
 

 

  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLN/2022/3  El ple  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de 
convocatòria  

Extraordinària 

Data  16 / de maig / 2022  

Durada  Des de les 19:00 fins a les 19:23 hores  

Lloc  Sala d'actes  

Presidida per  Francesc Arasa Pascual  

Secretari  Maria Luisa Muley Sales  

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ  

 Nom i Cognoms Assisteix 

 ANTONIO GALVE SEGARRA SÍ 

 FRANCISCO RAMÍREZ RODRÍGUEZ SÍ 

 FRANCESC ARASA PASCUAL SÍ 

 GEMMA CABALLÉ FABRA SÍ 

 GENOVEVA CABRERA GONZALEZ SÍ 

 JOSE LUIS PITARQUE BALAGUÉ SÍ 

 LLUÍS CABRERA ROCH SÍ 

 MERITXELL CINTA FAIGES ALBIOL SÍ 

 PAULA RAMÍREZ SERRA SÍ 

 RAFAEL ROQUE TOMÀS ROYO SÍ 

 SEBASTIAN FRANCISCO CASTAÑEDA RAMOS SÍ 

  

  

Una vegada verificada per la secretària la constitució vàlida de l’òrgan, l’alcalde obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia 



 

 

  

A) PART RESOLUTIVA  

  

Aprovació de l'acta de la sessió del dia 28 d'abril de 2022 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat dels 11 membres assistents dels 
11 que formen la corporació.  

Rebut pels reunits l'esborrany de l'acta de la sessió anterior que 
acompanyava a la convocatòria, l'alcalde obre debat i votació per a, si escau, 
la seva aprovació. 
  

Els portaveus dels grups municipals de la corporació anuncien el seu vot 
favorable. 
  

No obstant això, el portaveu del Grup municipal d'ERC, Sr. Galve Segarra, 
manifesta que ha hagut un regidor que no s'ha estat notificat atès que, 
normalment, a aquest la notificació i tramesa de la documentació se li fa en 
paper i aquesta vegada no s'ha fet així. Malgrat estar en una administració 
electrònica, es demana que es continuï amb aquesta forma de notificació al 
regidor afectat. 

  

Expedient 911/2022. Aprovació de la Delegació de competències del Ple de la 
Corporació en la Junta de Govern Local en determinades matèries de 
contractació 

Favorable Tipus de votació: Ordinària 
A favor: 7; Grup municipal de Junts per L’Ampolla. 
En contra: 4; Grups municipals d’ERC i Ciutadans. 
Abstencions: 0. 
Absents: 0. 

EXPEDIENT: 911/2022 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
PROCEDIMENT: DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
ASSUMPTE: DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE PLE DE LA CORPORACIÓ 
EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DETERMINADES MATÈRIES DE 
CONTRACTACIÓ 
TRÀMIT: Aprovació 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
ANTECEDENTS 
 
El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan de contractació competent respecte dels contractes 
típics i els administratius especials assenyalats en el núm. 2 de la Disposició 
Addicional Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Aquesta competència no abasta únicament fins a l’adjudicació del contracte, sino 
que s’estén durant tota la vida del mateix: execució, modificació... 



 

 

Hi ha situacions durant aquestes fases contractuals en les que s’han d’adoptar 
resolucions de manera immediata i, a l’hora, eficaç i eficient. 
 
El ple, en la legislació de règim local actual, es configura més aviat com un òrgan de 
caràcter polític i de presa de decisions en transcendència (com pot ser l’adjudicació 
de contractes de cert impacte econòmic i social), mentre que la Junta de Govern 
Local té una vocació d’òrgan executiu. I és aquesta condició d’òrgan executiu la que 
permet l’agilitat que es necessita a l’hora de supervisar i garantir la bona execució 
dels contractes de la corporació. 
 
És per això que sent possible la delegació de competències de determinades 
matèries del Ple en la Junta de Govern Local, conforme a l’article 22.4 de la Llei 
reguladora de les Bases del Règim Local, es va proveir l’emissió per part de la 
Secretaria d’un informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. Aquest 
informe consta a l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- L'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, en relació amb l’article 47 del mateix text legal. 
2.- L'article 9.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
3.- L’article 61 de la Llei de Contractes del Sector Públic, en matèria de contractació. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
PRIMER: Delegar les competències del Ple com òrgan de contractació respecte dels 
contractes típics i dels administratius especials assenyalats en el núm. 2 de la 
Disposició Addicional Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic en la Junta 
de Govern Local, llevat del referent a la licitació, adjudicació, pròrroga, suspensió, 
extinció per resolució, cessió i subcontractació. 
 
SEGON: Publicar l’acord de delegació en el Butlletí Oficial de la Província, amb 
efectes des de l’endemà de la seva adopció. 
 
TERCER: Donar trasllat del present acord a la Junta de Govern Local, als efectes 
adients. 
 
PEU DE RECURSOS 
 
Potestatiu de resolució. 
 
INTERVENCIONS 
 
Plantejada la qüestió per l’alcalde en els termes de la proposta, s’obri torn de debat 
amb les següents intervencions: 
 
*El regidor Sr. Castañeda Ramos, del grup municipal de Ciutadans, anuncia el vot en 
contra, fonamentant-lo en que troba que hi ha motivacions electorals i que suposa 
una falta de transparència per a seguir comprant car. 
 
*El regidor Sr. Galve Segarra, del grup municipal d’ERC, anuncia el vot en contra, ja 
que entén que el plenari, en el que són les seues competències, ha de dir la seva. 
 
En rèplica, l’alcalde exposa que la delegació de competències no implica falta de 
transparència i que en aquest ajuntament no hi ha tantes obres que hagin de passar 



 

 

pel ple. 

  

Expedient 1915/2021. Sancionador per Infracció Urbanística a la parcel·la 41 
polígon 126 

Favorable Tipus de votació: Ordinària 
A favor: 8; Grups municipals de Junts per l’Ampolla i Ciutadans. 
En contra: 3; Grup municipal d’ERC. 
Abstencions: 0. 
Absents: 0. 

PROPOSTA ACORD DEL PLE 
Expedient n.º: 1915/2021 
Procediment: Infracció Urbanística 
 
A la vista dels següents antecedents: 
 
Tramitació de l’expedient 
 
Atesa la documentació que consta en l’expedient i la seva tramitació: 
 
Primer: Els serveis de vigilància municipal de l’Ampolla posen en coneixement de 
l’Ajuntament la pràctica d’unes diligències que conclouen en una acta d’inspecció 
signada el 28/09/2021 que assenyala l’execució d’unes obres localitzades a la 
parcel·la 41 polígon 126 del terme municipal de l’Ampolla. Les obres no tenen 
tramitada cap sol·licitud , i per tant, concedida cap llicència urbanística. 
Les obres consten de l’ampliació d’una part d’edificació existent; s’ha construït una 
planta pis amb accés independent exterior i s’ha distribuït interiorment tant la planta 
baixa com la planta pis. S’ha construït un petit magatzem, cisterna d’aigües pluvials, 
fossa sèptica i piscina, aquesta última pendent d’acabar. En total es pot considerar 
un volum construït de 172 m3. Les obres es troben finalitzades. 
D’acord amb la nota simple sol·licitada al registre de la Propietat num. 2 de Tortosa, 
en data d’emissió 29/09/2021 de la finca registral 1401 de l’Ampolla i 7800 del 
Perelló consta que actualment el ple domini de la finca és del Sr. Alexander Patrick 
Mc Auley, amb NIE: X7877628J a efectes de notificacions Apartat de correus nº 52. 
Referència cadastral 43186A126000410000GO (Terreny) i 43186A126000410001HP 
(edificació). 
 
Segon: Incoació del procediment d’infracció per proposta resolució del Ple 
PR/2021/104 en data 18/10/2021, d’acord amb l’informe jurídic de secretaria i dels 
servei tècnics d’urbanisme, i conjuntament amb el plec de càrrecs formulat en data 3 
de novembre de 2021, va ser notificat a l’interessat Sr. Alexander Patrick Mc Auley el 
mateix dia 3 de novembre de 2021, on consta la seva negativa a recollir la 
notificació. 
 
Tercer: L’interessat no presenta al·legacions una vegada finalitzat el termini 
legalment establert. 
 
Quart: La instructora del procediment dicta informe de proposta de resolució en data 
24/01/2022. La proposta de resolució no es pot notificar per absència de l’interessat 
en el domicili conegut per practicar les notificacions. 
 
Cinquè: En data 19/04/2022 es notificada per via edictal, atorgant un termini de 10 
DIES HÀBILS per formular al·legacions i presentar els documents i informacions que 



 

 

estimin pertinents. Esgotat el termini no hi ha compareixença de l’interessat 
 
FONAMENTS JURÍDICS: 
 
La normativa aplicable al procediment instruït és la següent: 
 

• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques - LPACAP-.  

• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic -LRJSP- 
. - Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya.  

• Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el Text Refós de la Llei 
d'urbanisme de Catalunya.  

• Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.  

• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística -RPLU-.  

 
De conformitat amb el que es disposa en l'article 90 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -*LPACAP-, i 
l'article 149 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística -*RPLU-, i en ús de les atribucions conferides per 
la legislació vigent i en concret l'article 222.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, que aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya , el Ple de la 
Corporació municipal 
 
ACORDA 
 
PRIMER: Declarar l’existència d’infracció urbanística i imposar en conseqüència la 
corresponent sanció administrativa, pels fets, contra l’infractor i amb la qualificació de 
la infracció i quantia de la sanció, que tot seguit es determinarà. 
 
Règim del sòl i fets imputats. Conclosa la fase d’instrucció del procediment es 
consideren acreditats els següents fets: 
En la parcel·la 41 del polígon 126, que consta en el Registre de la Propietat com 
finca núm. 1401 de l’Ampolla i 7800 del Perelló que d’acord amb el Pla General 
d’Ordenació del Municipal i el Pla Parcial Territorial de les Terres de l’Ebre 
(GOV/130/2010, de 27 de juliol), està qualificada com a sòl no urbanitzable de 
protecció especial, s’han executat unes obres d’ampliació de part d’edificació 
existent; s’ha construït una planta pis amb accés independent exterior i s’ha distribuït 
interiorment tant la planta baixa com la planta pis. S’ha construït un petit magatzem, 
cisterna d’aigües pluvials, fossa sèptica i piscina, aquesta última pendent d’acabar. 
En total es pot considerar un volum construït de 172 m3. Les obres no tenen 
atorgada cap llicència urbanística. 
 
Procediment sancionador: Pel que fa al procediment sancionador, aquest s’ajustarà 
a la normativa de tramitació i a les determinacions del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat pel Decret 1/2010, de 3 d’agost, del Reglament de la Llei 
d’urbanisme 305/2006, de 18 de juliol, el reglament de Protecció de la Legalitat 
Urbanística, Decret 64/2014, de 13 de maig, i Pla General d’Ordenació del Municipi i 
el Pla Parcial Territorial de les Terres de l’Ebre i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú del sector públic. 
 
Presumptes responsables: D’acord amb l’art. 221 del Text Refós de la llei 



 

 

d’urbanisme l’actuació del Sr. Alexander Patrick Mc Auley en qualitat de 
promotor/propietari, resulta de la incoació del procediment, com el presumpte 
responsable de la infracció. La base de la seva imputació es fonamenta 
principalment amb proves practicades d’ofici en el lloc dels fets per part del cos de 
guàrdia municipal i serveis tècnics d’urbanisme que se’ls reconeix la condició 
d’autoritat i revestits, per tant, de presumpció de veracitat. 
 
Infracció urbanística: Que la infracció urbanística registrada com a MOLT GREU en 
els termes previstos en l’article 213 a) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret 1/2010 de 3 d’agost, i amb les proves practicades es pot imputar la 
responsabilitat al Sr. Alexander Patrick Mc Auley en qualitat de promotor/propietari 
per unes edificacions no habilitades per cap llicència urbanística atorgada, que són 
totalment il·legalitzable per no ser permeses i del tot contràries a la normativa 
urbanística i sense que es pugui justificar a l’us del sòl no urbanitzable, suposant la 
vulneració flagrant de l’article 47 del text refós de la Llei d’urbanisme 1/2010 de 3 
d’agost. 
No concorren circumstàncies modificatives de la responsabilitat sancionadora. 
 
Sanció urbanística a aplicar: De conformitat amb l’art. 219 c) del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, les infraccions 
urbanístiques molt greus se sancionen amb una multa fins a 1.500.000 €. 
Davant els antecedents i fonaments jurídics exposats, s’ha d’aplicar d’acord amb el 
Decret 64/2014, de 13 de maig la següent sanció al responsable. 
VS= 96 m3 (habitatge: 40 m2 x2,4 m) / 44 m3 (magatzem 20 m2 x 2,4 m)/32 m3 
piscina. 
%=1 Volum edificat sota coberta. 
R=50 per mòdul aplicable al volum d’obra afectada. 
G=4 per considerar-se infracció molt greu. 
C= 1,00 Per no incórrer en cap circumstància atenuant o agreujant. 
TOTAL: 172 m3 x 50 x 4 x 1 
Per tant, l’import base de la sanció per al Sr Alexander Patrick Mc Auley serà de 
34.400,00 € 
Els terminis de pagament voluntari són els establerts en l’article 62.2 de la llei 
tributària. I són els següents: 
Les liquidacions notificades del dia 1 al 15 del mes, poden ser ingressades fins el dia 
20 del mes següent. 
Les notificacions efectuades entre els dies 16 i darrer de cada mes, poden ingressar-
se fins el dia 5 del segon mes posterior. 
Quan qualsevol termini dels indicats finalitzi en dia inhàbil, quedarà automàticament 
ampliat fins el dia hàbil immediat posterior. 
Si, no obstant, es deixen transcórrer els terminis indicats, serà exigit l’ingrés per via 
de constrenyiment, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents. 
MITJANS PER A REALITZAR L’INGRÉS 
Mitjançant ingrés o transferència al següent compte de l’Ajuntament de l’Ampolla 
BBVA: IBAN ES95 0182 5634 1402 0151 4984 
 
SEGON: Advertir als interessats que, quan assumeixin l'obligació de restaurar la 
realitat física alterada i l'ordre jurídic vulnerat i d'indemnitzar els danys i perjudicis 
causats per la comissió de la infracció corresponent, en qualsevol moment anterior a 
l'execució forçosa de la multa que correspongui imposar, tindran dret a la reducció 
d'acord amb l'article 142 de el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, 
aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig, amb les condicions següents: 
 
a) Del 80%, si es porta a terme voluntàriament l'execució i la indemnització 
corresponents abans que la resolució sancionadora sigui ferma en via administrativa. 



 

 

b) Del 60%, si es porta a terme voluntàriament l'execució i la indemnització 
corresponents després que la resolució sancionadora sigui ferma en via 
administrativa i abans que l'òrgan competent ordeni l'execució forçosa de la sanció. 
En el cas que la restauració i la indemnització voluntàries siguin només parcials, la 
reducció de la multa serà proporcional a el grau de restauració i indemnització 
assolit. 
 
TERCER. Remetre al Registre de la Propietat certificació administrativa, una vegada 
adquireixi fermesa aquesta resolució, a l'efecte de que es procedeixi a practicar els 
assentaments que procedeixin d'acord a l'article 63 de les Normes complementàries 
al Reglament per a l'execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el Registre de 
la Propietat d'actes de naturalesa urbanística, aprovades per Reial decret 1093/1997, 
de 4 de juliol. 
 
QUART: No es determinar la indemnització de danys i perjudicis. 
 
CINQUÈ. Notificar als interessats la present resolució juntament amb els recursos 
pertinents». 
 
INTERVENCIONS 
 
Plantejada la qüestió per l’alcalde en els termes de la proposta, s’obri torn de debat 
amb les següents intervencions: 
 
*El regidor Sr. Castañeda Ramos, del Grup municipal de Ciutadans, anuncia el vot 
favorable, fent constar la lentitud en la tramitació. 
 
*El regidor Sr. Galve Segarra, del Grup municipal d’ERC, exposa el següent: 
 
En la sessió de data 18 d’octubre de 2021, en relació a aquest expedient, ja es va 
assenyalar que en l’expedient s’observava un ball de dates dels informes, denúncies, 
inspeccions, providències de l’alcaldia... igual que es tarda molt en anar a fer les 
inspeccions corresponents. En l’expedient, no hi ha cap diligència explicativa al 
respecte. 

 
Es considera que es segueix en la mateixa situació que en el ple assenyalat i no 
s’entén com es continua amb el procediment.  
 
Per tant, mentre no hi hagi un aclariment, es votarà en contra.  
 
En rèplica, l’alcalde explica que no hi ha cap inconvenient en la continuació de 
l’expedient. Però, en contrarèplica, el regidor que formula l’objecció insisteix i 
demana que es torni a comprovar.  

 

  

Expedient 861/2022. Aprovació del Programa d'espectacles taurins per a les 
festes de Sant Joan i Verge del Carme 2022 

Favorable Tipus de votació: Ordinària 
A favor: 7; Del grup municipal de Junts per L’Ampolla.  
En contra: 0. 
Abstencions: 4; Dels grups municipals d’ERC i de Ciutadans. 
Absents: 0. 



 

 

FETS I FONAMENTS DE DRET: 
 
Des de la regidoria de festes fan la següent proposta referent al programa de les 
festes tradicionals amb bous en el marc de les festes de Sant Joan i de la Verge del 
Carme 2022. 
 
Fonaments de dret Article 6.1.b de la Llei 34/2010, d'1 d'octubre. 
 
TEXT DISPOSITIU DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
Programa d'espectacles taurins per a les festes de Sant Joan i Verge del Carme 
2022: 
 

DIA  HORA 
 INICI 

HORA 
FINAL 

MODALITAT LLOC O 
RECORREGUT  

18/06/22 18:30 21:30 Concurs ramaderies  Plaça de Bous mòbil 

19/06/22 18:30 21:30 Concurs retalladors  Plaça de Bous mòbil  

19/06/22 23:00 00:00 Bou embolat  Plaça de Bous mòbil 

22/06/22 19:00 19:45 Bou capllaçat  Carrers població  

23/06/22 18:30 21:00 Tarde de vaques  Plaça de Bous mòbil  

25/06/22 18:30 21:00 Tarde de vaques  Plaça de Bous mòbil  

26/06/22 18:30 21:00 Tarde de vaques  Plaça de Bous mòbil  

15/07/22 19:00 21:30 Tarde de vaques  Plaça de Bous mòbil  

17/07/22 19:30 21:30 Tarde de vaques  Plaça de Bous mòbil  

 
INTERVENCIONS 
 
Fetes les explicacions corresponents pel regidor de l’Àrea de Festes de l’Ajuntament, 
s’obre torn d’intervencions: 
 
*El regidor Sr. Castañeda Ramos, del grup municipal de Ciutadans, anuncia 
l’abstenció; Entén que abans de l’adopció d’aquest acord hauria d’haver una reunió 
de grups municipals. 
 
*El regidor Sr. Galve Segarra, del grup municipal d’ERC, abans de pronunciar-se fa 
les següents consideracions: 
 

• En la proposta no figura el nom de les ramaderies participants, cosa que si es 
feia en les propostes d’anys anteriors. Pregunta el perquè. Si és per que no 
s’han contractat, que s’expliqui el procediment que es dura a terme per a la 
contractació, i si s’ha demanat pressupost a la ramaderia del poble. 

 
Contesta el regidor de l’Àrea de Festes explicant que les ramaderies ja han estat 
contractades i, com sempre, es contracten a proposta de la Comissió de Bous i les 
més barates. Enguany no s’ha demanat pressupost a la ramaderia del poble perquè 
han hagut problemes entre la Comissió i la ramaderia.  
 
A pregunta del regidor, se indica qui és el president de la Comissió de Bous. 
 

• Sobre la proposta de resolució, al seu parer, s’hauria de traure el bou embolat 
del 18 de juny; Està fora dels dies de la festa i crea polèmica amb els 
animalistes. Si no es trau, s’anuncia l’abstenció. 

 
En rèplica, l’alcalde diu que festa major és tota la setmana. 



 

 

  

 I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. 

 

DILIGÈNCIA DE SECRETARIA 

Respecte a la redacció de les intervencions, és redacció succinta, fent-se remissió a l’enregistrament 
de la sessió, d’acord amb l’establert en el Reglament Orgànic Parcial de l’Ajunament de l’Ampolla. 

 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


