Les modificacions consisteixen en: 

l) La modificació de l’alçada reguladora del quadre del paràgraf 4rt de l’article 82 (amb 
addició d’una nota adjunta, explicativa). 

m) L’addició d’un paràgraf quart a l’article 55. 
n) L’addició d’un segon incís a l’apartat segon de l’article 60. 

No s’han presentat al·legacions durant el període d’informació pública. 
La proposta de modificació raona i justifica la necessitat de la iniciativa, en els termes 
previstos a l’article 97 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 
1/2010, de 3/8/2010. 
Per tot això; 
Vista la proposta de modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal per a ésser 
aprovada inicialment; 
Vist el que es disposa: 

o) 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). 

p) 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. 

q) 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. 

r) 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. 

s) 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 per la dinamització del polígon industrial. 
 
SEGON.- Elevar l’expedient tramitat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 
l’Ebre, per a la seva aprovació definitiva. 
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11- DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL CORRESPONENT AL 4ART. 
TRIMESTRE 2015. 
 
 
Es dóna compte de l’execució trimestral corresponent al quart trimestre de 2015. 
La Corporació es dóna per assabentada. 
 
 
12- DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST, 4ART. TRIMESTRE 
2015. 
 
 
Es dóna compte del seguiment del pla d’ajust del quart trimestre de 2015. 
La Corporació es dóna per assabentada. 
 
 
13- DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT I LLEI DE MOROSITAT, 
4ART. TRIMESTRE 2015. 
 
 
Es dóna compte del període mig de pagament de llei de morositat del quart trimestre de 2015. 
La Corporació es dóna per assabentada. 
 
 
14- DONAR COMPTE DE L’ENVIAMENT DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016 
AL MINISTERI. 
 
 
Es dóna compte de l’enviament del pressupost de l’exercici 2016, al Ministeri. 
La Corporació es dóna per assabentada. 
 
 
15- 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 17/2016, de 25/01/2016 al 227/2016, de 24/03/2016, i de les actes de les 
Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 2/2016, de 21/01/2016, 3/2016, de 
18/02/2016, 4/2016, de 25/02/2016 i 5/2016, de 03/03/2016, 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. 
 
 
16- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 
INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 
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El senyor Gómez prega, ja que l’Ametlla és un poble turístic, que per Setmana Santa les 
platges estiguin ja en les millors condicions, i no descuidades com han estat aquest any. Posa 
com exemple la caleta de Pepo. 
El senyor Espuny explica que a primers de setmana ja van començar a netejar però que els 
primers dies de la Setmana Santa va ploure i la brigada no va poder sortir a treballar. 
Coneixien l’estat de la caleta de Pepo, però degut a les pluges van quedar uns socs importants 
a l’arena. També van actuar amb rapidesa a la cala de l’hotel Ametllamar, treballant 
conjuntament amb una empresa privada, però van tenir la mala sort que es va trencar la 
direcció del tractor i van tardar uns dies en aconseguir les peces de recanvi. Són conscients 
que resta feina a fer. Si no es van netejar del tot no va ser per manca de previsió sinó perquè 
van coincidir aquests dos factors que acaba d’explicar. 
El senyor Gómez manifesta que el GR-92, que com és conegut comença a dalt mateix de la 
caleta de Pepo, té molta afluència de gent, i el dissabte de Setmana Santa aquesta cala feia 
fàstic. Hi havien fustes amb claus, i molta brutícia, i això, opina, és un tema de fer-ho o no 
fer-ho. Li sap mal dir-ho perquè no hi és present la regidora de Medi Ambient, però recorda 
que en el passat Ple del mes de desembre ja va parlar del funcionament de les dutxes de les 
platges, ara prega que no les apaguin, perquè si han estat obertes tot l’hivern, ara que arriba 
l’estiu ja no cal que les tanquin. Recorda que consta en acta que van dir que les apagarien i a 
dia d’avui segueixen funcionant. 
El senyor Espuny contesta que durant els mesos d’hivern ha fet molt bona temperatura i a les 
platges hi havia molta gent, inclús amb banyador, motiu pel qual van optar per deixar-les ja 
que s’apropava Setmana Santa i no valia la pena treure-les per tornar a posar-les al cap d’un 
mes. 
El senyor Gómez demana que no se’ls torni a enganyar, perquè en el mes de desembre els van 
dir que les traurien en dues setmanes i en el Ple de gener tant la regidora de Medi Ambient 
com el senyor Espuny, responsable de la brigada, els van dir que no havien tingut temps per 
manca de personal, però que no es preocupessin perquè ho farien immediatament. Si els hi 
haguessin dit que la intenció de l’equip de govern era no treure-les en tot l’any, ja no ho 
preguntarien més, però com que la resposta no era aquesta, per això insisteix. 
L’alcalde intervé per explicar que la intenció no és enganyar ningú, i manifesta que el tema de 
les dutxes el tindran en compte, però que també han d’entendre que si durant els caps de 
setmana de l’hivern les platges tenen afluència de gent a causa del bon temps, podien optar 
per dues coses, la primera treure-les i pot-ser tenir queixes de la gent per la necessitat de 
disposar d’aigua, o deixar-les, opció per la qual van optar. No obstant reitera que tindran el 
prec en consideració, ja que creu que les dutxes s’han de treure a l’hivern i no ara que ja 
comença el bon temps i ja no té sentit treure-les. 
El senyor Gómez prega que s’arreglin les bandes reductores dels carrers, ja que cada vegada 
estan més deteriorades i a part de la mala imatge que donen poden ser perilloses per als 
conductors. Creu que s’haurien d’arrencar o, millor, arreglar-les, ja que en els carrers 
principals fan que els conductors no corrin tant i troba que són importants per a la seguretat 
pública dels vianants. Demana també que el tractament de les palmeres, amb un cost 
aproximat de dos mil euros l’any, se segueixi fent, ja que tots són coneixedors de l’existència 
de la plaga d’aquest escarabat que poc a poc les està matant. Creu que és important cuidar-les 
perquè són patrimoni del poble, i el preu de cada palmera oscil·la entre els sis i vuit mil euros. 
Per això demana la continuïtat del tractament. 
El senyor Gaseni assegura que el tractament s’està fent, i que no és cert que no s’hagi fet des 
de que està el nou equip de govern. El tractament s’està fent i a més a més s’ha aconseguit un 
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bon acord amb una altra empresa i amb un millor pressupost. La solució no és senzilla, diu. 
L’escarabat morrut és una plaga complicada que està causant molt mal, no només a l’Ametlla, 
sinó per totes les poblacions que tenen palmeres. Els hi dol moltíssim que es pugui perdre una 
sola palmera i per això demana que entenguin que estan actuant i que l’últim tractament el 
van realitzar fa dos mesos a totes les palmeres, sense entrar a discutir si una palmera estava 
dintre de la zona de Ports o no. Miren de tractar-les totes perquè és la seva responsabilitat. 
El senyor Gómez demana al regidor d’Obres i Serveis si els pots informar de quin són els 
tractaments que s’apliquen així com del seu pressupost, a quins palmeres s’ha fet i des de 
quan, perquè no deixa de ser estrany diu, que abans no es morien les palmeres i ara si. Prega 
també que tinguin en consideració que els plens s’han de convocar amb dos dies hàbils 
d’antelació tal i com marca la llei, i que a un dels regidors de CiU no se’l va convocar amb 
aquest antelació. Prega, ja que van justos de temps per poder mirar la documentació dels punts 
de l’ordre del dia, que es respecti el termini. 
L’alcalde demana disculpes pel fet, però l’atribueix a algun error humà i no a cap altra cosa. 
El senyor Gómez, en referència a l’escrit de data 11/08/2015, RE núm. 2460, en què com a 
grup municipal van demanar, per tal d’ exercir la seva tasca com oposició, una sèrie de còpies 
de diferent documentació, afirma que a dia d’avui encara no han rebut res, i tampoc cap 
resposta. 
L’alcalde contesta que no hi ha cap problema en què el grup de CiU tingui tota la 
documentació. Que pot ser no s’ha atès bé aquesta concreta petició, però que tots saben que 
no hi ha cap problema i així ho han demostrat donant-los-hi tot tipus de fotocòpies, ja que és 
el seu dret i la seva obligació. Reitera que no hi ha cap problema, que estan oberts a les 
reunions i així van quedar. Que quan vulguin, poden quedar per trobar-se a banda de les 
Comissions Informatives. 
El senyor Gómez manifesta que no dubta de la bona fe manifestada per l’alcalde, però 
demana fets, i fa menció a una altra petició de data 10/11/2015, RE núm. 3356, en la qual el 
grup de CiU va demanar còpia de tots els decrets que fan relació a la contractació de nous 
treballadors des de l’inici de la nova legislatura, de l’informe d’Intervenció detallat del cost 
brut d’aquests treballadors, i una explicació tècnica del procés de selecció dut a terme. I de tot 
això tampoc se’ls hi ha dit res. A banda de la bona voluntat, pregunta si se’ls podria contestar 
als diferents escrits registrats d’entrada, perquè per fer oposició constructiva, per poder 
fiscalitzar el govern han de rebre la informació que demanen. Demana també que en reunions 
importants pel poble com ara la de la residència d’avis se’ls convoqui. Ells sempre estaran al 
costat de l’equip de govern per tot el que fa relació al poble, però l’oposició, a més de ser 
constructiva, està per fiscalitzar l’acció de govern, i per poder fer-ho se’ls ha de passar la 
informació, ja que en cas contrari pot semblar que se’ls vol amagar, i ell no vol creure que la 
intenció del nou equip de govern sigui aquesta. 
Contesta l’alcalde que el senyor Gómez sap perfectament que tenen les portes obertes de 
l’ajuntament, però que tots saben i han vist com, de vegades, el grup de CiU ha tractat en 
diferents revistes els temes personals i de contractació. Reitera que l’equip de govern no té 
cap inconvenient en ensenyar-los-hi qualsevol cosa que necessitin però la manera com el grup 
de CiU fa anar la informació que se’ls proporciona pot atemptar el dret de protecció de dades, 
i per això han de ser una mica curosos, perquè estan gestionant l’ajuntament que és l’empresa 
de tots. De totes formes, reitera, l’important és que quan tinguin algun dubte, poden quedar, 
parlar i accedir a tota la documentació que necessitin. D’aquesta manera podran disposar de 
tota la documentació sol·licitada a la que ha fet referència el senyor Gómez. Això que els 
proposa, afegeix, ja és un pas que està a anys llum de la situació en que es va trobar l’oposició 
durant el dos mandants anteriors on CiU tenia majoria absoluta. Per això creu que haurien 
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d’agafar-s’ho amb bona voluntat, ja que l’equip de govern els està obrint les portes de 
l’ajuntament perquè el dia que ho necessitin puguin parlar de tots els temes que interessen a 
l’oposició per a la seva tasca de fiscalització. 
El senyor Gómez manifesta que no els hi pot dir el que els acaba de dir, perquè és una manca 
de respecte a l’oposició. Creu que a tot el que han demanat per escrit, l’obligació de l’equip de 
govern és contestar, ja que ho han demanat tot en temps i forma i amb registre d’entrada, tal 
com toca. Aclareix que ells no van demanar cap contracte en particular sinó còpia dels 
contractes laborals realitzats i del procés de selecció, per tant creu que ells no fan cap mal ús 
de cap informació, diu que quan vulguin parlar de qualsevol tema estan oberts a parlar del que 
convingui, no obstant demana que quan facin un registre d’entrada se’ls contesti ja que per 
llei estan obligats a fer-ho i ells com oposició tenen el dret. Manifesta que desconeix el que es 
feia abans, i no se’n responsabilitza. El que sí sap és que quan ell va ser regidor no va amagar 
mai cap informació, i que sempre va estar obert. Demana seguidament al senyor Espuny que 
no li digui més cara dura, i li demana que es disculpi. L’únic que fa, diu, és exercir el dret 
democràtic de fiscalitzar al govern, i aquest govern, ja que té la sort de governar, el que ha de 
fer és governar per tot el poble. El grup de CiU representa, recorda, a més de mil votants, i 
mereixen un respecte. 
L’alcalde reitera que tenen les portes obertes per efectuar qualsevol consulta que vulguin fer, i 
recorda que poc després de l’entrada d’aquells escrits ell personalment va posar-se en contacte 
amb la regidora senyora Eva del Amo per tal de buscar un dia en que es poguessin reunir i 
parlar, però van decidir esperar una mica més perquè venien festes. El seu oferiment sempre 
hi és vigent, motiu pel qual no se’ls hi pot dir que estan amagant res. En quan a l’insult a què 
s’acaba de referir el senyor Gómez, manifesta que ell no ha sentit res. 
El senyor Gómez explica que el senyor Espuny, tocant-se la cara, li ha dit cara dura encara 
que l’alcalde, que té al costat al senyor Espuny, no ho hagi sentit. 
El senyor Callau, en relació als sectors de Comerç i Turisme, pregunta com ha quedat la 
renovació del contracte amb l’estació nàutica Costa Daurada; és a dir les condicions, la 
permanència, el cost i quantes empreses hi estan adherides. 
L’alcalde contesta que des de les primeres reunions l’ajuntament va expressar els seus dubtes, 
perquè creien que les coses no s’havien fet bé. Van fer un sondeig i la gent no estava contenta 
de cóm anava. De memòria creu que estant parlant d’una quantitat entre sis o set mil euros 
anuals. Tot els representants d’ajuntaments tampoc estaven convençuts d’estar-hi, estaven 
molestos amb la direcció i amb tot el que s’havia fet. De tota manera, afegeix, tots els 
municipis que hi formen part majoritàriament van decidir donar una nova oportunitat durant 
un any, per veure com funcionava. El que l’equip de govern va valorar, més que l’any de 
prova, van ser els recursos que s’hi destinen, ja que com tots saben estan fent un esforç titànic 
en reduir-los al màxim i per tant destinar recursos en una cosa que no estan convençuts no ho 
veien del tot bé. A més a més, afirma, també hi ha havia el tema d’identitat, com ara el noms 
de Costa Daurada – Terres de l’Ebre. Una vegada valorats els costos d’inversió, el retorn a 
nivell publicitari, i les accions que es duen a terme amb aquells diners, i la insistència de la 
resta de pobles de no tallar aquest únic lligam que tenen amb els de la zona nord com 
Cambrils i Salou, van optar per donar una nova oportunitat i continuar durant un altre any, 
amb la condició que els donin facilitats de pagament. Entenen que no són uns diners 
malgastats perquè van destinats a promoció turística i per això no són diners llençats. 
El senyor Callau explica que durant els primers anys ell va pertànyer a la junta de l’entitat, 
privada, i li consta que el que vol l’estació nàutica és quadrar el pressupost abans de començar 
l’exercici, i la millor forma de fer-ho és i fer pagar tots els pobles, a part de totes les quotes 
que paguen els establiments que volen formar part, que també han de pagar una comissió que 
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és amb el que ell no estava d’acord, i així li va fer saber al senyor alcalde. Retreu que mai 
hagi estat cridat a cap reunió perquè pogués aportar la seva experiència sobre aquest aspecte, 
ja que els trenta-vuit anys que fa que es mou dins d’aquests sectors li han aportat una certa 
experiència. Entén que l’ajuntament hagi optat per continuar un altre any, i prega que es 
tinguin en compte les vendes que efectuaran els establiments adherits, ja que ho veuen com un 
manà caigut del cel. 
L’alcalde manifesta que les poques empreses del poble que en formen part d’aquesta estació 
nàutica van demanar poder continuar. Vigilaran els esdeveniments. Creu que s’han de felicitar 
tots, i en especial els particulars que hi són. Com a ajuntament, s’han de sentir molt orgullosos 
de l’empenta de la iniciativa privada. Només cal mirar, diu, els resultats de la taxa turística, de 
la qual són capdavanters. Sap que el senyor Callau està treballant molt en aquest sector, i 
l’ajuntament, tot i les dificultats en que es troba, col·laborarà amb el que faci falta. 
El senyor Callau es posa a disposició. Pregunta seguidament en relació al tema del comerç, 
quines accions té previstes l’ajuntament, en comerç i turisme. Parla d’accions i no d’activitats, 
perquè creu que el comerç necessita una gran implicació de l’ajuntament. Han estat per 
segona temporada consecutiva el poble que recapta més taxa turística, és a dir per pernoctar a 
la localitat, perquè el sector privat ha sabut fer bé els deures, però el govern no ha sabut 
aprofitar tota aquesta gentada que ens visita per fer-los entrar als comerços, que s’han de 
dinamitzar. 
L’alcalde manifesta que s’hauria de recuperar l’associacionisme, que no entén com va poder 
decaure. Posa com exemple la passada Fira Alternativa, en que van mirar de parlar amb els 
comerciants locals i van acudir molt pocs. Explica que actualment estan treballant amb el 
regidor de Governació sobre la circulació i els talls dels carrers per part dels restauradors per 
fer entrar la gent al poble, ja que molta gent es queda a l’establiment de Mercadona de 
l’entrada. Els preocupa molt com fer entrar aquesta gent al poble perquè gaudeixin no només 
de la seva façana, sinó també del seu interior, de la seva vida, del seu comerç, dels seus 
restaurants i de l’oferta de pernoctacions. En això estan treballant, però l’eina que els pots 
ajudar més és l’associacionisme, tenir un bon interlocutor a l’altra banda, que és qui realment 
viu els problemes del dia a dia. 
El senyor Callau té clar que estan en un moment en que el comerç local està molt fotut. 
Demana que tothom intenti remar en la mateixa direcció, ja que és l’única manera, i si ho 
aconsegueixen tots ho notaran. Abans tenien el gran sector pesquer però pràcticament ha 
desaparegut. Reitera que el comerç del poble necessita i molt l’Ajuntament. S’ha de sortir més 
al carrer, parlar més amb la gent, i caminar tots junts. 
L’alcalde agraeix al senyor Callau el to emprat i la seva aportació. 
El senyor Gómez pregunta sobre la visita d’obres de l’alcalde amb la gerent de Ports de la 
Generalitat de Catalunya, a les obres del pla d’inversions  del 2014-2017, de Ports de la 
Generalitat. 
L’alcalde contesta que la gerent no va poder venir, però que la visita la va efectuar amb el 
senyor Enric Martínez, responsable de Ports a les Terres de l’Ebre, tot i que es va trobar amb 
la gerent en una altra ocasió a Sant Carles de la Ràpita, per parlar sobre l’ocupació concedida 
a dalt de la platja de l’Alguer, intentant buscar la millor solució.  
Afirma entendre el senyor Gómez que, aleshores, el que posa en el butlletí de que es va 
realitzar una visita d’obres amb la senyora Dolors, no va ser així. 
Manifesta l’alcalde que podria tractar-se d’un error. 
Pregunta el senyor Gómez en relació a la segona fase de les obres de la carretera d’accés sud, 
que hi ha una diferència de set-cents mil euros entre el pressupost de sortida i el 
d’adjudicació, i que també segons declaracions del regidor d’obres i serveis senyor Espuny, se 
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substituirà el reg asfàltic per un aglomerat. Demana que reflexionin i si s’escau rectifiquin, 
perquè creu que seria bo que la inversió es fes tal com s’indicava en el projecte inicial que 
contemplava la construcció de dos ponts; un a l’Estany Podrit i l’altre a l’Àliga. Cal recordar 
diu que és una via d’evacuació i no per fer turisme. 
El senyor alcalde manifesta que fa un temps no estava d’acord amb aquest projecte ja que la 
calçada tenia una amplada de nou metres i ara és de sis. S’han demanat una sèrie de 
modificacions com ara en l’aglomerat perquè hi ha uns trams que com que la carretera ja està 
feta només era un tema de manteniment. De totes formes explica el senyor alcalde que tindran 
dificultats en aconseguir-ho perquè la comissió tècnica del pla PENTA no ho veu amb bons 
ulls. És una de les coses per la que estan lluitant ja que estan en una zona de gran valor 
ecològic. Voldrien que s’instal·lin punts de reg per tal de tenir la possibilitat de disposar 
d’aigua per tot el recorregut de la carretera. En relació al comentari sobre l’Estany Podrit, diu 
que ho estan solucionant, tot i que la carretera no arribarà a baix i per tant no serà un gran 
pont. Han mirat de buscar la solució que causi el menor impacte possible ja que l’Estany 
Podrit és una platja ecològicament molt important. Miraran també de buscar una solució entre 
mig, buscant el menor impacte possible. Ara sobre tot, diu, l’important és que pugui finalitzar 
la zona més propera al poble per poder arribar a les platges i al càmping, i en el tram de la 
segona fase ja podran treballar més tranquil·lament ja que transcorre al costat mateix de la via 
del tren i no toca per a res el GR. Així mateix segons ha proposat la Comissió Mixta formada 
pels tècnics de la Generalitat, Diputació i Pla PENTA, en la zona de l’accés a Santes Creus, 
no deixen conservar l’actual, sinó que s’haurà de travessar el pont i baixar per la zona del 
càmping. 
El senyor Gómez pregunta si es faran les jornades de la tonyina i si és així, quan es faran, qui 
ho organitzarà i el seu cost. 
L’alcalde contesta que les jornades de la tonyina tindran lloc el dissabte 30 d’abril i el 
diumenge 1 de maig, que les organitza l’Ajuntament i que el seu cost aproximat està sobre els 
vint mil euros. Tenen la col·laboració de l’empresa que les organitzava anteriorment i serà un 
repte i una prova per a tots, ja que és un esdeveniment que ha passat davant dels altres pel que 
respecta a l’afluència de públic. Van decidir escollir aquest dies de cap setmana perquè el 
següent 7 i 8 de maig tindran lloc les jornades esportives organitzades per l’empresa que els 
organitzava els darrers anys i ja portaran prou gent. La intenció de l’ajuntament ha estat 
repartir-ho una mica. Afegeix que les jornades de les dels bars i restaurants locals tindran lloc 
durant aquests dos caps de setmana, del divendres 29 d’abril fins el diumenge 8 de maig. 
El senyor Gómez demana tinguin en compte el tema de la publicitat, ja que només manca un 
mes i la potència de l’ajuntament no és la mateixa dels organitzadors anteriors. Creu que ja 
podrien començar a fer-la, ja que molta gent no ho sap —i les jornades de la tonyina van 
posar el poble al mapa ja que les visita molta gent—, fent publicitat a traves de RAC 1, 
Catalunya Radio i TV3. Opina que és evident que no podran ser com fins ara però que han 
d’intentar que no desmereixin de les anteriors, sobre tot pel tema turístic. 
L’alcalde diu que de seguida notaran si van bé o no. Aquestes jornades s’han realitzat durant 
quatre anys, els dos primers anys van anar bé, però el tercer i el quart van anar encara millor, 
al poble no es cabia de gent i els restauradors van fer el ple. Tenen un repte al davant. Estant 
ultimant temes, i avança que comptaran novament amb la presència del Cònsol del Japó, i si 
no surt cap imprevist també assistirà el Secretari d’Exteriors de la Generalitat de Catalunya. 
Explica que a més de tractar sobre la tonyina crua, i aprofitant aquest canvi en l’organització, 
tractaran també de l’elaboració d’altres plats basats en la tonyina. Demana la col·laboració de 
tothom en aquest nou repte, que esperen superar. 
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El senyor Gómez pregunta en quin procés es troba el desplegament de la fibra òptica i desitja 
saber si ha arribat a la zona de la part de cala i a Ribes Altes. 
Contesta l’alcalde que reunirà la informació pertinent per poder-li concretar amb exactitud, tot 
i que pot avançar-li que tots els centres públics de la zona estan connectats. 
El senyor Gómez pregunta si se’ls contestarà en temps i en forma tal com marca la llei, als 
dos registres d’entrada efectuats en els mesos d’agost i novembre de 2015. 
L’alcalde manifesta que abans de fer-los-hi lliurament d’una manera freda, li agradaria quedar 
millor amb els representants del grup de CiU i mirar la documentació, parlar-ne, comentar-ho 
i mirar quines fotocòpies volen i fer-ho tot més natural. 
El senyor Gómez reitera que el registre d’entrada és clar i que demanaven unes coses concises 
i exactes, tot i que si cal venir vindran, però vol saber si se’ls contestarà a les sol·licituds. 
L’alcalde entén que una cosa i l’altra venen a ser el mateix i reiterà la seva demanda de 
quedar tots i que agafin la documentació que vulguin. 
El senyor Espuny contesta al senyor Gómez en relació a què aquest ha dit que no se’ls 
enganyi en el tema de les dutxes de les platges. Explica que les declaracions sobre la retirada 
de les dutxes van tenir lloc durant el mes de desembre ja que desconeixien quina seria la 
climatologia que faria i per tant no li sembla bé que digui que els han enganyat quan la decisió 
la van prendre en funció del temps que feia durant els mesos de gener i febrer. Creu que 
l’adjectiu emprat no és el correcte i que hauria de tenir una mica més de control en les seves 
paraules i no acusar-los de mentiders quan ja ha explicat que la decisió de treure o no les 
dutxes va dependre directament del temps, i no pas d’una voluntat de treure-les o no. En 
relació a les bandes reductores manifesta que efectivament en el carrer Major en manquen 
dues, i que tot just de l’existent en arribar a l’escola n’han saltat dues peces més a causa 
probablement del pas dels camions provinents de les obres de la carretera d’accés sud. 
Manifesta que tant aviat tinguin els recanvis ho repararan. Aclareix, en relació a les del carrer 
Major, que com tothom sap, és un carrer que quan plou recull molta aigua, i que s’ha 
comprovat que el fet de faltar dues peces permet que l’aigua circuli molt més ràpid i no salti 
per dalt de les bandes, i d’aquesta manera facilita el trànsit de les persones per damunt de les 
bandes sense mullar-se. En relació a les palmeres manifesta que, efectivament, se n’han mort 
unes quantes, i vol pensar que van fer-se els tractaments, ja que aquests s’han de realitzar a 
primers d’any, i que si van morir l’any passat és perquè a primers d’any no el van fer. Per 
tant, creu que si hi ha alguna responsabilitat sobre la mort d’aquestes palmeres ho haurà de 
preguntar a l’antic equip de govern, si van fer o no el corresponent tractament. Explica que hi 
ha dos pressupostos, un que ja estava demanat per l’anterior equip de govern que pujava nou 
mil euros i que incloïa la poda de les palmeres, ja que feia sis o set anys que no s’havien 
podat, i l’altre que va demanar l’actual equip de govern, que va aconseguir la poda d’unes 
dues-centes palmeres, incloent-hi les del Passeig Marítim, amb el corresponent tractament que 
es durà a terme el proper mes d’abril, per un pressupost de quatre mil euros. Respecte de la 
intervenció del Sr. Gómez relativa a l’accés a la informació recorda que ell, l’any 2005, va 
demanar una informació, una còpia de l’agenda local 21, molt important en aquells moments 
per a l’oposició perquè es trobaven en plena revisió del Pla General i volia saber tot el que 
havia suggerit l’empresa Mare Nostrum, i que no se li va donar. Recorda que el senyor 
Gómez era el responsable d’Urbanisme. Ell també guarda còpia de totes les sol·licituds 
demanant informació que l’anterior equip de govern no li va proporcionar. Va sol·licitar veure 
moltes factures, que no va poder examinar fins que el decret Rajoy obligà a donar compte del 
llistat de factures pendents. I ara el senyor Gómez, perquè han tardat uns mesos en 
proporcionar-li una informació, posa el crit al cel. I la realitat és que la informació no se li ha 
pogut donar encara perquè tenen molta feina amb els problemes i les situacions realment 
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greus que s’hi han trobat de l’anterior govern, que són les que realment els fan trencar el cap. 
Posa com exemple, per si se’n recorda, el milió d’euros que han de pagar per tres projectes de 
la residència d’avis. Doncs bé, un dels problemes derivats que han tingut durant els últims 
dies és la sentència ferma de la indemnització a l’empresa IDEA. Suposa que el senyor 
Gómez alguna cosa sabrà, perquè estava al govern. Recorda que van signar un dret de 
superfície a setanta-cinc anys, on l’empresa se n’encarregava d’executar les obres i que 
l’ajuntament l’únic que feia era cedir el terrenys, cosa a la qual ell es va oposar i va votar en 
contra perquè considerava que aquells terrenys havien de ser per a futurs equipaments de 
l’escola donada la seva ubicació. Però el contracte determinava que la construcció i 
l’explotació anava a risc i ventura de l’empresa o sigui que si la cosa anava malament, 
l’empresa se’n feia càrrec de les pèrdues, i la clàusula 19 preveia que comportava l’extinció 
anticipada del dret de superfície, amb accessió de les construccions i els equipaments al sòl, i 
sense dret d’indemnització de cap mena en favor del superficiari, el fet de no ser en 
funcionament la instal·lació en tres anys. I ara resulta que una sentència els condemna a pagar 
quatre-cents setanta-cinc mil euros més els interessos, que fa un total aproximat de sis-cents 
mil euros. L’empresa se’n va perquè diu que no podrà complir amb els terminis de 
construcció, i va l’anterior equip de govern i, amb tota la generositat del món, els paga, 
perquè marxin, tots els projectes i despeses que aquesta havia fet fins aquell moment. Quan a 
les bases diu que si marxava no tenia dret a cap mena d’indemnització, i consta per escrit que 
no es van veure en prou capacitat d’executar les obres i per aquest motiu van marxar. Per tot 
això, es pregunta: perquè l’ajuntament va assumir tots els costos fins aquell moment? 
Pregunta que adreça al senyor Gómez perquè els hi pugui explicar, perquè ell no troba cap 
explicació coherent a tot plegat. El fet d’estar cap ficats en aquests temes és el que els 
impedeix poder preparar la documentació sol·licitada. Ara per ara, reitera, encara estan 
intentant trobar una explicació a aquests tipus de comportaments, i creu que el senyor Gómez, 
que era membre de l’equip de govern en aquella època, els hi podria explicar. 
El senyor Gómez contesta que no pot ser que qui està al govern faci d’oposició a la pròpia 
oposició. Creu que el senyor Espuny es passarà els quatre anys del seu mandat parlant del 
passat, ja que no té capacitat programàtica de tirar el poble endavant. Estan a l’any 2016, i els 
està parlant de fets de l’any 2005. Tornant al tema de les dutxes, recorda que en el Ple del 
passat 29 de gener la regidora de Medi Ambient va manifestar que les traurien immediatament 
i el senyor Espuny ho va ratificar, i no ho han fet. No passa res, simplement creu que hauria 
estat més fàcil dir que no les traurien per manca de temps o perquè la brigada estava ocupada, 
i acceptar les coses com són, i no sempre voler tenir la raó. En relació a les preguntes del 
senyor Espuny, contesta que les faci a qui va ser l’alcalde, ja que ell només era un membre 
més del govern. El senyor Espuny, diu, ha fet menció per tres vegades als anys 2006 i 2007, i 
li vol recordar que ell, durant aquests anys no era ni tinent d’alcalde, sinó que ho era l’actual 
alcalde senyor Jordi Gaseni. I la regidora de Benestar Social era la senyora Rosa Anna 
Samarra. Per això li demana que no li parli de coses del 2006, quan estan al 2016, ni de les 
seves responsabilitats, quan hi havia un pacte de govern entre CiU i ERC, sinó que parli de 
coses de futur. Opina que com que el senyor Espuny no té arguments de futur, li és més fàcil 
parlar del passat. 
L’alcalde manifesta que és veritat que del 2003 al 2007 ell va ser el primer tinent d’alcalde, i 
que la regidora de Benestar era la senyora Samarra. I que efectivament aquest era el millor 
projecte possible per a la residència d’avis. Era un projecte que no costava res a l’ajuntament, 
ja que la constructora la feia per fases i al seu risc. El problema sorgeix, continua, quan CiU 
obté majoria absoluta el 2007, ja que és aleshores quan aquest projecte deixa de ser una 
realitat i se’n encomana un altre. Si es veuen obligats a parlar del passat, afegeix, és perquè és 
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ara quan es paguen aquells errors. Si el primer projecte no s’hagués acabat com ho va fer CiU 
amb la seva majoria absoluta avui el poble tindria una residència, i segurament també, si 
s’hagués fet en aquella època, tindrien places concertades, i això ho sap perfectament el 
senyor Gómez. Ara aquelles irresponsabilitats del passat les ha de pagar el poble, no només 
aquesta de la residència sinó que ni han moltes més que si les relacionés no acabarien de 
parlar, ja que n’hi ha moltes més com a conseqüència de les majories absolutes de CiU. Ja 
tindran molts més dies per explicar-los-hi els resultats de l’auditoria de processos de gestió 
que estan realitzant. De moment, s’estan revisant molts expedients, i encara en tenen per 
molts més dies. Pensaven que seria molt més senzill, però resulta que la feina feta per La Cala 
Gestió durant aquests darrers mandats ha estat, diu, caòtica, desastrosa i realment ruïnosa per 
a l’Ajuntament. 
 
 
 
 
I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent 21:45 hores dia més amunt esmentat, 
s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signen tots els assistents que ho desitgen 
amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 
 
 
DILIGÈNCIA. 
Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
queda estesa en 18 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 31 a 48 del 
llibre. 
L’Ametlla de Mar, 01/06/2016 
El secretari 

  



 
Ajuntament de l’Ametlla de Mar  
Llibre de les actes del Ple. 
 

Pàgina 49 
 

SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 3/2016, DE 31/05/2016. ORDINÀRIA. 
 
 
ASSISTENTS A L’INICI 
 
 
Alcalde 

Sr. Jordi Gaseni i Blanch 
 
Regidors 

Sr. Antonio Espuny i Gaseni  
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 
Sra. Marta Font i Ferré 

 
Justifiquen la seva absència les regidores Sra. Mª Teresa Puell i Garcia i Sra. Maria Marsal i 
Subirats, i el regidor Sr. Joan Font i Ballesteros. 
 
 
Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 
 
Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 
 
 
ACTA 
 
 
A l’Ametlla de Mar, a les 20:15 hores del dia 31/05/2016, es reuneixen a la sala de sessions de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 
vàlidament, segons el quòrum exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 
reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l’objectiu de celebrar sessió 
ordinària en primera convocatòria. 
Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 
 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 2/2016, DE 31/03/2016. 
 
 
Es procedeix a llegir l’acta de la sessió del Ple 2/2016, de 31/03/2016. 
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 
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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 2/2016, de 31/03/2016. 
 
 
2- APROVACIÓ DE L’ANNEX, PER A L’ANY 2016, 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; 
Atès que en data 4/4/2016, RE 947, ha tingut entrada al registre general d’aquest ajuntament 
la proposta d’annex per al 2016 al Conveni marc per a la prestació del servei social d’atenció 
domiciliària, el qual fixa en 28.786,34 € 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 18/3/2016; 
Vista l’esmentada proposta d’annex per al 2016 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 –5.502,43 €. 
 
SEGON.- Aprovar la proposta d’aportació per la prestació del servei corresponent a l’any 
2016, que importa la quantitat de 28.786,34 €, així com l’annex per al mateix 2016 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. 
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3- RATIFICACIÓ DEL CONVENI REGULADOR DE LA “NOVACIÓ MODIFICATIVA 
NO EXTINTIVA DEL CONTRACTE DE CONSTITUCIÓ D’UN DRET DE SUPERFICIE 
PER A LA CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ D’UNA RESIDÈNCIA ASSISTIDA I 
CENTRE DE DIA PER A LA GENT GRAN SUBSCRIT ENTRE LA CALA GESTIÓ I 
RESIDÈNCIA D’AVIS L’AMETLLA DE MAR EL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2010, 
MODIFICAT EL DIA 24 DE DESEMBRE DE 2012, I DEL CONTRACTE 
D’ARRENDAMENT SUBSCRIT ENTRE LES MATEIXES PARTS EL DIA 27 DE 
DESEMBRE DE 2012”. 
 
 
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, essent aprovat per assentiment de tots els assistents. 
Vist el què, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de l’assumpte. 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord i, en fase de debat, cap regidor fa ús de la paraula. 
 
 
Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

Vots a favor: deu. 
Vots en contra: cap. 
Abstencions: cap.  
Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 

 
 
Atès que s’ha elaborat un document anomenat “Novació modificativa no extintiva del 
contracte de constitució d’un dret de superfície per a la construcció i conservació d’una 
residència assistida i centre de dia per a la gent gran subscrit entre La Cala Gestió i Residència 
d’Avis l’Ametlla de Mar el dia 10 de novembre de 2010, modificat el dia 24 de desembre de 
2012, i del contracte d’arrendament subscrit entre les mateixes parts el dia 27 de desembre de 
2012”, amb els objectius que al mateix document s’hi expliciten; 
Vist que a l’apartat d’actuants d’aquest document contractual entre l’Entitat Pública 
Empresarial La Cala Gestió i la mercantil “RESIDÈNCIA D’AVIS L’AMETLLA DE MAR, 
S.A.”, es disposa que el president de la primer actua també com a alcalde de l’Ajuntament de 
l’Ametlla de Mar, als únics efectes de la manifestació continguda en l’Expositiu X i allò que 
s’estableix al pacte vuitè, els quals disposen: 
Expositiu X: 

“Que, és voluntat de l’AJUNTAMENT que LA CALA GESTIÓ, que constitueix un mer 
ens instrumental d’aquell, amb les responsabilitats que en són inherents i se’n deriven 
d’aquesta condició, conservi el CONTRACTE ACTUAL i del CONTRACTE 
D’ARRENDAMENT. La necessitat de construir i operar una residència assistida i centre 
de dia per a la gent gran del municipi va quedar prou acreditada en l’expedient de 
l’encàrrec de gestió referit en l’Expositiu Primer, reiterant-se en aquest moment per part de 
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l’AJUNTAMENT, doncs es tracta d’un equipament d’interès públic local de màxima 
rellevància pel municipi de l’Ametlla de Mar. Per aquest motiu, l’AJUNTAMENT, 
representat en aquest acte pel seu Alcalde i també President del Consell d’Administració 
de LA CALA GESTIÓ, es compromet a adoptar totes les mesures que siguin pertinents per 
tal de que LA CALA GESTIÓ compleixi puntualment el CONTRACTE 
D’ARRENDAMENT, en els termes que s’exposen al pacte vuitè”. 

Pacte vuitè: 
“VUITÈ.- GARANTIA DE L’AJUNTAMENT. 
L’AJUNTAMENT garanteix i assumeix davant l’ARRENDADORA tots els compromisos 
i obligacions que contrau en aquest acte LA CALA GESTIÓ, comprometent-se a actuar de 
forma imminent, adoptant les mesures necessàries, quan LA CALA GESTIÓ incompleixi 
els compromisos i obligacions que assumeix en aquest acte, per evitar incompliments com 
els que han provocat la decisió de l’ARRENDADORA d'iniciar accions judicials com la 
descrita en l’expositiu novè”. 

Vist, finalment, que el pacte novè del document disposa: 
“NOVÈ.- EFICÀCIA 
El present document és vàlid des del moment de la seva signatura, però la seva plena 
eficàcia quedarà condicionada a que sigui aprovat pel Consell d’Administració de LA 
CALA GESTIO i ratificat pel Ple de l’Ajuntament, cas que aquestes aprovació i ratificació 
no s’hagin esdevingut amb anterioritat a l’acte de signatura. 
A més dels efectes que són propis de la novació modificativa no extintiva que s’acorda en 
el present document, en el termini de 30 dies la SUPERFICIÀRIA i LA CALA GESTIÓ es 
comprometen a signar un acord transaccional on la SUPERFICIÀRIA desisteixi del 
procediment a què es refereix l’expositiu novè i LA CALA GESTIÓ consenteixi aquest 
desistiment.” 

Atès, que el contingut d’aquests expositiu Xè i pacte vuitè és, als afectes de l’Ajuntament de 
l’Ametlla de Mar, inherent a la naturalesa mateixa del que una entitat pública empresarial 
sigui respecte del seu ens matriu, el mateix Ajuntament, del sector públic del qual aquella en 
forma part; 
El Ple acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar, als efectes previstos a l’Expositiu Xè i al Pacte vuitè, i amb el caràcter de 
ratificació a què es refereix el Pacte novè, el document contractual entre l’Entitat Pública 
Empresarial La Cala Gestió i la mercantil “RESIDÈNCIA D’AVIS L’AMETLLA DE MAR, 
S.A.”, anomenat “Novació modificativa no extintiva del contracte de constitució d’un dret de 
superfície per a la construcció i conservació d’una residència assistida i centre de dia per a la 
gent gran subscrit entre La Cala Gestió i Residència d’Avis l’Ametlla de Mar el dia 10 de 
novembre de 2010, modificat el dia 24 de desembre de 2012, i del contracte d’arrendament 
subscrit entre les mateixes parts el dia 27 de desembre de 2012”. 
 
SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord a la mercantil “RESIDÈNCIA 
D’AVIS L’AMETLLA DE MAR, S.A.” 
 
 
4- DONAR COMPTE ESTAT EXECUCIÓ 1ER. TRIMESTRE 2016. 
 
 
Es dóna compte de l’estat d’execució del primer trimestre de 2016. 
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La Corporació es dóna per assabentada. 
 
 
5- DONAR COMPTE PLA D’AJUST 1ER. TRIMESTRE 2016. 
 
 
Es dóna compte del Pla d’ajust del primer trimestre de 2016. 
La Corporació es dóna per assabentada. 
 
 
6- DONAR COMPTE LLEI DE MOROSITAT I PMP, 1ER TRIMESTRE 2016. 
 
 
Es dóna compte de la Llei de Morositat i PMP del primer trimestre de 2016. 
La Corporació es dóna per assabentada. 
 
 
7- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015. 
 
 
Es dóna compte de la liquidació del pressupost de 2015. 
La Corporació es dóna per assabentada. 
 
 
8- PROPOSTA D’ACORD, RELATIVA ALS ATACS DEL GOVERN ESPANYOL 
CONTRA LA LLEI DE MESURES URGENTS PER AFRONTAR L’EMERGÈNCIA EN 
L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA. 
 
 
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, essent aprovat per assentiment de tots els assistents. 
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: 
 
 
PRIMER.- Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent recursos 
contra normatives que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació 
d’emergència d’habitatge o de pobresa energètica. 
 



 
Ajuntament de l’Ametlla de Mar  
Llibre de les actes del Ple. 
 

Pàgina 54 
 

SEGON.- Denunciar l’actitud política miop i la manca de sensibilitat social del Govern 
espanyol que malgrat els requeriments comunitaris no ha formulat cap normativa en matèria 
de protecció dels consumidors i de les persones que es troben en situació de desemparament. 
 
TERCER.- Donar suport a l’acord de la cimera entre Govern, Parlament i entitats 
municipalistes i socials d’elaborar ràpidament una normativa que integri diferents mesures i 
que permeti recuperar eines d’actuació en aquesta matèria per part de les administracions 
locals i de la Generalitat. 
 
QUART.- Demanar a les entitats bancàries i financeres que assumeixin també el seu paper en 
la solució dels conflictes habitacionals. 
 
CINQUÈ.- Reiterar el compromís social i la unitat de les institucions catalanes per donar 
solucions conjuntes per tal que els municipis que són governs locals i administracions de 
proximitat, continuem donant suport a les famílies i persones que més ho necessiten. 
 
SISÈ.- Donar coneixement dels acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic de Greuges, a l’Agència Catalana de Consum, a 
l’Organització de Consumidors i Usuaris, al govern espanyol i a la Unió Europea. 
 
 
9- PROPOSTA D’ACORD, RELATIVA A LA REVOCACIÓ DEL NOMENAMENT DE 
FRANCISCO LABADIE OTERMÍN COM A FILL ADOPTIU 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, essent aprovat per assentiment de tots els assistents. 
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: 
 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de L’Ametlla de Mar, adoptat en la seva sessió 
extraordinària del dia 4 d’abril de 1950, designant Francisco Labadie Otermín com a fill 
adoptiu del municipi de L’Ametlla de Mar. 
Atès que aquesta persona va ser governador civil de Tarragona i cap provincial de la FET i de 
les JONS. A més, fou voluntari a la División Azul, soci fundador de la Fundación Francisco 
Franco i de Plataforma 2003, dedicada a enaltir José Antonio Primo de Rivera. Proposem al 
plenari una revocació d’aquest reconeixement, impropi d’aquesta institució municipal 
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democràtica i que pretén homenatjar en nom del nostre poble un personatge que va participar 
d’una dictadura feixista i antidemocràtica. 
 
És per això que el Ple ACORDA: 
 
1. Revocar l’acord del Ple de l’Ajuntament de L’Ametlla de Mar, adoptat en sessió del dia 4 
d’abril de 1950, designant Francisco Labadie Otermín com a fill adoptiu del municipi de 
L’Ametlla de Mar, i, en conseqüència, desposseir-lo de l’esmentada condició. 
 
 
10- PROPOSTA D’ACORD, RELATIVA A LA REVOCACIÓ DEL NOMENAMENT DE 
FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE COM A ALCALDE HONORARI I PERPETU. 
 
 
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: deu. 
∗ Vots en contra: cap. 
∗ Abstencions: cap. 

Vist el què, es procedeix tot seguit al debat i la votació sobre el fons de l’assumpte. 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord i com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició el 
president, a l’empara de l’article 108 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment 
el següent acord: 
 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de L’Ametlla de Mar, adoptat en la seva sessió 
extraordinària del dia 31 de març de 1964, designant el dictador Francisco Franco Bahamonde 
com a alcalde honorari i perpetu del municipi de L’Ametlla de Mar. 
Atès que aquesta persona va dirigir una dictadura feixista antidemocràtica, tant abans com 
després de l’acord al qual fem referència, entenem que cal una revocació d’aquest 
reconeixement, impropi d’aquesta institució municipal democràtica i que pretén homenatjar 
en nom del nostre poble un personatge que fou responsable d’una cruenta repressió que va 
vulnerar drets i llibertats fonamentals dels ciutadans del nostre municipi.  
 
És per això que el Ple ACORDA: 
 
1. Revocar l’acord del Ple de l’Ajuntament de L’Ametlla de Mar, adoptat en sessió del dia 31 
de març de 1964, designant el dictador Francisco Franco Bahamonde com a alcalde honorari i 
perpetu del municipi de L’Ametlla de Mar, i, en conseqüència, desposseir-lo de l’esmentada 
condició. 
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11- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, I: 
DECRETS DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 
 
 
Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 
l’Alcaldia números 228/2016, de 29/03/2016 al 388/2016, de 26/05/2016, i de les actes de les 
Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 6/2016, de 17/03/2016, 7/2016, de 
07/04/2016, 8/2016, de 21/04/2016 i 9/2016, de 05/05/2016, documents tots que han estat a 
disposició dels senyors regidors a la Secretaria des del moment de la notificació de la 
convocatòria de la present sessió. 
 
 
12- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 
INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 
 
 
El senyor Gómez manifesta que, tot i que aquesta vegada ha rebut la convocatòria amb els 
dies d’antelació correctes, passen punts no dictaminats. Prega que no es torni a repetir, ja 
només hi constaven quatre punts a la Comissió Informativa General i en canvi en el Ple n’han 
passat dotze. Demana que el que passi per la Comissió Informativa sigui el que passi a Ple. 
L’alcalde recorda que es van incloure a l’ordre del dia de la Comissió Informativa General els 
punts que ja estaven preparats, i que respecte dels altres punts que s’han inclòs al Ple perquè 
es van poder preparar amb posterioritat a la convocatòria de la Comissió Informativa General, 
es va informar a la Comissió i van donar les explicacions oportunes. 
El senyor Gómez recorda que la Llei 19/2014 de 29 de setembre sobre la transparència 
d’accés a la informació pública i bon govern, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2016, 
suposa el dret de qualsevol ciutadà a seguir tota la informació pública a través dels canals 
digitals dels que disposin, com és la pàgina web municipal. Per aquest motiu, s’han de 
publicar obligatòriament els contractes que realitza l’administració, qui són els seus 
proveïdors i també la declaració de béns, drets i interessos de tots els regidors de la 
Corporació. Demana saber quin serà el calendari d’aplicació, i quan es publicaran les 
declaracions de tots els regidors a la referida pagina web, ja que és el seu desig complir 
aquesta Llei. 
Contesta l’alcalde que així ho faran, no perquè sigui un compromís polític de tots els partits, 
que també, sinó perquè és la Llei que els obliga. Ho tenen damunt la taula i s’està treballant, i 
quan sigui enllestit per poder passar-ho pel Ple es farà. 
La senyora Arbó prega que es revisi si hi ha més simbologia franquista en el municipi. 
Seguint la línia de l’acord pres anteriorment en relació al governador Francesc Labadie, 
pregunta si han pensat també en la substitució del nom del carrer que té dedicat, a l’igual que 
es va fer fa molts anys en diversos carrers i places del poble. 
L’alcalde contesta que ho contemplen, ja que no tindria sentit revocar el nomenament de fill 
adoptiu de la localitat i mantenir el nom del carrer; per aquest motiu explica que ja s’han posat 
en contacte amb l’historiador local Xavier Figueres, per tal que aporti noms i buscar el més 
adequat; però creu que seria bo buscar un consens per aquestes substitucions, ja que existeix 
un altre carrer amb les mateixes característiques, que és el Doctor Bisbe Bilbao. 
La senyora del Amo recorda que en anteriors ocasions han sol·licitat informació diversa i que 
concretament la darrera sol·licitud va ser la utilització del Parc del Bon Repòs per portar a 
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terme un seguit d’actes solidaris. A dia d’avui encara no se’ls ha contestat a cap de les 
instàncies. Per aquest motiu prega que quan presentin sol·licituds se’ls contesti en el temps i 
en la forma prudencials. 
L’alcalde contesta que ho tindrà en compte i que en pren nota. 
La senyora del Amo prega, a l’igual que van fer en el darrer Ple, tinguin en compte la neteja 
de les platges, així com els seus accessos i mobiliari, ja que estan molt a prop de l’època 
estiuenca i encara hi ha platges amb brutícia. 
El senyor Espuny contesta que les limitacions són importants i que ho continuaran sent. 
Recorda que l’any passat el mes d’abril ja s’havia contractat personal per a reforçar la neteja 
de platges i aquest any a dia d’avui encara no el tenen. Intenten gestionar els recursos humans 
de la millor manera possible; explica que van efectuar una primera neteja i que cap a primers 
de maig va venir un temporal i en vint-i-quatre hores, sobre tot per la posidònia, es van 
convertir en platges brutes. Van efectuar una actuació ràpida i es van trobar que en treure 
l’alga també s’emportaven la sorra, amb què, al final la sorra de les platges fa cap a 
l’abocador. Van intentar netejar la platja de Pixavaques quan tenia acumulada una mica d’alga 
i amb l’existència d’un bassal d’aigua, darrera de la línia del mar, que fins i tot provocava 
mals olors, van estar estudiant com fer-ho de la millor manera possible i al final van optar per 
escampar tot el que havien agrupat i amuntonat per tapar tot el bassal d’aigua i d’aquesta 
manera evitar les males olors. També han estat mirant d’utilitzar sistemes mecànics per 
aconseguir treure l’alga i deixar la sorra i d’aquesta manera, si cada any, ja sigui a traves de 
les subvencions de Costes o del propi ajuntament, poden reposar la sorra i amb el sistema 
mecànic treure només les algues, pensa que aconseguiran cada vegada més platja i més 
doblària de sorra. La màquina ja l’han trobada i espera que aquesta setmana ja puguin 
treballar i que la gent noti els resultats. Vol dir també el senyor Espuny que les platges més 
tocades són Pixavaques, Cala Pepo i Bon Capó; en canvi l’Alguer, Cala Vidre i Sant Jordi 
estan bastant correctes i a la platja de l’Estany se li ha de fer un replanteig, però que està neta. 
L’únic problema en que s’han trobat, i que l’ha sorprès molt, és que a la platja de l’Estany 
Podrit tota la grava s’ha desplaçat cap a dalt i els dos pins existents estan a punt de caure, ja 
que degut al temporal de llevant tenen les arrels al descobert per la manca de pedra, per aquest 
motiu estan mirant de fer-hi una actuació, ja que no sap qui va poder ser que va posar tota la 
platja dins un tros d’un particular i ara l’han de tornar a baixar al seu lloc d’origen. Espera que 
a partir del dia 15 de juny la brigada estigui ja planificada i puguin començar a efectuar la 
neteja diària de cada platja tal com s’ha vingut fent tots els anys. A banda, manifesta que tots 
els divendres i dissabtes la brigada surt a netejar totes les papereres i plàstics existents per 
totes les platges; que també s’ha aplacat amb pedra la baixada de la platja de Sant Jordi i la de 
Cala Pepo. Agraeix l’interès tot i que discrepa, perquè estan treballant en el tema, i espera que 
amb aquesta nova màquina aconsegueixin una millor qualitat de la sorra, ja que el sistema 
emprat aireja la sorra i mata els fongs que hi puguin haver, aconseguint una qualitat superior. 
L’alcalde aclareix que a l’hora de netejar la platja de l’Estany Podrit es van trobar amb la 
dificultat que en voler treure amb la pala del tractor l’alga es treu també l’arena i la mica de 
grava existent, i ara s’han trobat tot el material en una finca propera a la platja, que suposa 
que devia autoritzar a posar-ho, i per tant ara han d’intentar tornar a dipositar-ho a la platja i 
mirar de salvar els dos pins existents, que per manca de material estan tots descarnats. 
Esperen que amb la màquina recentment adquirida s’obtinguin bons resultats, ja que és la que 
es fa anar en municipis turístics d’excel·lència tot i que tenen un altre tipus de platges. És el 
seu desig que a partir de la propera setmana tot es posi a funcionar i puguin tenir les platges 
en un bon estat. 
El senyor Gómez manifesta que està d’acord amb tots els treballs que van en aquesta línia i 



 
Ajuntament de l’Ametlla de Mar  
Llibre de les actes del Ple. 
 

Pàgina 58 
 

per això estaran al costat de l’ajuntament. Fa menció també a la càtedra d’economia 
presentada l’altre dia pel catedràtic d’economia de la URV Sr. Duro en que deixava prou clar 
que el principal motor que pot moure l’economia calera és el turisme. Creu que en un 
ajuntament que aquest any ha promogut les jornades de la tonyina roja i que està arreglant la 
barana del Passeig Marítim, tot de cara al turisme, és importantíssim que tingui les platges 
netes principalment a partir de Setmana Santa, que és quan comença la temporada turística. 
Veu preocupant el referit informe del senyor Duro, ja que parla que la filiació a la Seguretat 
Social a les Terres de l’Ebre està pujant un 2,1% mentre que a l’Ametlla de Mar ha caigut més 
d’un 12,6%. Si el motor econòmic del poble ha de ser el turisme, felicita totes les accions que 
des de l’ajuntament s’estan fent, i per tant no han d’escatimar recursos, ja que tenen unes 
magnifiques cales amb bandera blava i altres distintius. Desitja que amb la previsió efectuada 
les platges puguin estar en molt bon estat quan arribi l’estiu, de què se’n alegraran, i els 
felicitaran públicament. 
L’alcalde manifesta que és evident que el tema de les platges és una prioritat per l’equip de 
govern, i que han de trobar la manera d’actuar i tirar endavant amb el personal existent. En 
relació a l’informe de la càtedra esmentada diu que ara exactament no recorda els 
percentatges, però que es va fer la presentació en un dels pitjors trimestres de la localitat. Tot i 
així, creu que la llavor de la situació no està en el mandat actual. La llavor de la situació 
respecte de la creació d’empreses, de llocs de treball i d’oportunitats per a què la gent no hagi 
de marxar es va posar fa vuit anys, durant els dos mandats de majoria absoluta en que l’única 
oportunitat de trobar feina era col·locar la gent a l’ajuntament. Per això demana que siguin 
molt curosos a l’hora de demanar responsabilitats a l’actual govern. Els percentatges 
esmentats han de servir per esperonar-los en detectar quines són les problemàtiques que tenen. 
També creu que el turisme és importantíssim per la localitat. En relació a la preocupació que 
va fer menció el senyor Gómez vers les jornades de la tonyina, aprofita per dir-li que entén la 
seva preocupació, i per això li manifesta que van ser tot un èxit, que està molt satisfet de com 
van anar malgrat la manca d’ajudes de promoció per part dels regidors de l’oposició que eren 
els que la reclamaven, i així ho van fer en un plenari, i resulta que amb tot el que 
comparteixen a les xarxes, d’un volum considerable i a vegades fins i tot cansador, no van 
poder trobar un espai per poder ajudar a la promoció d’aquestes jornades tant importants. De 
totes maners, diu, pren nota d’aquest prec que per cert el veu molt adequat en relació a 
l’estudi de la URV, que com ha dit els ha de servir per esperonar-los i per detectar on estan els 
problemes i centrar-se en fer una feina molt gran per aconseguir que els aturats del poble 
siguin els menys possibles. 
El senyor Gómez manifesta que no entrarà en el debat perquè pensa que una vegada més 
acaben parlant del passat i ell el que vol és parlar del present i del futur, i li agradaria es 
prengués la crítica de la càtedra de la URV en positiu ja que no parla d’atur sinó d’afiliació a 
la Seguretat Social. Assevera que ell no ha culpabilitzat a ningú però que en canvi el senyor 
alcalde s’ha sentit culpable i ha dit que això no ve de l’actual govern sinó dels vuit anys 
anterior, quan hauria de referir-se també als quatre anys anteriors en què va ser tinent 
d’alcalde i encara més els quatre anteriors que va ser alcalde el senyor Espuny, i abans el 
senyor Font. El seu prec, reitera, anava dirigit a que el turisme no l’han de tenir descuidat, 
però sempre en un to positiu. No accepta que l’alcalde una vegada més, i a títol personal, parli 
del que fan els regidors amb les seves vides privades o en les seves feines. Creu que la feina 
de promoció li correspon a ell com a regidor de Turisme, i si la fa ben feta el felicitarà. 
El senyor Espuny diu, en referència a la presentació de la càtedra de la URV que feia 
referència a increment de l’atur per trimestres, que durant el mes de desembre les 
embarcacions de la llum fan parada, i són uns cinquanta o seixanta pescadors que van a l’atur, 
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i aquest fet incrementa els números trimestrals. Igual passa amb el mes de maig, ja que paren 
les barques d’arrossegament. Creu per tant que no s’han d’aprofitar aquestes xifres, ja que han 
de ser conscients que en la realitat del poble hi ha aquests dos moments que per idiosincràsia 
productiva dels pescador s’incrementen. Tenen una responsabilitat, i tots treballen perquè al 
poble hi hagi feina. Durant el seu mandat ell també ho va fer-ho, i va deixar unes previsions i 
unes perspectives, i per això avui pot dir que la situació de l’Ametlla de Mar seria diferent si 
CiU no hagués fet la política que va fer i haguessin aprofitar les inèrcies que en el seu 
moment ell mateix i el seu equip de govern havien preparat. Tots saben que hi ha una 
parcel·la molt gran al polígon industrial que va adquirir una empresa i que aquesta hi va posar 
molt d’interès en instal·lar-s’hi, i al darrera d’ella venia molta gent i moltes empreses 
proveïdores, i que per les decisions i actuacions de l’anterior equip de govern al final van fer 
desistir i va marxar. L’economia del poble hauria d’estar recolzada en tres potes, industrial, 
serveis i primària, però avui en dia només en tenen dos, i quan una falla el poble tomballeja 
perquè no hi cap economia que amb una sola pota tingui una base sòlida. En aquests moments 
es troben que la pesca falla i per tant el poble balla i està fotut, i s’han de recolzar en els 
serveis. Si qui va tenir la responsabilitat hagués actuat d’una altra manera avui el poble 
disposaria d’un polígon industrial mínimament digne que donaria feina a uns quants 
treballadors i seria una pota més del sector econòmic del poble. Creu que el senyor Gómez 
hauria de fer memòria abans de dir que només parlen del passat, ja que li pot assegurar que el 
vuitanta per cent del dia el dediquen a gestionar problemes del passat. El passat el tenen 
present en tots els moments del dia, ja que la gent no es pot arribar a pensar com està la 
situació de l’ajuntament, tot per causa d’una mala gestió del passat que els hi resta energies 
per poder preparar temes del present i del futur. Un passat, diu, que ha estat un desastre, que 
els ha creat i els crea un munt de problemes dels quals el senyor Gómez és coneixedor. 
Recorda per exemple que ahir mateix va sortir la sentència del Bon Repòs, del qual se’n ha de 
recordar el senyor Gómez perquè ho va votar a favor tot i que l’oposició va votar en contra. 
Avui el problema el tenen ells, que són els que han de renegociar un conveni que es va fer 
malament i que els tribunals han anul·lat. I han de ser ells qui ara han de renegociar els 
590.000 Euros que, per cert, demana al senyor Gómez si se’n recorda d’haver vist el 
justificant d’aquest pagament. En lloc de dedicar energies al turisme les han de dedicar a 
gestionar el que l’anterior equip de govern va fer mal fet. Invita al senyor Gómez que li 
assenyali, de totes les actuacions que van fer en aquells mandats, des de Calafat al pont de 
l’Àliga, una sola actuació que es pugui qualificar de redona, que no hagi generat problemes, 
que l’actual equip de govern no li hagi de dedicar ara temps per resoldre-la, ja que es passen 
el dia desenredant el passat. És inevitable fer referència a aquest passat, com també troba 
normal que el senyor Gómez no en vulgui saber res, d’aquest passat, perquè també té una 
enorme responsabilitat en tot el que es va fer, ja que si no se’n hagués assabentat de tot el que 
va passar, encara seria més greu. És greu que s’aprovés un conveni amb el Bon Repòs i no 
hagi vist cap documentació que justifiqués els 590.000 Euros que l’ajuntament es va 
comprometre a pagar. Afirma, en definitiva, que és normal que en els plens es parli del passat, 
per tot el que s’estan trobant del govern anterior. 
El senyor Gómez per al·lusions demana al senyor alcalde poder contestar. Diu que la 
demagògia la poden fer tan gran com vulguin. Pregunta al senyor Espuny si sap de què era 
l’empresa que volia instal·lar-se al polígon, ja que la va portar ell, a quins terrenys s’havia de 
fer, qui va treballar de gerent, qui va esllemenar els arbres, i perquè va marxar finalment 
aquesta empresa, altament contaminant, del poble. Sap el senyor Espuny que aquesta empresa 
no va marxar per cap raó política, ha de saber perfectament que era una empresa de tints 
anomenada Ximigraf, la qual li va explicar tal qual van anar les negociacions quan el senyor 
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Espuny era alcalde. Tot i així manifesta que ara no vol parlar de tots aquests detalls; el que sí 
demana és si volen parlar de coses ben fetes i de les que n’està orgullós com ara del camp de 
futbol, de la piscina, del parc públic de Tres Cales, però creu que ara no es tracta de parlar de 
personalismes, ja que és gràcies a molta gent i a molt d’esforç. Dir que tot s’ha fet malament 
és un error, com també ho és parlar sempre del passat per no dir que no hi ha ni present ni 
futur. Creu que amb tot això es fa un flac favor a la gent del poble, tot i que ell sempre fa els 
precs amb un to positiu i en canvi el senyor Espuny li contesta del passat per tapar les 
vergonyes del que no fan. Per això manifesta que no entrarà més en aquests tipus de debat. 
perquè creu que cansen a la gent. 
El senyor Espuny, també per al·lusions, manifesta, en relació a l’empresa Ximigraf, que es 
remet a l’afirmació efectuada per l’enginyer que havia de fer el projecte, que va dir que a 
aquests tipus de fàbriques se les hauria de pagar per a que s’instal·lessin, ja que no generaven 
cap mena de residus. Explica que efectivament quan va finalitzar el seu mandat d’alcalde 
aquesta empresa li va oferir feina que a ell li va interessar, perquè era treballar la terra, i que 
quan vulgui el senyor Gómez poden parlar i li ensenyarà les factures i les nòmines. 
El senyor alcalde manifesta que si CiU hagués manat amb majoria absoluta en l’època del 
2003 al 2007, que és quan es va fer el camp de futbol i és va iniciar la piscina, potser no 
s’hauria pogut fer igual, perquè han de recordar que la intenció era construir el camp de futbol 
en els terrenys on finalment es va dur a terme l’ampliació de les escoles. I amb això vol dir 
que compartir aquella etapa de govern amb Esquerra va comportar realitzar una sèrie de 
canvis que pot-ser haguessin estat diferents, com ha dit, si CiU hagués tingut majoria 
absoluta. 
El senyor Callau pregunta quin ha estat l’import exacte de la taxa turística recaptada, ja que 
com es va fer públic en el seu moment, van ser el poble capdavanter de les Terres de l’Ebre, i 
quines són les accions previstes a realitzar per a reinvertir aquest import turístic aconseguit, 
esperant que no sigui en activitats com ara botifarrades, sardinades, fideus, etc. 
L’alcalde contesta que aquest equip de govern té projecte i també dificultats, però que el tema 
de turisme és un dels sectors que han de cuidar. Properament hi hauran novetats. Un dels 
problemes que tenen és la manca de llits hotelers, que impedeix poder captar més inversions. 
Reitera que tenen un projecte turístic per cuidar tots els actius i valors que tenen, com són les 
platges, la gastronomia, o la manera de ser, i per això creu que tot això, afegit a una bona 
política de promoció, ha de comportar que en aquests quatre anys es puguin veure els fruits. 
El senyor Callau demana que se li contesti la seva pregunta relativa a l’import de la taxa 
turística. 
Contesta l’alcalde que no té la xifra exacta, però que està reflectida en el pressupost municipal 
per ser revertida en turisme i no pas en altres coses. 
El senyor Callau recorda el Patronat de Turisme, en el qual hi havia una taula oberta de debat 
en que tots els components aportaven el seu gra de sorra, i recorda quan ell va entrar-hi sent 
regidor de turisme el senyor Gaseni. Pregunta si es recuperarà aquest Patronat com a fòrum de 
debat o si ja és cosa del passat. 
L’alcalde contesta que durant el govern de CiU es van crear una sèrie de Societats Limitades 
que van fer desaparèixer tots els patronats; tot i així poden mirar si hi ha possibilitats de crear 
una taula de debats per discutir aquests afers i aportar millores en el tema turístic. En aquests 
moments, allò que feia el Patronat de Turisme forma part de la SL. 
El senyor Callau lamenta l’absència d’aquest patronat actiu, així com de les potents regidories 
de Comerç i Turisme, i pregunta qui i com es prenen les decisions i les accions en aquests 
àmbits. 
Contesta l’alcalde que tots saben que la regidoria de Comerç i Turisme està assumida per 



 
Ajuntament de l’Ametlla de Mar  
Llibre de les actes del Ple. 
 

Pàgina 61 
 

l’Alcaldia perquè és un sector estratègic lligat amb la dinamització econòmica, i que es mirarà 
la manera de tornar a fer participar tots els professionals que participaven en l’antic patronat, 
per tirar endavant les diferents propostes de cara al turisme. 
El senyor Callau diu que el senyor alcalde és el regidor de Comerç i Turisme a temps 
compartit amb Urbanisme, també amb l’AMI i amb la pròpia Alcaldia, i el felicita per la seva 
capacitat, però pregunta perquè no es fa una reestructuració de carteres i se cedeix la de 
Turisme i Comerç a algun altre regidor de l’equip de govern que li pugui dedicar tot el temps 
necessari que es mereixen aquests sectors. Creu que els comerciants ho valorarien molt 
positivament.  
L’alcalde pregunta al senyor Callau quina és exactament la pregunta que efectua. 
Contesta el senyor Callau que, amb l’absència de les àrees inqüestionables de Comerç i 
Turisme, qui i com s’han de prendre les decisions en col·lectivitat. 
L’alcalde, davant la manca del Patronat, reitera que en poden parlar de com recuperar la 
participació i aportació d’idees del sector. Hi ha coses a millorar, però són optimistes de la 
manera com s’està treballant en els diferents establiments, sempre lluitant per la defensa del 
petit comerç. 
El senyor Gómez pregunta si és cert que s’ha presentat una sol·licitud de llicència per 
construir un Lidl a les parcel·les properes al Mercadona. 
L’alcalde contesta que efectivament hi ha interès per part de l’empresa Lidl per instal·lar-se a 
la zona, però que el govern que ell presideix va dir que durant el seu mandat no donaria 
facilitats per instal·lar-se empreses d’aquestes característiques fora del casc urbà perquè pensa 
que poden ser perjudicials. 
El senyor Gómez diu que no dubta de la seva bona voluntat, però que pregunta si s’ha 
presentat una llicència per fer un Lidl, en uns terrenys a prop d’on està el Mercadona. 
Contesta l’alcalde que estan estudiant que hi pot haver de tot això i el que pot dir molt 
clarament és que no posaran facilitats per a què s’instal·li una gran superfície comercial, creu 
que s’ha d’ajudar al petit comerç i estar al seu costat. 
El senyor Gómez diu que per l’exposat entén que no ha entrat cap llicència per a la 
instal·lació d’un Lidl. 
L’alcalde reitera i li sembla que ja ha quedat ben clar les intencions que té aquest govern en 
relació a aquest tipus d’instal·lacions. 
La regidora senyora Pastó pregunta si s’arranjarà amb pedra tota la façana marítima tal com 
s’ha fet en el tram que va de Pixavaques a l’Alguer o només es farà a trams, donat que crea un 
impacte visual molt fort i negatiu. 
Contesta l’alcalde que amb els recursos que disposen han treballat sobre els trams de barana 
que estaven en més mal estat, ja que amb la salinitat es deteriora el ferro interior i han anat 
canviat els trams per fer-ho de la millor manera possible. Desgraciadament no podran fer tot 
el Passeig Marítim, però si els trams més deteriorats. 
Pregunta la senyora Pastó si en un futur, i si el pressupost ho permet, tenen previst arranjar els 
trams pendents. 
Contesta l’alcalde que es tracta de deixar tota la façana marítima arranjada, i que a mesura que 
podran disposar de recursos aniran fent. 
El senyor Gómez pregunta si s’està treballant sobre el pla econòmic financer i el pla de 
sanejament, tal com s’aconsella en informe d’Intervenció, i que de ser així si se’ls hi podrà 
donar detalls, ja que estan disposats a ajudar a l’equip de govern en el que faci falta, ja que 
creu que aquests plans han de ser una de les prioritats a tenir en compte de cara al futur. 
Contesta l’alcalde que és un precepte legal que han de complir i assegura que tant des del 
govern com des d’Intervenció fins ara han estat treballant per solucionar altres temes tant 
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urgents o més, com ara els acords pel tema de la residència, però que tant bon punt puguin 
iniciar el plantejament d’aquests plans es farà i se’l avisarà. 
El senyor Gómez pregunta si és cert que els diners que hi havia per fer el pont de la segona 
fase de Tres Cales s’han invertit en altres coses. 
L’alcalde contesta que quan van entrar no van trobar aquests diners, per la qual cosa suposa 
que els havien gastat en altres coses, però que tot el que han fet és recuperable perquè o bé 
s’han gastat en inscripcions al Registre, que són coses d’obligat compliment que havia de fer 
l’anterior equip de govern de CiU i es va deixar en l’aire, o bé en defenses jurídiques i 
advocats per a defensar l’ajuntament de totes aquestes actuacions que malauradament s’han 
trobat i que són de difícil solució, i que del milió set-cents mil euros que havia d’haver en 
caixa és probable que es trobin només uns sis-cents mil, i li consta que la documentació 
sol·licitada a la Cala Gestió pel senyor Gómez ja se li va fer arribar, però que si vol algun 
aclariment més, no té cap inconvenient en parlar-hi.  
El senyor Gómez, per finalitzar, diu que des del grup de CiU desitgen i esperen que tant la 
companya Maria Marsal com el senyor Joan Font puguin estar entre ells aviat, perquè els 
troben a faltar. 
 
 
 
 
 
I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent 21:50 hores 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 49 a 62 del 
llibre. 
L’Ametlla de Mar, 01/09/2016 
El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 4/2016, DE 21/06/2016 
EXTRAORDINÀRIA. 
 
 
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 
Sra. Maria Marsal i Subirats 
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 
Sra. Marta Font i Ferré 

 
Justifica la seva absència el regidor Sr. Joan Font i Ballesteros i la Interventora Sra. Mireia 
Martínez i Margalef. 
 
 
Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 
 
 
ACTA 
 
 
A l’Ametlla de Mar, a les 20:00 hores del dia 21/06/2016, 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 PREUS PÚBLICS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA PER 
AL CURS 2015-2016. 
 
 
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: 
 
 
Atès que resulta necessari establir el preu públic per la prestació dels serveis de l’escola 
municipal de música per als cursos d’estiu del 2016; 
Vista la proposta de la Regidoria d’Ensenyament; 
Vist l’estudi econòmic financer elaborat per la Intervenció General en data 16/06/2016; 
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.-Establir els preus públics per la prestació dels serveis de l’Escola municipal de musica, 
pels cursos d’estiu 2016, que resten fixats de la següent manera: 
 
Curs d’1 hora………………………………………………………………………5€ 
Curs de 2 hores……………………………………………………………………10€ 
Curs de 3 hores……………………………………………………………………15€ 
Curs de 4 hores……………………………………………………………………20€ 
Curs de 5 hores……………………………………………………………………25€ 
Curs de 6 hores……………………………………………………………………30€ 
Curs de 7 hores……………………………………………………………………35€ 
Curs de 8 hores……………………………………………………………………40€ 
Curs de 9 hores……………………………………………………………………45€ 
Curs de 10 hores…………………………………………………………………..50€ 
 
En cas de cursos superiors a 10 hores, s’augmentarà el preu públic del curs en 5€ per hora. 
 
 
2- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL 2016. 
 
 
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 que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. disposa que la plantilla es pot 
modificar si es tracta d’establir nous serveis, ampliar, suprimir o millorar els existents, quan 
aquestes actuacions no puguin esperar l’exercici següent, com també si la modificació respon 
a criteris d’organització administrativa interna; 
Vist l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el que es disposa que el Ple és l’òrgan 
competent per aprovar la plantilla de personal. 
Es detallen a continuació les modificacions següents respecte a la plantilla aprovada pel Ple 
de data 3/12/2015. 
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1. Creació de la plaça de tresorer com funcionari d’habilitació nacional  
 
Arran de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local, que va introduir l’article 92 bis a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, els ens locals amb secretaria classificada en 
classe segona han de tenir obligatòriament creat i classificat el lloc de tresoreria com a lloc de 
treball reservat a personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional. 
Vist el requeriment de data 25 de maig de 2016 de la Direcció General d’Administració Local 
que requereix la regularització de la situació del lloc de tresoreria amb anterioritat al mes de 
setembre de 2016, es proposa la creació de la plaça de tresorer com funcionari d’escala 
d’habilitació nacional, Grup A1, Nivell de complement de destí 22. 
 
2. Modificació dels nivells de complement de destí de les places de Tècnic 
d’administració general adjunt a intervenció, Tècnic d’administració general, 
Arquitecte i Enginyer de camins, Canals i ports.  
 
Vist que s’ha comprovat que existeix un error material en la plantilla de personal aprovada en 
data 3/12/2015 respecte als Nivells de complement de destí de les places de Tècnic 
d’administració general adjunt a intervenció, Tècnic d’administració general, Arquitecte i 
Enginyer de camins, Canals i ports.  
 
Vist l’article 71 del Reglament general d’ingrès del personal de l’Administració General de 
l’Estat, provisió i promoció funcionaris civils, on s’estableixen els diferents diferents nivells 
mínims i màxims del complement de destí segons el grup o categoria professional; 
 
Es proposa la modificació dels nivells de complement de destí de 18 a 20 de la plaça de 
Tècnic d’administració general adjunt a intervenció i de 16 a 20 de les places de Tècnic 
d’administració general, Arquitecte i Enginyer de camins, canals i ports.  
 
E Ple acorda: 
 
Primer. Modificar la plantilla de personal del 2016 vist l’exposat anteriorment. 
 
Segon. Procedir a donar-ne l’oportuna publicitat de conformitat amb la legislació vigent, i 
comunicar la modificació als òrgans competents. 
 
 
3- APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ I REVISIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ 
MUNICIPAL EN EMERGÈNCIA NUCLEAR (PAMEN) DEL MUNICIPI DE 
L’AMETLLA DE MAR. 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord i, i en fase de debat, el senyor Gómez manifesta que el seu 
vot serà d’abstenció i no perquè no estiguin d’acord amb aquesta actualització, sinó perquè 
pensa que aquest pla hauria de ser molt més efectiu al menys amb les vies d’evacuació que 
creu haurien de ser molt més grans de les actuals; diu que és un tema històric que des de 
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sempre venen arrossegant i pensa que la central nuclear hauria d’invertir molt més del que 
inverteix a la localitat. 
 
 
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 Joan Pere Gómez i Comes, senyora Eva del Amo i 

Galarzo, senyora Sarai Pastó i Gallart, senyor Josep Maria Callau i Figueres i la senyora 
Maria Arbó i Caballé.  

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
 
 
Atès que s’ha procedit a l’actualització i revisió del vigent Pla d’Actuació Municipal en 
Emergència Nuclear (PAMEN) del municipi de l’Ametlla de Mar; 
Vist el que es disposa al punt V.7.2 del “Plan Director correspondiente al Plan de Emergencia 
Nuclear, exterior a las centrales nucleares de Ascó y Vandellós, Tarragona (PENTA)”, 
aprovat pel Consell de Ministres en data 16/10/2009 i publicat per Resolució de Subsecretaria 
d’Interior de 20/10/2009 al Butlletí Oficial de l’Estat número 271, de 10/11/2009; 
El Ple acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar l’actualització i revisió del Pla d’Actuació Municipal en Emergència 
Nuclear (PAMEN) del municipi de l’Ametlla de Mar, versió 4/6/2016. 
 
SEGON.- Condicionar suspensivament l’aprovació a què es refereix el punt anterior a 
l’obtenció de l’informe favorable de l’Òrgan Executiu del Pla d’Emergència Nuclear de 
Tarragona (PENTA). 
 
TERCER.- Sol·licitar l’emissió de l’informe preceptiu de l’Òrgan Executiu del Pla 
d’Emergència Nuclear de Tarragona (PENTA). 
 
QUART.- Sotmetre aquesta aprovació a ratificació del director del Pla d’Emergència Nuclear 
de Tarragona (PENTA). 
 
 
 
 
I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent  20:13 hores dia més amunt esmentat, 
s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signen tots els assistents que ho desitgen 
amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 
 
 
DILIGÈNCIA. 
Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
queda estesa en 4 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 63 a 66 del 
llibre. 
L’Ametlla de Mar, 01/09/2016 
El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 5/2016, DE 29/07/2016. ORDINÀRIA. 
 
 
ASSISTENTS A L’INICI 
 
 
Alcalde 

Sr. Jordi Gaseni i Blanch 
 
Regidors 

Sr. Antonio Espuny i Gaseni 
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 
Sra. Marta Font i Ferré 

 
Justifiquen la seva absència la Sra. Mª Teresa Puell i Garcia i el Sr. Joan Font i Ballesteros. 
 
Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 
 
Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 
 
 
ACTA 
 
 
A l’Ametlla de Mar, a les 20:00 hores del dia 29/07/2016, es reuneixen a la sala de sessions de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 
vàlidament, segons el quòrum exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 
reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l’objectiu de celebrar sessió 
ordinària en primera convocatòria. 
Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 
 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS 3/2016, DE 31/05/2016 
I 4/2016, de 21/06/2016. 
 
 
Es procedeix a llegir les actes de les sessions del Ple 3/2016, de 31/05/2016 i 4/2016, de 
21/06/2016. 
Un cop conclosa la seva lectura, i com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició el 
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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 del Ple 3/2016, de 31/05/2016 i 4/2016, de 21/06/2016. 
 
 
2- FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS AL MUNICIPI DE L’AMETLLA DE MAR 
PER AL 2017. 
 
 
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 
2017 de les dues festes locals del municipi. 
Vist que l’article 37.2 del Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24/3/1995, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, disposa que dues de les catorze festes 
laborals retribuïdes i no recuperables tindran caràcter local; 
Atès que l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28/7/1983, sobre regulació de la jornada 
de treball, jornades especials i descansos, disposa que les dues festes locals es determinaran 
per part de l’autoritat laboral competent, a proposta del Ple de l’ajuntament, i seran publicades 
al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma; 
Vist el calendari oficial de festes laborals per al 2017; 
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 2017, les que s’esmenten: 

∗ 2 de febrer, dijous. 
∗ 29 de juny, dijous. 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya. 
 
 
3- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL 
PERSONAL DEL 2016. 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord i com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició el 
president, a l’empara de l’article 108 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment 
el següent acord: 
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Vist que en data 21 de juny de 2016 es va aprovar inicialment l’expedient de modificació de 
la plantilla de personal de l’exercici 2016; 
Vist que en data 5 de juliol de 2016 es va publicar l’edicte d’aprovació inicial; 
Vist que durant el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions a l’aprovació 
inicial davant l’òrgan plenari; 
Vist l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el que es disposa que el Ple és l’òrgan 
competent per aprovar la plantilla de personal; 
Per tot això, el Ple acorda: 
 
PRIMER. Aprovar definitivament la modificació de la plantilla de personal de l’exercici 
2016. 
 
SEGON. Comunicar el present acord als òrgans competents. 
 
 
4- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 
PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ. 
 
 
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’Assemblea General del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, en la 
seva sessió constitutiva de data 26 d’agost de 2008, va aprovar els estatus que regeixen 
aquesta entitat. Posteriorment, per acord de l’assemblea de data 23 de desembre de 2008 es va 
procedir a la modificació del document arran l’ampliació de l’àmbit territorial per 
incorporació de nous municipis i per tal d’atendre diversos requeriment del Departament 
d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. També l’Assemblea General d’aquest Consorci 
de data 19 d’abril de 2012 va aprovar una modificació al text inicial per adaptació a la realitat 
actual de funcionament. 
En aquests moments es produeix la necessitat d’adaptar els estatuts a les disposicions  
d’obligat compliment, durant tot el període de programació, a l’article 32 b) del Reglament 
(UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, on 
diu que els GAL han d’estar formats per representants dels interessos socioeconòmics locals 
públics i privats, en els quals, ni les autoritats públiques, definides de conformitat amb les 
normes nacionals, ni cap altre grup d’interès concret representi més del 49% dels drets de vot 
en la presa de decisions.  
Aquesta Directiva es tradueix en la necessitat d’adaptar la composició de la Junta general i de 
l’Assemblea en el sentit que el nombre de membres consorciats de caire privat ha de ser 
superior als públics i la seva representativitat en la Junta Directiva ha de ser també superior. 
Per tot l’exposat, l’Assemblea General del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i 
Montsià, en la sessió de data 17 de juny de 2016, ha acordat inicialment la modificació dels 
estatuts del Consorci. 
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Atès que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar és membre del Consorci, d’acord amb el que 
disposa l’article 322 del Reglament d’Obres, activitats i serveis, cal ratificar la modificació 
aprovada 
 
Per tot l’exposat, s’adopten els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per al desenvolupament del 
Baix Ebre i Montsià aprovada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en la sessió de data 
17 de juny de 2016 i que preveu: 
 

Article 8 Assemblea General 
 
Nou paràgraf: 
 
8.6 El sistema de vot al si de l’Assemblea General serà mitjançant el següent sistema de 
vot ponderat:  
 
- si assisteixen tots els membres cada assistent té un vot 
- si l’assistència és parcial es computarà el percentatge d’assistents de cada grup de 
membres (públics i privats) sobre el total dels nomenats i s’aplicarà la següent relació 
percentual: 49 % als vots públics i 51 % als vots privats 

 
Article 9 Junta Executiva 

 
9.1 La Junta Executiva és l’òrgan de govern i d’administració del Consorci  i la seva 
actuació se sotmetrà a les directius de l’Assemblea General i estarà formada per un 
nombre de 17 entitats membres de l’Assemblea General.  
 
a) 8 entitats locals, que seran : 
 
els Consells Comarcals del Baix Ebre i del Montsià. 
6 entitats locals. La designació d’aquests membres es durà a terme mitjançant proposta 
de la presidència del Consorci, que ho elevarà a acord de l’Assemblea General, tenint en 
compte la representació i proporcionalitat política majoritària en el conjunt dels ens 
locals membres del Consorci 
 
b) 9 entitats privades, proposades per la presidència del Consorci, que ho elevarà a 
acord de l’Assemblea General, tenint en compte els següents paràmetres: 
 
. la representativitat a nivell territorial en l’àmbit del Consorci 
. la representativitat per sectors representats en el Consorci: primari, secundari, terciari, 
de serveis i social 
 
El nomenament dels membres de la Junta Executiva es notificarà als designats, 
mitjançant el seu representant designat,  per a la seva acceptació expressa.  
 
De totes les entitats nomenades, tant públiques com privades, es podrà designar titular i 
suplent a efectes de convocatòria i assistència a les sessions. 
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El sistema de vot al si de la Junta executiva serà mitjançant el següent sistema de vot 
ponderat:  
 
- si assisteixen tots els membres cada assistent té un vot 
- si l’assistència és parcial es computarà el percentatge d’assistents de cada grup de 
membres (públics i privats) sobre el total dels nomenats i s’aplicarà la següent relació 
percentual: 49 % als vots públics i 51 % als vots privats 

 
SEGON.- Traslladar aquest acord a la secretaria del Consorci per tal que procedeixi a la 
publicació reglamentària per a la seva efectivitat, la qual es delega de forma expressa. Si no es 
produeixen al·legacions l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat d’un nou 
acord i es procedirà a la publicació íntegra del nou text. 
 
 
5- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 
DE 2016 NÚM. 3/2016. 
 
 
L’alcalde manifesta que, tal com ja es va anunciar a la Comissió Informativa General, aquest 
punt es retira de l’ordre del dia. 
 
 
6- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT PER A L´EXERCICI D´UNA SEGONA 
ACTIVITAT AL SECTOR PÚBLIC DE LA SRA. ISABEL ANGLÈS SABATÉ. 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord i com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició el 
president, a l’empara de l’article 108 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment 
el següent acord: 
 
 
L’article 9 de la Llei 53/1984, de 26/12/1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, disposa: 

“La autorización o denegación de compatibilidad para un segundo puesto o actividad en 
el sector público corresponde al Ministerio de la Presidencia, a propuesta de la 
Subsecretaría del Departamento correspondiente, al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma o al Pleno de la Corporación Local a que figure adscrito el puesto principal, 
previo informe, en su caso, de los Directores de los Organismos, Entes y Empresas 
públicas. 
Dicha autorización requiere además el previo informe favorable del órgano competente de 
la Comunidad Autónoma o Pleno de la Corporación Local, conforme a la adscripción del 
segundo puesto. Si los dos puestos correspondieran a la Administración del Estado, 
emitirá este informe la Subsecretaría del Departamento al que corresponda el segundo 
puesto.” 
 

La Sra. Isabel Anglès Sabaté, DNI 39.912.207-P, que manté amb aquest ajuntament una 
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relació laboral temporal a temps complet, com a infermera, en data 20/7/2016, RE 2280, ha 
sol·licitat que se li autoritzi la compatibilitat per a l’exercici d’una segona ocupació pública, a 
l’Hospital Parc Taulí. 
Consta a l’expedient personal de la sol·licitant que la seva jornada laboral és, en l’actualitat, 
de 37 hores i 30 minuts setmanals. 
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.- Autoritzar a la Sra. Isabel Anglès Sabaté la compatibilitat per a l’exercici d’una 
segona activitat pública al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la persona interessada. 
 
 
7.- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR AL PLA 
EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 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, adoptant-se per assentiment. 
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: 
 
 
PRIMER.- Que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar s’adhereix al Conveni subscrit entre la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, publicat a la Seu electrònica de la 
Diputació de Tarragona, amb què s’estableix el Pla extraordinari d’assistència financera local 
2016. 
 
SEGON.- Que d’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a la Diputació 
de Tarragona un pagament per import de 91.648,09 euros, per compte dels crèdits que l’entitat 
té respecte de la Generalitat de Catalunya que es detallen tot seguit: 
 

Doc. Financer Codi Concepte Import 
    

4000140568 18080 FCLC 2013 6.928,43€ 
4000164088 18080 FCLC 2014 59.455,01 € 
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Doc. Financer Codi Concepte Import 
    

5000309609 18003 PUOSC 2014 25.264,65 € 
 
TERCER.- Que, en garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l’Ajuntament de 
l’Ametlla de Mar, transmet a favor de la Diputació de Tarragona els drets de cobrament dels 
crèdits esmentats, de manera que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat 
de Catalunya els ha de fer efectius directament a aquesta Diputació. 
 
 
8.- MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT IMMEDIAT DELS PEATGES DE L’AUTOPISTA 
AP-7 ENTRE PENÍSCOLA I L’HOSPITALET DE L’INFANT. 
 
 
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, adoptant-se per assentiment. 
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: 
 
 
La carretera N-340 que porta tot el trànsit viari del corredor mediterrani és la principal artèria 
de comunicació de les comarques litoral de les Terres de l’Ebre, en concret de les comarques 
del Baix Ebre i el Montsià. Aquesta carretera és la que registra una major sinistralitat de 
Catalunya i una gran part dels seus accidents mortals s’han concentrat entre els municipis de 
l’Aldea i l’Ametlla de Mar. Cal recordar que el tram de la N-340 a les Terres de l’Ebre té una 
intensitat diària de trànsit superior als 25.000 vehicles, dels quals una quarta part són vehicles 
pesants. La única via ràpida alternativa que existeix actualment a aquesta és de pagament, 
l’autopista AP-7.  
 
Des de fa molt temps que les institucions i moviments socials de les Terres de l’Ebre demanen 
al Ministeri de Foment solucions efectives, globals i immediates als problemes i la sinistralitat 
de la N-340. La solució més reivindicada per reduir la sinistralitat i la gran densitat del trànsit 
és l’alliberament immediat dels peatges del tram ebrenc de l’AP-7; entre Peníscola i 
l’Hospitalet de l’Infant. Una solució que la ministra de Foment, Ana Pastor, va anunciar que 
es faria efectiva a finals de l’any 2019, quan acabi la concessió de l’autopista AP-7. 
 
El Ministeri de Foment però, sense el consens del territori, ha imposat diferents actuacions 
específiques pel tram de la N-340 entre l’Hospitalet de l’Infant i les Cases d’Alcanar, com 
ara: la construcció  d’onze rotondes al mig de la carretera, dos de les quals ja s’han acabat; la 
limitació de la velocitat a un màxim de 80 km/h, l’eliminació dels girs a l’esquerra i la fixació 
d’una doble línia contínua de 36 quilòmetres. 
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Aquestes mesures han estat rebutjades per les institucions i els moviments socials de les 
Terres de l’Ebre perquè no donen una resposta pràctica i efectiva  als problemes de la N-340, 
sinó que encara agreugen més els problemes de mobilitat i perillositat. Unes actuacions 
ineficaces que alenteixen i dificulten encara més el trànsit, sobretot el de vehicles pesants, i 
que transformen el corredor mediterrani viari al seu pas per les Terres de l’Ebre; una via de 
primera categoria, en una via secundària comarcal, perillosa i lenta. Serveixi com exemple les 
dificultats d’accés als camins rurals i laterals que connecten amb la N-340 i el col·lapse 
circulatori que provocaran aquestes mesures sobretot en període estival, amb l’augment de la 
densitat del trànsit. 
 
Davant la necessitat urgent de donar una resposta immediata, efectiva i pràctica que redueixi 
la sinistralitat de la N-340 al seu pas per les Terres de l’Ebre, oferint la màxima seguretat als 
conductors i un mobilitat fluïda com correspon a una carretera de primera categoria, es 
proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Instar al Ministeri de Foment que de manera immediata ofereixi  la gratuïtat dels 
peatges per tots aquells vehicles que tinguin entrada i sortida durant el mateix trajecte de 
viatge per qualsevol dels peatges ubicats entre Peníscola i l’Hospitalet de l’Infant. 
 
SEGON.- Rebutjar la imposició de la doble línia continua a la carretera N-340 durant 36 
quilòmetres al seu pas per les Terres de l'Ebre així com la instal·lació de diverses rotondes 
com a element per reduir la sinistralitat; i instar al Ministeri de Foment a reconsiderar 
l'execució d'aquestes d'acord amb els ajuntaments afectats. 
 
TERCER.- Traslladar aquest acord a tots els grups del Parlament de Catalunya, del Congrés 
de Diputats i Senat, i a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat. 
 
 
9.- MOCIÓ PER MILLORAR EL SERVEI FERROVIARI A TERRES DE L’EBRE I 
CATALUNYA 
 
 
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, adoptant-se per assentiment. 
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 Gómez manifesta que discrepa 
en alguns dels punts de la moció, tot i que sap que el vot ha de ser total i no parcial i per això 
el seu vot serà favorable, no obstant demana consti en acta que tot i la voluntat que tingui el 
govern de la Generalitat en que els trens funcionin millor, de qui depèn el tema de les 
inversions i del manteniment és de l’Estat i degut a que porten quaranta anys de desinversió 
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total a les línies ferroviàries de Catalunya i que des de fa dos anys no existeix cap contracte de 
manteniment entre RENFE i ADIF, comporta que l’enclavament de Montroig estigui en un 
estat tercermundista sense doble via i això fa que per qualsevol incidència els trens s’hagin 
d’aturar; per tot l’exposat reitera que està a favor de la moció i que el seu vot serà favorable, 
però que tots saben de qui és la responsabilitat. 
 
 
Tot seguit se sotmet la moció a votació i com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició el 
president, a l’empara de l’article 108 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment 
el següent acord: 
 
 
El 2010, mitjançant el Reial Decret 2034/2009, de 30 de desembre, es va fer efectiu el traspàs 
dels serveis de rodalies de Barcelona a la Generalitat de Catalunya, el qual va ser ampliat als 
serveis regionals el 2011, mitjançant el Reial Decret 1598/2010, de 26 de novembre. 
A partir d’aquell moment la Generalitat es va convertir en titular de tots els serveis ferroviaris 
de rodalies i regionals sobre la xarxa ferroviària d’interès general en l’àmbit de Catalunya i 
assumia les competències sobre la regulació, la planificació, la gestió, la coordinació i la 
inspecció dels serveis, així com la potestat tarifària.  
Mitjançant l’Acord per a la utilització de la capacitat de la infraestructura ferroviària de 
rodalies de Barcelona entre el Ministeri de Foment (MIFO), la Generalitat i Adif, de 8 de 
febrer de 2010, i la seva addenda de 23 de desembre de 2010 per incloure els servies 
regionals, es van assignar a la Generalitat de Catalunya totes les franges horàries vinculades a 
la prestació d’aquests serveis i es determinava la col·laboració entre Adif i la Generalitat per 
programar horaris, freqüències i organització de línies. 
El traspàs del conjunt de Rodalies de Catalunya però, va quedar incomplet ja que no es van 
traspassar ni els trens ni la infraestructura, que segueix estan gestionada per l’Administració 
General de l'Estat mitjançant Adif. 
Per part del Govern de l'Estat espanyol s’han incomplert de forma manifesta els compromisos 
derivats del traspàs dels serveis de Rodalies de Catalunya dificultant greument a la Generalitat 
de Catalunya l'exercici de les competències que li corresponen. 
Així des del 2010 l’Administració General de l’Estat no ha complert amb la seva obligació de 
fer la consignació pressupostària anual a favor de la Generalitat de Catalunya per finançar el 
dèficit generat pels serveis traspassats, i s’ha compensat directament el dèficit dins del marc 
de relacions Renfe – MIFO – Adif. 
Tampoc s’ha arribat a formalitzar un marc contractual amb Renfe Operadora tot i haver estat 
aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya ni s’han signat amb Adif protocols ni 
acords addicionals previstos en el traspàs amb relació a la disponibilitat de la infraestructura i 
les estacions. 
La infraestructura actual sobre la que circulen els serveis de Rodalies de Catalunya es troba en 
molts punts al límit de la seva capacitat, condicionada pels trams de via única i per la manca 
d’inversions en els darrers anys. Les inversions previstes al Pla d’Infraestructures de Rodalia 
de Barcelona 2008 – 2015 incloïa un programa d’inversions per a la modernització de la 
infraestructura existent, noves infraestructures i millores i noves estacions per un total de 
4.000 M d’€, però la majoria no s’han dut a terme. Aquest fet suposa un baix grau de millora 
de la fiabilitat de la infraestructura amb conseqüències clares sobre la qualitat del servei als 
usuaris que d’altra banda ha suposat un increment de les limitacions temporals de velocitat al 
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conjunt de la xarxa. 
Al 2013, per prendre mesures sobre aquesta pèrdua de fiabilitat, es va acordar amb el 
Ministeri de Foment un Pla d’actuacions prioritàries a la RFIG ( Red Ferroviària de Interès 
General), per a la millora de la seguretat, fiabilitat i funcionalitat del servei de Rodalies de 
Catalunya amb una inversió de 306 M d’€ que el MIFO es comprometia a invertir en el 
període 2014 – 2015. A data de 9 de maig de 2016, el grau de compliment d’aquestes 
inversions, d’acord amb la informació de la que es disposa, és el següent: 1,6% en servei, 
37,9% en fase d’obres (execució o contractació), 46,3% en projecte i 14,3% pendent 
d’impuls. 
Al mes d’abril, mitjançant l’operador Renfe Operadora, Adif va traslladar a la Generalitat els 
nous horaris que volia implantar a partir del 12 de juny de 2016 per tal d’adequar els horaris a 
la situació d’explotació actual, molt condicionada i limitada per les seves pròpies 
característiques (no millorades per la manca d’inversió), per limitacions temporals de 
velocitat (no resoltes també per falta d’inversió), i per nous requeriments de seguretat. 
Des d’ADIF s'ha plantejat de forma unilateral la implantació d'uns nous horaris per als serveis 
de Rodalies de Catalunya de competència de la Generalitat de Catalunya que repercuteixen en 
els horaris ofertats als clients. Aquest nous horaris són conseqüència de les deficiències i 
limitacions derivades del mal estat de gestió i conservació de les infraestructures ferroviàries 
de competència de l’Administració General de l’Estat. 
Els nous horaris proposats suposen de forma general un increment dels temps de viatge de 
totes les línies i consoliden els retards actuals, sense que s'hagi explicitat cap mesura o 
actuació concreta per a donar solució a aquesta situació i possibilitar una millora dels temps 
de trajecte als usuaris. Uns trajectes que en el cas de les dos línies de les Terres de l’Ebre 
(R15 i R16), son els més impuntuals de Catalunya i de l’Estat espanyol, com ho demostra el 
fet que el 72% dels trens que circulen per les nostres comarques arriben amb retard. 
La causa d'aquest empitjorament dels temps de viatge que ADIF vol imposar als usuaris de 
Catalunya és el mal estat de la xarxa de rodalies i regionals de Catalunya com a conseqüència 
de dècades de no inversió per la millora de la xarxa de Catalunya. Aquesta manca d'inversió, 
que fins ara s'ha concretat i patit per part dels usuaris de Rodalies en forma d'accidents, 
incidents, averies i una continuada pèrdua de velocitat comercial i fiabilitat, ara ADIF la vol 
portar al límit augmentant els temps de viatge per la reducció de velocitat que imposarà als 
trens que circulin per xarxa de Catalunya afectant a rodalies i regionals sense l'adopció de les 
inversions i mesures correctores corresponents. 
En base a l'exposat no es considera que pugui ser acceptable la modificació i empitjorament 
dels horaris dels serveis. 
En conseqüència el Ple acorda: 
 
PRIMER.- Instar a la Generalitat de Catalunya que no s'accepti cap canvi en els horaris de 
Rodalies de Catalunya que empitjorin els temps de viatge, en concret a la R15 i R16, les dos 
línies més impuntuals de Catalunya i de l’Estat espanyol. 
 
SEGON.- Instar al Govern de l’Estat a la realització amb caràcter urgent de les inversions per 
desactivar les limitacions temporals de velocitat (LTV) existent en els serveis de Rodalies de 
Catalunya per garantir un servei digne als usuaris de Catalunya. 
 
TERCER.- Demanar a la Generalitat de Catalunya la creació de l’Autoritat Territorial de 
Mobilitat (ATM) a les Terres de l’Ebre i el corresponent Sistema d’Integració Tarifària (SIT).  
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QUART.- Instar a la Generalitat de Catalunya a fer una renovació progressiva de les unitats 
de tren de les sèries 470 i 447 per les unitats 448 i 449, a les línies ferroviàries de les Terres 
de l’Ebre (R15 i R16). 
 
CINQUÈ.- Instar al Govern de l’Estat l’execució de les inversions previstes en els diferents 
acords subscrits, en el Pla de Rodalia de Barcelona i en l’acord dels 306 M d’€, així com 
l’execució de la resta d’actuacions demanades en els diferents fòrums de coordinació 
i seguiment d’actuacions estatals a Catalunya entre la Generalitat i l’Estat. 
 
SISÈ.- Instar al Govern de l’Estat a complir amb tots els compromisos derivats del traspàs de 
competències a la Generalitat de Catalunya sobre els serveis de Rodalies de Catalunya i 
específicament a: 

- Transferir anualment a la Generalitat de Catalunya els recursos establerts als acords de 
traspàs,  necessaris per a finançar l’explotació dels serveis. 

- Impulsar la formalització del contracte de gestió del servei amb l’empresa operadora 
Renfe  

- Formalitzar el conveni per a la participació de la Generalitat de Catalunya en la gestió 
de les estacions ferroviàries. 

 
SETÈ.- Instar al Govern de l’Estat al traspàs de la infraestructura (vies i estacions) per 
completar el traspàs de Rodalies de Catalunya, mitjançant la segregació de la xarxa ferroviària 
d’interès general per tal que la Generalitat pugui assumir la totalitat de competències sobre el 
conjunt del sistema ferroviari de Catalunya. 
 
VUITÈ.- Fer arribar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a les 
Terres de l’Ebre, al Ministeri de Foment, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats 
i a les empreses ADIF i RENFE. 
 
 
10.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, I: 
DECRETS DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 
 
 
L’alcalde abans de continuar amb els punts de l’ordre del dia de control i fiscalització 
d’òrgans de govern, desitja fer unes consideracions relatives a tot el que han viscut aquest mes 
de juliol ja que pensa que és la situació més greu i extraordinària de la història del poble i per 
això creu que en la primera sessió plenària que s’ha celebrat ha de tenir cabuda i quedar 
constància. 
Amb la detenció i l’empresonament preventiu de l’exalcalde Andreu Martí dins de l’operació 
Termyca aquest mes de juliol a l’Ametlla de Mar, es destapen moltes de les coses que 
sospitaven des de feia temps; l’actual equip de govern, tal com van comprometre’s al 
començar aquesta nova etapa, d’entrada ja van encarregar la realització d’una auditoria de 
processos de gestió per auditar tots aquells actes que s’havien realitzat des de l’entitat pública 
La Cala Gestió. Ja tenen, diu, una part dels resultats tot i que encara no són els definitius. 
Concretament, la revisió de diferents procediments de contractació on van veure que podien 
haver-hi irregularitats. Pròximament faran públiques les seves conclusions, a l’espera de 
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l’altra part que analitza els procediments urbanístics, sobre tot les quotes urbanístiques, que és 
una feina molt complexa donada la gran activitat que durant els darrers anys s’ha realitzat. 
L’operació de la fiscalia anticorrupció ha anat per davant de tot això i les conseqüències, com 
tots saben, han comportat la detenció de l’exalcalde. Les repetides denúncies dels membres de 
l’actual equip de govern deixaven de ser paraules i suposicions i es transformaven en 
evidències, i això provoca una sensació d’alleujament per a una gran part de la població però 
alhora, en tenir més informació sobre la magnitud dels fets i del perjudici que això pot haver 
suposat per a l’ajuntament —i en conseqüència per al conjunt dels caleros i caleres—, 
comporta també un gran malestar que només desapareixerà quan es faci justícia. Per això, 
anuncia, l’ajuntament s’ha personat com a acusació particular, perquè tant bon punt s’aixequi 
el secret de sumari puguin accedir al seu contingut i emprendre les accions que corresponguin 
per la mala gestió de l’exalcalde Andreu Martí, fins i tot, a poder ser, per al rescabalament de 
tots els perjudicis que s’hagin causat a les arques municipals. També, com ha dit abans, quan 
tinguin els resultats de les auditories presentaran les conclusions, i si apareixen altres indicis 
de delicte, presentaran les corresponents denúncies. Afirma que en un moment com l’actual, 
greu i extraordinari de la història de La Cala, han de fer pinya tots plegats, i fer tots els 
esforços per a normalitzar una situació que els dol i els preocupa. Demanaran que es faci 
justícia i caldrà superar entre tots una situació no desitjada i de la que només se’n podran 
recuperar sent encara millors persones. Que l’experiència els faci més forts i puguin aixecar el 
cap ben alt, perquè creu que ho poden fer, ja que són un gran poble. Poden estar segurs que 
seguiran lluitant per fer de La Cala una vila amb un ajuntament digne dels seus habitants. 
El senyor Gaseni ofereix la paraula a la resta de grups municipals, per si volen expressar la 
seva opinió al respecte. 
El senyor Gómez manifesta que s’afegeix a les paraules expressades per l’alcalde. Quan ha 
parlat d’unitat, amb ells la tindrà. Ha mencionat també la paraula justícia, diu, i manifesta que 
si tot el que ha sortit es demostra la justícia haurà de ser el màxim de rigorosa amb l’exalcalde 
del poble. Qui la fa que la pagui. Si tot el que s’ha dit es pot demostrar, el seu grup, com no 
pot ser d’altra manera, estarà al costat de l’equip de govern en totes les accions judicials que 
s’estimin oportunes. Se suma a la crida a la unitat de l’alcalde, i també demana justícia, ja que 
el seu grup, manifesta, també està molt avergonyit de tot el que està passant. 
 
 
Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 
l’Alcaldia números 390/2016, de 26/05/2016, al 513/2016, DE 25/07/2016, i de les actes de 
les Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 11/2016, de 2/06/2016, 12/2016, de 
16/06/2016 i 13/2016, de 7/07/2016, documents tots que han estat a disposició dels senyors 
regidors a la Secretaria des del moment de la notificació de la convocatòria de la present 
sessió. 
 
 
11.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 
INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Arribat aquest punt, cap regidor fa ús de l paraula. 
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I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent 20:30 hores del dia més amunt esmentat, 
s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signen tots els assistents que 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 67 a 79 del 
llibre. 
L’Ametlla de Mar, 28/09/2016 
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. 1/2016, 
DE 29/07/2016. 
 
 
ASSISTENTS A L’INICI 
 
President 

Sr. Jordi Gaseni i Blanch 
 
Vocals 

Sr. Antonio Espuny i Gaseni  
Sra. Maria Marsal i Subirats 
Sr. Vicent Llaó i López 
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 
Sra. Marta Font i Ferré 

 
Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 
 
Assisteix també a la reunió el senyor Juan Carlos Roé i Barberà, gerent de l’entitat. 
 
 
ACTA 
 
 
A l’Ametlla de Mar, a les 19:45 hores del dia 29/07/2016, 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 ordinària en primera 
convocatòria. 
Oberta la sessió pel senyor president, es tracten els següents assumptes: 
 
 
1- APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS 2015. 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord, i en fase de debat, l’alcalde explica els principals aspectes, 
i el Sr. Roé amplia la informació tot exposant que l’auditoria no ha variat respecte de la 
formulació, i que ja hi ha l’opinió ferma sense salvetats. 
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: 
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Un cop aprovada la formulació dels comptes anuals de LA CALA SERVEIS MUNICIPALS, 
S.L. corresponents a l’exercici 2015 pel Consell d’Administració, en sessió del dia 31 de març 
de 2016, 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 2015. 
 
Segon.-  Aprovar l’aplicació de resultats de l’exercici 2015 de la següent manera: 

  2015 

Base de repartiment: 
  Pèrdues i guanys (pèrdues)  48.008,02 

Aplicació: 
  Resultats negatius d'exercicis anteriors  48.008,02 

 
 
 
2- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
No es formulen. 
 
 
 
 
I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 19:55 hores del dia més amunt 
esmentat, s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signen tots els assistents que ho 
desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 
 
DILIGÈNCIA. 
Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
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 80 a 81 del llibre. 
L’Ametlla de Mar, 01/12/2016 
El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 6/2016, DE 27/09/2016. 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 
Sra. Marta Font i Ferré 

 
Justifica la seva absència el Sr. Joan Font i Ballesteros. 
 
Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 
 
Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 
 
 
ACTA 
 
 
A l’Ametlla de Mar, a les 20:00 hores del dia 27/09/2016, es reuneixen a la sala de sessions de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen 
vàlidament, segons el quòrum exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, 
reguladora de les bases de règim local, com a Ple Municipal, amb l’objectiu de celebrar sessió 
ordinària en primera convocatòria. 
Oberta la sessió pel senyor president de la corporació es tracten els següents assumptes: 
 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 5/2016, DE 29/7/2016. 
 
 
Es procedeix a llegir l’acta de la sessió del Ple 5/2016, de 29/07/2016. 
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 
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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 5/2016, de 29/07/2016. 
 
 
2- NOMENAMENT DE NOVA DIRECCIÓ FACULTATIVA DEL CONTRACTE 
“GESTIÓ INTEGRAL, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT ENERGÈTIC, DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL DE L’AMETLLA DE MAR”. 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord i, en fase de debat, el senyor Gómez manifesta que el seu 
vot serà d’abstenció. 
 
 
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 Joan Pere Gómez i Comes, senyora Eva Mª del 

Amo i Galarzo, senyora Sarai Pastó i Gallart, senyor Josep Maria Callau i Figueres i la 
senyora Maria Arbó i Caballé.  

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
 
 
Per acord plenari de data 22/11/2013 es va nomenar director facultatiu del contracte “Gestió 
integral, inclòs el subministrament energètic, de l’enllumenat públic municipal de l’Ametlla 
de Mar” al Sr. Jaume Bertran Galcerán, enginyer municipal de Camins, Canals i Ports. 
Atès que el passat dia 5/8/2016 el senyor Jaume Bertran Galcerán va deixar de prestar els seus 
serveis a aquesta Corporació; 
Vist el que es disposa als articles 52 i 53 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals aprovat per Decret 179/1995, de 13/6/1995, i a la clàusula 27 del plec de clàusules 
regulador; 
El Ple acorda: 
 
PRIMER.- Disposar el cessament del senyor Jaume Bertran Galcerán, enginyer de Camins, 
Canals i Ports, en la Direcció facultativa del contracte “Gestió integral, inclòs el 
subministrament energètic, de l’enllumenat públic municipal de l’Ametlla de Mar”, i disposar, 
en la seva substitució, el nomenament del Sr. Jordi Elvira Nolla, DNI 36984350M, enginyer 
de Camins, Canals i Ports que va ser contractat per aquesta Corporació per acord de Junta de 
Govern Local de data 11/08/2016. 
 
SEGON.- Disposar la notificació de la present resolució als interessats i a la representació del 
contractista, Fomento de Construcciones y Contratas SA. 
 
 
3- NOMENAMENT DE NOVA DIRECCIÓ FACULTATIVA DEL CONTRACTE 
“CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS 
MUNICIPALS D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I DE SANEJAMENT”. 
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Un cop llegida la proposta d’acord i, en fase de debat, el senyor Gómez manifesta que el seu 
vot serà d’abstenció. 
 
 
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 Joan Pere Gómez i Comes, senyora Eva Mª del 

Amo i Galarzo, senyora Sarai Pastó i Gallart, senyor Josep Maria Callau i Figueres i la 
senyora Maria Arbó i Caballé.  

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
 
 
Per acord plenari de data 25/10/2004 es va nomenar director facultatiu del contracte 
“Concessió administrativa de la gestió dels serveis públics municipals d’abastament d’aigua 
potable i de sanejament” al Sr. Ricard Vila Rodríguez, enginyer tècnic industrial municipal. 
Per acord plenari de 29/3/2007 es va disposar el cessament del senyor Ricard Vila Rodríguez 
en la Direcció facultativa del contracte esmentat, i es va disposar, en la seva substitució, el 
nomenament del Sr. Jaume Bertran Galcerán, DNI 46689697L, enginyer de Camins, Canals i 
Ports. 
Atès que el passat dia 5/8/2016 el senyor Jaume Bertran Galcerán va deixar de prestar els seus 
serveis a aquesta Corporació; 
Vist el que es disposa als articles 52 i 53 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals aprovat per Decret 179/1995, de 13/6/1995, i a la clàusula 29 del plec de clàusules 
regulador; 
El Ple acorda: 
 
PRIMER.- Disposar el cessament del senyor Jaume Bertran Galcerán, enginyer de Camins, 
Canals i Ports, en la Direcció facultativa del contracte “Concessió administrativa de la gestió 
dels serveis públics municipals d’abastament d’aigua potable i de sanejament”, i disposar, en 
la seva substitució, el nomenament del Sr. Jordi Elvira Nolla, DNI 36984350M, enginyer de 
Camins, Canals i Ports que va ser contractat per aquesta Corporació per acord de Junta de 
Govern Local de data 11/08/2016. 
 
SEGON.- Disposar la notificació de la present resolució als interessats i a la representació del 
contractista, AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SA. 
 
 
4- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT DEL SR. SEBASTIÀ GARCIA 
ESPARDUCER PER A L´EXERCICI D´UNA SEGONA ACTIVITAT AL SECTOR 
PÚBLIC. 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord i com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició el 
president, a l’empara de l’article 108 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment 
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el següent acord: 
 
 
L’article 9 de la Llei 53/1984, de 26/12/1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, disposa: 
 
“La autorización o denegación de compatibilidad para un segundo puesto o actividad en el 
sector público corresponde al Ministerio de la Presidencia, a propuesta de la Subsecretaría del 
Departamento correspondiente, al órgano competente de la Comunidad Autónoma o al Pleno 
de la Corporación Local a que figure adscrito el puesto principal, previo informe, en su caso, 
de los Directores de los Organismos, Entes y Empresas públicas. 
Dicha autorización requiere además el previo informe favorable del órgano competente de la 
Comunidad Autónoma o Pleno de la Corporación Local, conforme a la adscripción del 
segundo puesto. Si los dos puestos correspondieran a la Administración del Estado, emitirá 
este informe la Subsecretaría del Departamento al que corresponda el segundo puesto.” 
 
El Sr. Sebastià Garcia Esparducer DNI 73392785S, que manté amb aquest ajuntament una 
relació laboral temporal a temps parcial, com a professor de música, en data 21/9/2016, RE 
2884, ha sol·licitat que se li autoritzi la compatibilitat per a l’exercici d’una segona ocupació 
pública, a l’IES Pont d’Icart. 
 
La seva jornada laboral és en l’actualitat, en aquesta Administració, de 18 hores setmanals. 
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.- Autoritzar al Sr. Sebastià Garcia Esparducer la compatibilitat per a l’exercici 
d’una segona activitat pública a l’IES Pont d’Icart. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la persona interessada. 
 
 
5- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32 REGULADORA DE LA 
TAXA PER LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL XERINOLA, ARTICLE 6. 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord i com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició el 
president, a l’empara de l’article 108 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment 
el següent acord: 
 
 
Atès que per iniciativa de la regidoria d’ensenyament s’ha proposat modificar l’ordenança 
fiscal número 32, reguladora de la taxa per la llar d’infants municipal Xerinola, introduint a 
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l’article 6 la taxa reduïda, que suposa un 10% sobre la quota mensual als infants d’una unitat 
familiar que hi concorrin conjuntament al centre. 
Atès que la Intervenció general ha elaborat el corresponent estudi economicofinancers; 
Atès que la modificació afecta a tributs que no s’acredita a data 1 de gener; 
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; 
El Ple acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació puntal de l’ordenança fiscal 
número 32 reguladora de la taxa per la llar d’infants municipal Xerinola. El nou article 6 
queda redactat de la següent manera: 
 
Article 6. Quota tributària: 
 
a) Tarifa 1.- Matriculació. Drets de matriculació. 
 
* Matrícula, per curs 80,00€ 
 
b) Tarifa 2.- Quota mensual 
 
De 8:30 a 13:00............................. 118,00 € 
De 8:30 a 14:00............................. 125,00 € 
De 8:30 a 13:00/15:00 a 17:00 ..... 148,00 € 
De 8:30 a 13:00/15:00 a 18:00...... 188,00 € 
 
c) Tarifa 3.- Tallers: 
 
De Nadal: 10,00€ 
De setmana santa 5,00€ 
 
Tarifa reduïda: S’aplicarà un descompte del 10% sobre la quota mensual a tots els infants 
d’una unitat familiar mentre hi concorrin conjuntament al centre. 
 
SEGON.- Sotmetre l’anterior acord a exposició pública per un període de trenta dies, període 
durant el qual interessat podrà presentar les reclamacions i els suggeriments que consideri 
adients. Cas que no es presentessin, s’entendrà definitivament adoptat. 
 
 
6- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10 REGULADORA DE LA 
TAXA PER LA PRESTACIÓ ESSENCIAL DE RECOLLIDA, TRACTAMENT I 
APROFITAMENT O ELIMINACIÓ DE RESIDUS, ARTICLE 5, EPÍGRAF 2 I 3. 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord i, en fase de debat, el senyor Gómez manifesta que el seu 
vot serà d’abstenció. 
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Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord, amb el següent resultat: 
Vots a favor: set. 
Vots en contra: 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 la 
senyora Maria Arbó i Caballé.  

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
 
 
Atès que per iniciativa de la regidoria de medi ambient s’ha proposat modificar l’ordenança 
fiscal número 10, reguladora de la taxa per la prestació essencial de recollida, tractament i 
aprofitament o eliminació de residus. 
S’ha considerat ajustar els preus referents a la recollida dels grans productors d’acord amb la 
tipologia de residus o per volum generat d’acord amb les dades extretes de l’empresa FCC. 
Atès que la Intervenció general ha elaborat el corresponent estudi economicofinancer d’acord 
amb l’informe del tècnic de medi ambient; 
Atès que la modificació afecta a tributs que s’acredita a data 1 de gener; 
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; 
 
El Ple acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació puntal de l’ordenança fiscal 
número 10 reguladora de la taxa per la prestació del servei essencial de recollida, tractament i 
aprofitament o eliminació de residus. Es modifica l’article 5, epígraf 2.8 i epígraf 3 quedant 
de la següent manera: 
 
2.8. Benzineres 
2.8.1 Joselon SL...........................................................................1.343,09€ 
2.8.2 José Luis Solé Acuña (REPSOL)...........................................792,84€ 
2.8.3 Estació de servei de Rosa del Mar, SL (CEPSA)...................881,25€ 
2.8.4 Alas Estaciones de Servicio, SL (ALAS)............................1.527,41€ 
2.8.5 Jayomi Serveis, SL..............................................................1.698,57€ 
 
3. Tarifes individualitzades 
 
3.1. Ports 
3.1.1 Port nàutic de l’Ametlla.................................................3.763,79€ 
3.1.2 Port de Calafat................................................................1.118,41€ 
3.1.3 Port de Sant Jordi..............................................................601,45€ 
 
3.2 Circuit de Calafat..............................................................1.027,80€ 
 
3.3 Càmping 
3.3.1 Càmping Nàutic..............................................................4.586,90€ 
3.3.2 Càmping Village Platja...................................................9.231,98€ 
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3.4 Hotel Ametlla de Mar.......................................................11.876,89€ 
 
SEGON.- Sotmetre l’anterior acord a exposició pública per un període de trenta dies, període 
durant el qual interessat podrà presentar les reclamacions i els suggeriments que consideri 
adients. Cas que no es presentessin, s’entendrà definitivament adoptat. 
 
 
7- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL SEGON TRIMESTRE DE 2016. 
 
 
Es dóna compte de l’estat d’execució del segon trimestre de 2016. 
La Corporació es dóna per assabentada. 
 
 
8- DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST DEL SEGON TRIMESTRE 
DE 2016. 
 
 
Es dóna compte del seguiment del pla d’ajust del segon trimestre de 2016. 
La Corporació es dóna per assabentada. 
 
 
9- DONAR COMPTE DE LA MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT, SEGON 
TRIMESTRE DE 2016. 
 
 
Es dóna compte de la morositat i període mig de pagament del segon trimestre de 2016. 
La Corporació es dóna per assabentada. 
 
 
10.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, I: 
DECRETS DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 
 
 
Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 
l’Alcaldia números 514/2016, de 25/07/2016, al 655/2016, de 22/09/2016, i de les actes de les 
Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 14/2016, de 21/07/2016, 15/2016, de 
04/08/2016, 16/2016, d’11/08/2016, 17/2016, de 18/08/2016 i 18/2016, d’1/09/2016, 
documents tots que han estat a disposició dels senyors regidors a la Secretaria des del moment 
de la notificació de la convocatòria de la present sessió. 
 
 
11.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 
INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 
 
 
El senyor Gómez pregunta si l’ajuntament de l’Ametlla de Mar, s’ha adherit al programa 
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d’ajuts en projectes d’impuls turístic amb un pressupost de 900.000 € promogut per ENRESA 
i dirigits a tots els municipis de l’àrea nuclear. 
El senyor alcalde contesta que no s’han presentat però que s’han posat en contacte amb 
ENRESA per preguntar sobre aquestes convocatòries i poder entrar a formar-hi part. 
El senyor Gómez prega que quan tinguin la resposta d’ENRESA si se’ls hi pot fer arribar. 
Contesta l’alcalde que sí, que en seran coneixedors. 
 
 
 
 
I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 20:16 hores del dia més amunt 
esmentat, s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signen tots els assistents que ho 
desitgen amb mi el secretari, que ho CERTIFICO. 
 
DILIGÈNCIA. 
Es posa per fer constar que la present acta de sessió plenària de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
queda estesa en 8 fulls de paper numerat de la Generalitat de Catalunya, pàgines 82 a 89 del 
llibre. 
L’Ametlla de Mar, 01/12/2016 
El secretari 
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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 7/2016, DE 30/11/2016. 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 

 
Justifica la seva absència la Sra. Marta Font i Ferré. 
 
Secretari 

Sr. Jacobo Martínez Deó 
 
Interventora accidental 

Sra. Mireia Martínez Margalef 
 
 
ACTA 
 
 
A l’Ametlla de Mar, a les 20:00 hores del dia 30/11/2016, 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 NÚM. 1/2016, DE 29/07/2016, I DEL PLE NÚM. 6/2016, DE 
27/09/2016. 
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Es procedeix a llegir l’acta de la sessió del Ple en funcions de la Junta General de Socis de La 
Cala Serveis Municipals SL núm. 1/2016, de 29/07/2016 i del Ple núm. 6/2016, de 27/09/2016. 
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 en funcions de la Junta General de Socis de La Cala 
Serveis Municipals SL núm. 1/2016, de 29/07/2016 i del Ple núm. 6/2016, de 27/09/2016. 
 
 
2- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, PER AL 
FINANÇAMENT DEL TRANSPORT NO OBLIGATORI CURS 2016/2017. 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord i com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició el 
president, a l’empara de l’article 108 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment 
el següent acord: 
 
 
Atès que s’ha elaborat la proposta de Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per al finançament del transport no obligatori 
durant el curs 2016-2017; 
Vista la proposta de conveni; 
Vist el que es disposa al Decret 161/1996, de 14/5/1996, pel qual es regula el servei escolar de 
transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria; 
Atès que la proposta de conveni contribueix a satisfer les aspiracions i necessitats de la 
comunitat de veïns, en els termes de l’article 66.1 del Text refós de la Llei Municipal i de 
Règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003; 
El Ple acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el “Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, per al finançament del transport no obligatori curs 
2016/2017”. 
 
SEGON.- Disposar que es remeti un certificat del present acord al Consell Comarcal del Baix 
Ebre, per al seu coneixement i efectes. 
 
 
3- HOMOLOGACIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DE LA LLAR D’INFANTS 
MUNICIPAL “XERINOLA”. 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord i com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició el 
president, a l’empara de l’article 108 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment 
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el següent acord: 
 
 
L’article 3 del Decret 30/2015, de 3/3/2015, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, estableix 
que les seves disposicions s’apliquen a les activitats i centres d’interès per a la protecció civil 
de Catalunya i a les activitats i centres d’interès per a la protecció civil local detallats, 
respectivament, als epígrafs A i B de l’annex I. 
La Llar d’Infants Municipal “XERINOLA”, de titularitat municipal, és inclosa dins de 
l’annex B.d).2 “Establiments d’ús docent amb una ocupació inferior a 2.000 persones i 
superior a 1.000 persones, i les llars d’infants, ludoteques i similars amb més de 100 
alumnes”. 
Per Decret de l’Alcaldia 471/2011, de 14/10/2011, es va nomenar el tècnic de protecció civil 
senyor Àngel Martí i Callau, sergent de la policia local d’aquest Ajuntament, com a tècnic de 
protecció civil i de gestió d’emergències de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. 
Per acord plenari de 29/3/2012 es va crear la Comissió Municipal de Protecció Civil de 
l’Ametlla de Mar, i es va disposar que en formarien part: 

a) L’alcalde, que la presideix, i que podrà ser substituït pels tinents d’alcalde, en el seu 
respectiu ordre. 

b) El regidor delegat en matèria de Protecció Civil, o si no n’hi hagués, el delegat en 
matèria de Governació, i si hi manquessin els nomenaments de tots dos, un regidor 
nomenat lliurement per l’Alcaldia. 

c) Un representant de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de l’Ametlla de Mar, 
designat per la representació legal de l’entitat. 

d) Un representant de l’Assemblea Local de la Creu Roja, designat per la representació 
legal de l’entitat. 

e) El cap de la Policia Local. 
f) El tècnic de protecció civil i de gestió d’emergències de l’Ajuntament, que assumirà 

també les funcions de Secretaria de l’òrgan. 
El senyor Martí, per escrit de 28/1/2016, va dimitir del càrrec per al qual havia estat nomenat, 
en tractar-se d’un càrrec assumit voluntàriament i sense cap remuneració econòmica. De què 
es deriva que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar no disposa, a data d’avui, de tècnic de 
protecció civil i de gestió d’emergències que pugui assumir les funcions de Secretaria de la 
Comissió Municipal de Protecció Civil. 
D’acord amb el que es disposa a l’article 17.3 de la Llei 40/2015, de 1/10/2015, de règim 
jurídic del sector públic, la inexistència de secretari de la Comissió Municipal de Protecció 
Civil impedeix la seva vàlida constitució. 
El senyor Àngel Martí Callau, ha elaborat el projecte de Pla d’Autoprotecció de la Llar 
d’Infants Municipal “XERINOLA”, de titularitat municipal. 
L’article 15 del Decret 30/2015, de 3/3/2015, estableix que “Les comissions municipals de 
protecció civil tenen com a funció principal... ......homologar els plans d’autoprotecció de les 
empreses, establiments, centres, dependències, instal·lacions o activitats d’interès per a la 
protecció civil local”. L’article 22.2, per la seva banda, disposa que “...En el cas de municipis 
que no disposin de comissió pròpia de protecció civil, poden optar per delegar la seva funció 
d'homologació dels plans d'autoprotecció en la comissió comarcal de protecció civil o en 
l’òrgan de govern del mateix ajuntament que correspongui”. 
La situació d’inoperativitat sobrevinguda de la Comissió Municipal de Protecció Civil de 
l’Ametlla de Mar, per dimissió del tècnic de protecció civil i de gestió d’emergències de 
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l’Ajuntament, que havia d’assumir les funcions de Secretaria de l’òrgan, és equivalent a la 
seva inexistència. Això, però, no pot condicionar la tramitació dels assumptes que són propis 
d’aquella Comissió, i menys encara, la de l’homologació de plans d’autoprotecció 
d’instal·lacions municipals, exigits per la normativa. 
Com sigui que en l’acord plenari de 29/3/2012, de creació de la Comissió Municipal de 
Protecció Civil de l’Ametlla de Mar, abans referenciat, no es va preveure una circumstància 
com la present, no es va establir tampoc, per suposat, cap mena de règim de delegació. 
Es considera, per aquest motiu, que “l’òrgan de govern del mateix ajuntament que 
correspongui” que ha d’homologar el Pla, a què es refereix l’article 22.2 del Decret 30/2015, 
de 3/3/2015, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, és el mateix Ple de l’Ajuntament, 
que va crear aquella Comissió. 
Pel que fa al contingut del Pla, l’informe requerit per a la seva elaboració i tramitació a què es 
refereix l’apartat primer del mateix article 22 del Decret 30/2015, es considera implícit en el 
mateix Pla, ja que, com s’ha exposat, el Pla ha estat elaborat pel mateix Tècnic de protecció 
civil que, fins a la data de la seva dimissió, havia exercit les funcions de tècnic de protecció 
civil i de gestió d’emergències de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, que és qui, si es tractés 
d’un establiment, activitat, centre o instal·lació extern al mateix ajuntament, hauria d’haver 
emès aquell informe. 
Per tot això; 
El Ple acorda: 
 
PRIMER.- Homologar el Pla d’Autoprotecció de la Llar d’Infants Municipal “XERINOLA”. 
 
SEGON.- Disposar que es trameti el Pla homologat a la direcció general competent en matèria 
de protecció civil. 
 
 
4- 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 MARZÁ DE LA SALUD. 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord i com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició el 
president, a l’empara de l’article 108 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment 
el següent acord: 
 
 
L’article 9 de la Llei 53/1984, de 26/12/1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, disposa: 

“La autorización o denegación de compatibilidad para un segundo puesto o actividad en 
el sector público corresponde al Ministerio de la Presidencia, a propuesta de la 
Subsecretaría del Departamento correspondiente, al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma o al Pleno de la Corporación Local a que figure adscrito el puesto principal, 
previo informe, en su caso, de los Directores de los Organismos, Entes y Empresas 
públicas. 
Dicha autorización requiere además el previo informe favorable del órgano competente de 
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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 7/11/2016, registrat d’entrada en data 11/11/2016 amb el número 3307, 
l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació de la Diputació de Tarragona ha 
instat d’aquest Ajuntament, d’acord amb la sol·licitud presentada en aquell organisme per 
l’interessat Sr. Juan Miguel Marzá 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. 
Revisats els antecedents obrants en aquesta corporació municipal, i confrontades les dades 
corresponents amb les que consten a l’esmentada Àrea de Recursos Humans i Polítiques 
Actives d’Ocupació de la Diputació de Tarragona, en resulta que la jornada que desenvolupa a 
l’Escola Municipal de Música de l’Ametlla de Mar, de 20 hores mensuals, és inferior a la que 
desenvolupa a la Diputació de Tarragona, del 32,5% (12 hores setmanals). 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 Marzá de la 
Salud davant de l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació de la Diputació 
de Tarragona per poder exercir una segona activitat pública com a professor de trompa a 
l’Escola Municipal de Música de l’Ametlla de Mar. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives 
d’Ocupació de la Diputació de Tarragona. 
 
 
5- INFORME FAVORABLE PER A L’EXERCICI D’UNA SEGONA ACTIVITAT AL 
SECTOR PÚBLIC, A L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR, PER AL SR. 
EDUARD TODA FARRÉ. 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord i com sigui que no s’origina cap objecció ni oposició el 
president, a l’empara de l’article 108 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, declara adoptat per assentiment 
el següent acord: 
 
 
L’article 9 de la Llei 53/1984, de 26/12/1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, disposa: 

“La autorización o denegación de compatibilidad para un segundo puesto o actividad en 
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el sector público corresponde al Ministerio de la Presidencia, a propuesta de la 
Subsecretaría del Departamento correspondiente, al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma o al Pleno de la Corporación Local a que figure adscrito el puesto principal, 
previo informe, en su caso, de los Directores de los Organismos, Entes y Empresas 
públicas. 
Dicha autorización requiere además el previo informe favorable del órgano competente de 
la Comunidad Autónoma o Pleno de la Corporación Local, conforme a la adscripción del 
segundo puesto. Si los dos puestos correspondieran a la Administración del Estado, 
emitirá este informe la Subsecretaría del Departamento al que corresponda el segundo 
puesto.” 

El Sr. Eduard Toda Farré ha sol·licitat l’informe favorable del Ple de l’Ajuntament de 
l’Ametlla de Mar per poder compatibilitzar la feina que desenvolupa a l’Escola-Conservatori 
de Música de l’Ajuntament d’Igualada amb una segona activitat com a professor de música. 
Revisats els antecedents obrants en aquesta corporació municipal, en resulta que la jornada 
que desenvolupa a l’Escola Municipal de Música de l’Ametlla de Mar, de 7 hores i 45 minuts 
setmanals, és inferior a la que desenvolupa a l’Ajuntament d’Igualada, de 26 hores i 38 minuts 
setmanals. 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. Eduard Toda Farré per 
poder exercir una segona activitat pública com a professor de música a l’Escola Municipal de 
Música de l’Ametlla de Mar. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’interessat. 
 
 
6- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE 
L’AMETLLA DE MAR, I DE LA PLANTILLA ORGÀNICA, PER A L’EXERCICI 2017. 
 
 
El senyor Espuny manifesta que es troben davant d’un pressupost que es fa ressò de la 
situació de l’ajuntament, amb un capítol d’inversions molt limitat, ja que han de fer front a 
una sèrie d’obligacions que han heretat de l’anterior mandat. És un pressupost, diu, que 
contempla les despeses per al normal funcionament de l’ajuntament, que aquest pugui donar 
els serveis que ha de donar a més de les obligacions que té. Explica que únicament hi ha una 
partida que reflecteix una sèrie de subvencions ordinàries, principalment de la Diputació, que 
està al voltant dels cent mil euros, i que resten a l’espera que es determinin les quantitats que 
han de rebre del PAM i del PUOSC, ja que l’equip de govern té una sèrie de projectes 
enllestits i preparats per presentar una vegada surtin aquestes convocatòries. Aquestes 
actuacions diu, van des de la pavimentació de carrers fins a unes actuacions a la zona 
esportiva; una vegada surtin aquestes convocatòries realitzaran un ple extraordinari per 
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incorporar aquests ajuts i així poder iniciar els tràmits per a la realització d’aquestes 
inversions, les quals desitgen puguin tirar endavant el més aviat possible, a poder ser aquest 
proper any 2017. Reitera que és un pressupost molt limitat i restrenyit, en el qual han 
aconseguit una reducció important de les despeses corrents, en un 6,70%. Explica també que 
és un pressupost desequilibrat en uns set-cents mil euros per cobrir el romanent de tresoreria 
negatiu de l’any passat, ja que la llei especifica que en el pressupost següent aquest romanent 
de tresoreria ha de quedar absorbit. Reitera que no tenen partida d’inversions pròpia perquè 
els han aparegut unes determinades despeses, fruit de les gestions dels mandats anteriors, que 
d’alguna manera els hipoteca la capacitat inversora. Una és els pagaments del lloguer de la 
residència, quatre cents cinquanta mil euros dels quals fins ara no s’havia pagat pràcticament 
res; d’aquesta manera l’ajuntament ja ha començat a reduir el deute que tenien amb els 
constructors de la residència d’avis. Una altra, a la qual també han de fer front per obligació, 
és la dels interessos dels préstecs acumulats, que pugen sis-cents vint mil euros. Si no 
estiguessin tant endeutats manifesta, aquests diners els podrien destinar a inversions. Creu que 
si s’hagués fet una gestió correcta, tal i com des de l’oposició van demanar en reiterades 
ocasions, avui no haurien de fer front a aquestes quantitats. Analitzant l’historial econòmic de 
l’ajuntament es conclou que es van obtenir els recursos suficients per fer les construccions 
que es van fer sense tenir que estar endeutats. Explica que han pogut amortitzar part del deute 
pressupostari perquè l’actual ajuntament ha tingut molta cura amb la despesa ordinària, i 
l’estalvi els ha permès fer front a uns altres pagaments els quals posteriorment explicarà en 
detall el senyor alcalde. Per finalitzar la seva intervenció diu que també s’ha de considerar la 
despesa de l’aigua, que els preocupa perquè hi ha un desviament d’uns quatre-cents mil euros 
fruit de la modificació del contracte realitzat l’any 2009, quan van passar els rebuts trimestrals 
a bimestrals. Estan treballant per esbrinar com es va arribar a aprovar aquesta modificació del 
contracte que ha generat aquesta desviació, que com ha dit és prou important, ja que si no ho 
haguessin de pagar aquesta quantitat també podria anar destinada a inversions. En total, diu, 
estan parlant d’entre set-cents i vuit-cents mil euros com a mínim i dos milions com a màxim 
que podrien anar destinats a inversions i que no hi poden anar per aquests motius. El 
pressupost presentat, reitera, és el que és, ha de fer front a les limitacions de l’ajuntament i a 
la vegada absorbir el romanent de tresoreria negatiu existent. 
El senyor Font, abans de res, agraeix el poder compartir amb tots els regidors i regidores 
aquest ple, ja que des del passat mes de març que no havia assistit a cap pels motius que tots 
coneixen. Desitja poder assistir a partir d’ara; i agraeix a tots els regidors l’interès demostrat 
vers la seva persona, ja que creu que, per damunt de la política, estan les persones. Tots estan 
per defensar els interessos del poble i a vegades la misèria humana els fa fer coses que no són 
gens raonables. Entrant en el tema de debat, vol fer menció a l’estalvi net, que és de cinc-
cents quaranta-set mil euros. Creu que és positiu, però que per cinquè any consecutiu la 
càrrega financera està en 134,72 per cent, i per aquest motiu estan obligats a fer un pla 
financer i un de sanejament que com tots saben ja venen de l’anterior legislatura. El que el 
preocupa diu, és que no tenen marge de maniobra per a inversions degut a la situació crítica 
en que es troba l’ajuntament. El primer a garantir és la nòmina dels treballadors, els serveis 
públics bàsics i el pagament anual del deute al qual estan obligats i que per tant entén 
perfectament la situació. A més a més, creu que al llarg de l’any 2017 s’hauran de fer 
modificacions de crèdit a causa de que moltes de les sentències ara fermes seran executives, i 
per això creu que és molt important disposar d’una existència de tresoreria de més de dos 
milions d’euros, perquè això els evitarà situacions com l’embargament de comptes i demés. 
Per tot l’exposat manifesta que el seu vot serà afirmatiu, perquè no hi ha marge de maniobra i 
perquè, també durant aquest any 2016, l’equip de govern ha complert amb tota una sèrie de 
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mesures de caràcter social en les que el seu grup ha estat d’acord. 
El senyor Gómez manifesta la satisfacció del seu grup per l’assistència del regidor senyor 
Font, a la vegada que li desitja pugui estar amb tots ells al llarg del mandat. Manifesta que el 
seu grup votarà en contra perquè en la darrera aprovació dels de l’exercici 2016 es van 
abstenir com a mostra de confiança i van demanar que se’ls tingués en compte a l’hora de 
l’elaboració, així com tenir resposta a les preguntes efectuades per escrit i que se’ls informés 
com a grup majoritari que són, i se’ls facilités les eines oportunes per poder exercir com a 
oposició tant de manera constructiva com fiscalitzadora. En vista que això no ha estat així i 
que no han pogut participar en l’elaboració del pressupost, el seu vot serà negatiu. 
L’alcalde vol donar les gràcies als tècnics de l’ajuntament perquè a dia d’avui han pogut 
portar al plenari l’aprovació del pressuposts del proper exercici 2017, ja que ha estat un any 
molt complex per la quantitat d’expedients que s’han hagut de treballar des de Secretaria i 
Intervenció. Així mateix vol agrair el rigor dels seus companys d’equip de govern ja que, si fa 
balanç de l’any de govern que ha passat, han hagut de fer front a una sèrie de llegats del 
passat que compliquen el dia a dia, però que tot i així no els ha calgut fer cap modificació del 
pressupost. Això vol dir que havia estat ben plantejat. Ha estat un any, diu, de contenció de la 
despesa, que els ha permès fer front a circumstàncies no esperades però que tampoc els hi 
eren d’estranyar ja que eren coneixedors de la situació. Remarca la situació de litigiositat que 
s’han trobat i per això vol destacar el treball de l’equip de govern i dels treballadors, que, 
sent-ne conscients, han pogut fer una gran retallada del deute d’exercicis anteriors, que passa 
dels dos milions d’euros i que tot seguit detalla per tal que en quedi constància: factures 
endarrerides del REBE, 703.000,00 €; sentències que han anat arribant, com és el primer 
projecte executiu de la residència d’avis, 300.000,00 €; factures d’Elèctrica de l’Ebre, 
175.000,00 €, deutes amb el Consell Comarcal del Baix Ebre, 150.000,00 €. Això ha servit 
per a netejar la nefasta imatge que s’havia guanyat l’ajuntament, que era de mal pagadors. Tot 
i així creu que això no ho superaran ni en un ni en dos anys, ja que canviar la dinàmica 
aconseguida en els darrers anys de majories absolutes es fa difícil, tot i que estan en la línia i 
van fent front a aquests pagaments. Fa menció també al pagament de tot l’endarrerit de la 
residència d’avis, 402.000,00 €; i també als quasi 300.000,00 € de l’IRPF dels anys 2013 i 
2014 i que ara estan negociant amb l’empresa per fer front als dos darrers anys 2015 i 2016. 
Pensa que, tot i que és una bona notícia el que puguin anar pagant aquests deutes, al mateix 
temps genera malestar, perquè són moltes obligacions descuidades. Malgrat tot, continuaran 
treballant perquè és la seva obligació, el seu deure i la seva devoció, per això han intentat fer 
els pressupostos més realistes possible, perquè és la realitat que els porta fins aquí. És un 
pressupost continuista del de l’any passat, de contenció de la despesa, sense inversions 
significatives però amb uns projectes que creu que es podran realitzar quan tinguin 
confirmades les aportacions tant del PUOSC de la Generalitat com del PAM de la Diputació. 
Aquests projectes són, una pista poliesportiva en el complex esportiu actual i una d’atletisme 
emmarcada també a la zona esportiva; la peatonalització dels carrers Candela, Nou i 
Concepció Arenal, que juntament amb el ja realitzat del Mestre Caballero, passaran a enllaçar 
amb el carrer Sant Joan; l’asfaltat de diversos carrers a les urbanitzacions, i l’arranjament dels 
carrers Sol i Camarles. Hi ha també previst per a aquest exercici 2017 la construcció de 
diversos locals a la zona de Ports de les antigues casetes dels traginers i l’adequació de les 
escales que hi donen accés, obres de les quals n’és coneixedor l’actual gerent de Ports i 
regidor senyor Gómez, informades i aprovades el passat dia 10 de novembre pel Consell 
Assessor de Ports. I l’obra de millora substancial del Port de l’Estany i la platja per part del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, inversió que pot arribar als 300.000,00 €. En relació 
a l’obra de la carretera d’accés sud ,que va ser una adjudicació de l’anterior govern, diu que 
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també han de planificar el seu acabament de cara al proper exercici 2017, ja que en aquests 
moments està aturada degut a que una de les empreses que forma la UTE, ha presentat un 
concurs de creditors. Estan treballant per trobar una solució ja que creu que és bàsic i vital que 
aquestes obres estiguin enllestides abans de l’estiu. 
Tornant als pressupostos, afirma que tot i que tenen poc marge per a dotar de recursos la 
realització de les polítiques socials que voldrien, han continuat fent possible la congelació 
d’impostos i taxes tot controlant el deute exagerat que es van trobar ja que, de no fer-ho, 
podria ofegar l’ajuntament, que és qui ha de garantir els serveis bàsics dels veïns i veïnes. Són 
uns pressupostos necessaris que van en la línia de neutralitzar la situació greu del deutes i 
obligacions contrets per a què no creixin de forma desmesurada, a la vegada que fan front a 
les obligacions que tenen per també garantir el progrés, el benestar i el desenvolupament 
econòmic del municipi. 
 
Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

* Vots a favor: set. 
* Vots en contra: cinc. Voten en contra el senyor Gómez, la senyora del Amo, la senyora 

Pastó, el senyor Callau i la senyora Arbó. 
* Abstencions: cap. 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
 
 
Vist el projecte de pressupost general per a l’exercici 2017, així com la plantilla orgànica per 
al mateix exercici; 
Atès que el projecte de pressupost general, integrat pels pressupostos de l’administració 
general de l’ajuntament, la cala gestió i la cala serveis municipals, conté tots i cadascun dels 
requisits i documents exigits per la normativa vigent; 
Vist el que es disposa als articles 168 i 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5/3/2004, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 2 a 20 del RD 
500/1990, de 20/4/1990, pel qual es desenvolupa la LHL en matèria de pressupostos; 
Vist el que es disposa als articles 14.5 de la Llei 30/1984, de 2/8/1984, de mesures per a la 
reforma de la funció pública, 90.1 de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de 
règim local, 283.1 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, i 126 i 127 del Text refós de règim local aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18/4/1986; 
Vist, igualment, el que es disposa als articles 25 a 28 del Reglament de personal dels ens 
locals de Catalunya aprovat per Decret 214/1990, de 30/7/1990; 
El Ple acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2017, 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. 
 
 
7- DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL, 3ER TRIMESTRE 2016. 
 
Es dona compte de l’execució trimestral, tercer trimestre de 2016. 
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La Corporació es dona per assabentada. 
 
 
8- DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST, 3ER TRIMESTRE 2016. 
 
 
Es dona compte del seguiment del Pla d’Ajust, tercer trimestre de 2016. 
La Corporació es dona per assabentada. 
 
 
9- DONAR COMPTE DE LA MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS, 3ER TRIMESTRE 2016. 
 
 
ES dona compte de la morositat i període mig de pagament a proveïdors, tercer trimestre de 
2016. 
La Corporació es dona per assabentada. 
 
 
10-. MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS 
LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA 
SOBIRANIA. 
 
 
L’alcalde dona lectura a la moció presentada i proposta d’acord. 
En fase de debat el senyor Espuny manifesta que el seu grup té llibertat de vot i en el seu cas 
el vot serà d’abstenció, ja que tal com ha vingut explicant en reiterades ocasions sobre el que 
pensa d’aquest tema, està a favor del dret a decidir de tots els pobles, a favor de que es faci un 
referèndum consensuat o no amb l’Estat, però no vol entrar ara, diu, en un debat de termes 
lingüístics, i per tant s’abstindrà. 
El senyor Font manifesta que el seu grup és independent en quan a ideari polític, no tenen 
ideologia, només projecte de poble i per tant tots els temes d’identitat els respecten i en aquest 
cas el seu vot serà d’abstenció, tot i que respecta la moció presentada. 
El senyor Gómez manifesta que el seu grup, com no pot ser d’altra manera, votarà 
afirmativament, perquè estan parlant d’un referèndum, de donar suport al procés constituent i 
el més important, que s’està investigant a una gent que l’únic que ha fet ha estat posar les 
urnes Manifesta que a la gent que creu en la democràcia els hi costa de creure qualsevol altre 
vot que no sigui positiu. 
 
 
Tot seguit se sotmet a votació ordinària la proposta d’acord, amb el següent resultat: 

* Vots a favor: deu.  
* Vots en contra: cap. 
* Abstencions: dos. S’abstenen el senyor Espuny i el senyor Font. 

Vist el què, l’Alcaldia declara vàlidament adoptat el següent acord: 
 
 
El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una 
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resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la independència de 
Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li demana que negociï amb 
l'estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya. 
Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que viu el 
nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta declaració del 
Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al mandat democràtic sorgit 
de les urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en tots i cadascun dels ciutadans i 
ciutadanes d’un país, ha decidit concretar una data i definir així els passos que ens ha de 
portar cap a un nou model d’estat. 
Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem estat i 
estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen. En els darrers sis 
anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la nostra solidaritat i 
compromís amb el procés cap a la independència de forma inequívoca. Hem defensat els 
electes perseguits per la justícia per exercir la democràcia, hem rebut l’atac injustificat de 
l’advocacia de l’estat espanyol per qüestions simbòliques i hem demanat, sense complexes, la 
materialització del dret a decidir com a única via política per conèixer la postura dels catalans 
i catalanes sobre la independència del nostre país. 
Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la 
independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des d'on 
actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just. 
La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el seu ple 
exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan patint una 
persecució política per part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen les seves decisions a 
partir de criteris subjectius. 
Per tots aquests motius el Ple Municipal: 
 
ACORDA: 
 
1. Manifestar el suport de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar a la resolució del Parlament de 
Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència, com a 
molt tard, el setembre de 2017. 
 
2. Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al nostre municipi de 
forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la Independència, en el moment que les 
institucions iniciïn el seu desplegament. Comprometre’ns a fer una crida a la participació de la 
ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui el màxim de transversal socialment 
i política. 
 
3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per haver 
promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de Catalunya o 
per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i 
democràtica. 
 
4. Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir institucionalment una 
separació real de poders com a garantia de la democràcia. 
 
5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del 
Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència. 
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11.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, I: 
DECRETS DE L’ALCALDIA, I ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 
 
 
Seguidament el secretari, per indicació de la Presidència, dóna compte dels Decrets de 
l’Alcaldia números 656/2016, de 23/09/2016 al 788/2016, de 25/11/2016 , i de les actes de les 
Juntes de Govern Local corresponents a les sessions 19/2016, de 15/09/2016, 20/2016, de 
06/10/2016, 21/2016, de 20/10/2016 i 22/2016, de 03/11/2016, documents tots que han estat a 
disposició dels senyors regidors a la Secretaria des del moment de la notificació de la 
convocatòria de la present sessió. 
 
 
12.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D’ÒRGANS DE GOVERN, II: 
INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. PRECS I PREGUNTES. 
 
 
L’alcalde manifesta que és del seu interès poder informar a tothom en relació a la situació 
urbanística en que es troba l’ajuntament. Com tots saben, el passat mes de juliol dos 
sentències del Tribunal Suprem van tombar el darrer tram de la tramitació del POUM de l’any 
2010, i per tant el POUM mateix, i es van trobar davant de dues opcions: una era elaborar un 
nou POUM, el que suposava uns dos anys de suspensió de llicències —i amb això entenien la 
inseguretat de poder complir amb els compromisos generats per La Cala Gestió, de cara a un 
elevat nombre de quotes urbanístiques cobrades—; i l’altra opció, que ha estat l’escollida 
assessorats per urbanistes i també de la mà del Departament d’Urbanisme de la Generalitat, 
que és la de realitzar un nou Text Refós i també les modificacions puntuals por poder tornar a 
disposar d’aquest Pla d’Ordenació Urbana Municipal. Actualment estan treballant en aquest 
procés i esperen que en breu tinguin la resposta d’Urbanisme per poder desencallar aquesta 
situació que tants problemes els està generant. Espera diu que durant el primer semestre del 
2017 estigui ja la situació normalitzada, ja que actualment tenen moltes dificultats per poder 
donar llicències d’obres, sobretot a les urbanitzacions. 
Explica també que aquest proper any 2017 ha de ser important de cara a la residència d’avis. 
Per l’equip de govern la seva obertura és un objectiu prioritari, malgrat que no s’ha trobat cap 
tipus de compromís de l’anterior equip de govern amb el corresponent Departament de la 
Generalitat que els assegurés que hi havia assegurat un concert de places de residència i han 
hagut de començar des de zero, per tant, convèncer, demanar i que els tinguin en compte a 
l’hora d’aconseguir un nombre de places concertades. Espera que s’aprovin els pressuposts de 
la Generalitat per tal de continuar amb les reunions pertinents amb la Conselleria d’Afers 
Socials i Famílies per aconseguir un compromís ferm per la disponibilitat de places 
concertades, que han de fer possible la posada en marxa de la residència per part de l’empresa 
ONADA. 
Per finalitzar, diu que estan contents de com van les coses, que les dificultats els fan créixer i 
que hi ha un gran equip de persones que fan possible tirar endavant, parar el cops que els hi 
venen del passat i poder gestionar amb èxit el present i el futur, perquè La Cala té força per 
sortir-se’n. 
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I no havent-hi cap més assumpte de què tractar, essent les 20:57 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 90 a 113 del 
llibre. 
L’Ametlla de Mar, 01/03/2017 
El secretari 
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