
 

 

  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLN/2022/4  El ple  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de 
convocatòria  

Ordinària 

Data  9 / de juny / 2022  

Durada  Des de les 19:00 fins a les 19:36 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 PASQUAL 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 interventora 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 16 de maig 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 la seva aprovació. 
  
Per part del Sr. Castañeda Ramos, del grup municipal de Ciutadans, s'anuncia el vot 
favorable. 
  
El Sr. Galve Segarra, del grup municipal de d'ERC, anuncia el vot favorable del grup, 
malgrat que no s'han transcrit a l'acta una determinada expressió del Sr. Castañeda 
Ramos. Però si el regidor afectat no diu res, el grup d'ERC tampoc ha de dir res. No 
obstant això, s'aprofita per a indicar que les transcripcions no recullen certes coses 
que si consten a l’àudio de la sessió. 

  

Expedient 890/2022. Aprovació festes locals 2023. 

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

EXPEDIENT: 890/2022 
ASSUMPTE: FESTES LOCALS 2023 
TRÀMIT: Aprovació. 
COMPETÈNCIA: Ple 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
ANTECEDENTS 
 
El Departament d’Empresa i Treball, de la mà del Consell de Relacions Laborals, en 
la sessió plenària del passat dia 30 de març de 2022, va ratificar la proposta dels 
dies festius laborals per a l’any 2023 a Catalunya i l’Ordre corresponent publicada al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8656, de 28 d’abril de 2022: 
6 de gener (divendres), 7 d’abril (divendres), 10 d’abril (dilluns), 1 de maig (dilluns), 
24 de juny (dissabte), 15 d’agost (dimarts), 11 de setembre (dilluns), 12 d’octubre 
(dijous), 1 de novembre (dimecres), 6 de desembre (dimecres), 8 de desembre 
(divendres), 25 de desembre (dilluns), 26 de desembre (dimarts); al territori d’Aran, la 
festa del dia 26 de desembre queda substituïda per la de 17 de juny. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
Per aquest motiu, i d'acord amb l'article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, en el 
qual s’indica que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i d'acord 
amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s'estableix que les dues festes 
locals seran fixades per Ordre del Departament d’Empresa i Treball, a proposta dels 
municipis respectius. 



 

 

 
D’acord amb el que estableix l’article 46 del Reial Decret 2011/1983, de 28 de juliol, 
sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descans, és 
competència del ple. 
 
ACORDS 
 
Primer.- Fixar les dues festes locals de l’Ampolla per al 2023: 23 de juny i 15 de 
novembre. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del 
Departament d’Empresa i Treball. 
 
INTERVENCIONS 
 
Els portaveus dels grups municipals de Ciutadans i d’ERC anuncien el vot favorable 
dels seus respectius grups. 
 

  

Expedient 1119/2022. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
núm. 5 

Favorable Tipus de votació: Ordinària 
 
A favor: 7, del grup municipal de Junts per l’Ampolla. 
En contra: 3, del grup municipal d’ERC. 
Abstencions: 1, del grup municipal de Ciutadans. 
Absents: 0 

 

EXP : 1119/2022 

Modificació de crèdits amb la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ. 

 

FETS 

 

L’Àrea d’intervenció ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit, atès que les despeses que es relacionen en l’Annex no 
poden demorar-se fins a l’exercici següent i la seva consignació pressupostària existent és 
insuficient o inexistent: 

 

L’alcalde ha resolt iniciar l’expedient de modificació del pressupost mitjançant crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit per donar cobertura a despeses que no poden demorar-se 
fins el proper exercici. 

 

L’interventor ha emès informes favorables. 

 



 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

1.- L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’article 35 del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
disposen que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins l’exercici 
següent i no existeixi al pressupost de la corporació crèdit o aquest sigui insuficient o no 
ampliable, el president incoarà l’expedient de concessió de crèdit extraordinari. 

 

2.- L’article 177.2 del TRLRHL enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se 
sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost. 

 

3.- L’article 177.4 del TRLRHL i l’article 36 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableixen que a 
l’expedient s’hi especificarà la corresponent aplicació pressupostària així com el finançament 
corresponent, el qual podrà ser amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o 
baixes de crèdits de despeses de d’altres aplicacions pressupostàries del pressupost vigent, 
sempre que no s’afecti al servei. L’expedient haurà d’acreditar que els ingressos previstos al 
pressupost es venen efectuant amb normalitat amb l’excepció d’aquells que tinguin caràcter 
finalista. 

 

4.- L’article 177.5 del TRLRHL i l’article 36.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen que 
excepcionalment es consideraran recursos efectivament disponibles per finançar nous o 
majors ingressos, d’operacions corrents, que expressament siguin declarats necessaris i 
urgents els procedents d’operacions de crèdit sempre que el seu import total no superior el 
5% dels recursos corrents del pressupost, que la seva càrrega financera, tenint en compte la 
de les operacions projectades, no superior el 25% dels recursos corrents del pressupost i que 
l’operació quedi cancel·lada abans de la renovació de la corporació que l’hagi concertat. 

 

5.- L’article 177.6 del TRLRHL i l’article 38 estableixen que els acords de les entitats locals 
que tinguin per objecte l’habilitació o suplement de crèdit en cas de calamitats públiques o de 
naturalesa similar d’excepcional interès general, seran immediatament executius, sens 
perjudici de les reclamacions que hi poguessin haver, les quals es resoldran en el termini de 8 
dies des de la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la resolució dins del 
termini esmentat. 

 

6.- L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local (LBRL) estableix 
que l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple. 

 

7.- L’article 47.1 de la LBRL disposa que els acords de les corporacions locals s’adopten com 
a regla general, per majoria simple dels membres presents. 

 

8.- L’article 3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF) disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels 
pressupostos, entre d’altres, es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària coherent 
amb la normativa europea. 

 

9.- L’article 3 de la LOEPSF estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels 



 

 

pressupostos, entre d’altres, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària. 

 

10.- L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària enuncia que la Intervenció 
elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat. L’informe s’emetrà 
amb caràcter independent. 

 

11.- L’article 21 de la LOEPSF, disposa que les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic financer per l'any 
en curs i el següent, que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos mesos des de la seva 
presentació. 

 

12.- L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà necessària l’elaboració d’un 
pla econòmic financer quan les modificacions de crèdit estiguin finançades amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al final d’exercici quan caldrà determinar la 
seva procedència. 

 

13.- L’article 177.2 del TRLRHL enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se 
sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost. 

 

14.- L’article 22.2.e i 47 de la LBRL estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost 
correspon al Ple per majoria simple. 

 

15.- L’article 169 del TRLRHL disposa que l’expedient s’ha de publicar al BOP i al tauler 
d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin formular-hi 
reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el termini d’exposició al 
públic no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldre-
les. Quan la modificació estigui aprovada definitivament caldrà publicar el pressupost 
modificat resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis. 

 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per al pressupost del 
present exercici, per import de 96.722,79 €, d’acord amb el document Annex. 
 
Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.  
 
Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del 
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-
les. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea d’Intervenció per a fer les oportunes 
anotacions i assentaments. 
 
INTERVENCIONS 
 



 

 

El Sr. Castañeda Ramos, del grup municipal de Ciutadans, anuncia l’abstenció. Considera 
que hi ha partides que haurien d’haver estat previstes al pressupost i hi ha altres en les que 
no està d’acord. Igualment, considera que s’estan seguin les recomanacions del grup 
municipal d’ERC de que “els diners han d’estar al camp”.  
 
El Sr. Galve Segarra, del grup municipal d’ERC, anuncia vot en contra, atès que la votació és 
sobre l’expedient sencer. S’està a favor del suplement, però respecte al crèdit extraordinari: 
 

- Pregunta sobre el tipus de motor de la furgoneta. Se li respon que hibrida. Es 
congratula perquè ha estat una correcció respecte a l’adquisició de vehicles anteriors, 
ja que l’ajuntament va fer una aposta per l’electricitat. 

- Manifesta que el Club Nàutic i l’Estació Nàutica no han de ser subvencionades per 
l’Ajuntament. No li correspon finançar comptes d’explotació d’entitats. Això correspon 
als seus associats. 

- En l’informe d’intervenció s’assenyala l’incompliment de la Regla de la Despesa. Per 
tant, el crèdit extraordinari s’ha de dirigir a coses útils i d’interès general. Per exemple, 
a facilitar eines a la Intervenció Municipal, ja que aquesta en el Pla Anual de Control 
Financer es va queixar d’insuficiència de mitjans. 
 

Dona rèplica l’alcalde, fent els següents aclariments: 
 

- Celebra que s’estigui d’acord en el suplement de crèdit, ja que està destinat a donar 
crèdit a la despesa social. 

- Les modificacions de pressupost no sempre són per a despesa de manteniment. Són 
també per a destinar-la a inversions.  

- El Club Nàutic col·labora molt amb l’ajuntament, sobre tot en l’organització del 
IROCAT. I l’Estació Nàutica fa labor de promoció turística.  

- El pressupost ja contempla partides per a equips informàtics. En el moment oportú, 
s’acordarà la despesa. 

 
 
ANNEX 
 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 
 

Despesa 1:  Adquisició vehicle Brigada Municipal   

# Aplicació pressupostària 
Import crèdit 
extraordinari  

Crèdit 
definitius  

1 1531 62400 40.000,00 € 40.000,00 €  

     
El finançament de la despesa serà el següent   

# Tipus de finançament 
Aplicació 
pressupostària 

Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 Romanent tresoreria 87002 40.000,00 € 40.000,00 € 

     

Despesa 2:  Subvenció activitats Club Dómino Ampolla   

# Aplicació pressupostària 
Import crèdit 
extraordinari  

Crèdit 
definitius  

1 337 48910 3.100,00 € 3.100,00 €  

     
El finançament de la despesa serà el següent   



 

 

# Tipus de finançament 
Aplicació 
pressupostària 

Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 Romanent tresoreria 87002 3.100,00 € 43.100,00 € 

     
Despesa 3:  Subvenció Club Nautic Ampolla activitats 
esportives    

# Aplicació pressupostària 
Import crèdit 
extraordinari  

Crèdit 
definitius  

1 341 47900 8.900,00 € 8.900,00 €  

     
El finançament de la despesa serà el següent   

# Tipus de finançament 
Aplicació 
pressupostària 

Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 Romanent tresoreria 87002 8.900,00 € 52.000,00 € 

     
Despesa 4:  Subvenció Associació Estació Nautica Costa 
Daurada   

# Aplicació pressupostària 
Import crèdit 
extraordinari  

Crèdit 
definitius  

1 432 48911 10.000,00 € 10.000,00 €  

     
El finançament de la despesa serà el següent   

# Romanent tresoreria 87002 
Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 Romanent tresoreria 87002 10.000,00 € 62.000,00 € 

 
SUPLEMENT DE CRÈDIT   
 

Despesa 1: Assistència Social   

# Aplicació pressupostària 
Import 
suplement crèdit  

Crèdit definitius 
 

1 231 46500  13.813,65 € 37.313,65 €  

     
El finançament de la despesa serà el següent   

# Tipus de finançament 
Aplicació 
pressupostària 

Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 Romanent tresoreria 87002 13.813,65 € 75.813,65 € 

     

Despesa 2: Serveis ajuda domiciliaria BAT,SIAD i altres  

# Aplicació pressupostària 
Import 
suplement crèdit  

Crèdit definitius 
 

1 231 46504 17.409,14 € 34.909,14 €  

     
El finançament de la despesa serà el següent   

# Tipus de finançament 
Aplicació 
pressupostària 

Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 Romanent tresoreria 87002 17.409,14 € 93.222,79 € 



 

 

     

Despesa 3: Despeses funcionament pàrking  

# Aplicació pressupostària 
Import 
suplement crèdit  

Crèdit definitius 
 

1 459 22799 3.500,00 € 7.500,00 €  

     
El finançament de la despesa serà el següent   

# Tipus de finançament 
Aplicació 
pressupostària 

Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 Romanent tresoreria 87002 3.500,00 € 96.722,79 € 
 

  

Moció presentada pel grup municipal de Junts per L'Ampolla referent al suport 
als jutges de pau 

Favorable Tipus de votació: Ordinària 
A favor: 7, del grup municipal de Junts per l’Ampolla. 
En contra: 0 
Abstencions: 4, dels grups municipals de Ciutadans i d’ERC. 
Absents: 0 

Per part de la regidora Sra. Meritxell Cinta Faiges Albiol es dona lectura a la moció 
presentada per grup municipal de Junts per l'Ampolla de suport als Jutjes de Pau: 
  
"El Projecte de Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa dels Servei Públic de Justícia 
que està en tràmit a les Corts Generals contempla suprimir la figura dels Jutjes de 
Pau. 
  
Davant aquest fet, el món municipal vol manifestar el seu posicionament en contra 
de l'adopció d'aquesta mesura i la necessitat de mantenir els jutges de pau, si més 
no, a Catalunya. 
  
A Catalunya, els jutges de pau són un instrument de la justícia que amb un marcat 
caràcter tradicional i molt propi del nostre país han demostrat al llar de la història la 
seva utilitat i eficàcia en la resolució dels conflictes. 
  
Actualment, els jutjats de pau són presents a 898 dels 974 municipis, abastant 
pràcticament tot el territori de Catalunya. Esdevenen, alhora, un model de justícia 
molt propi de Catalunya, essencial per a la seva proximitat i al servei de la gent, ja 
que els jutges de pau són persones que coneixen el municipi i tenen una actuació 
basada sobretot en la mediació. 
  
Els jutjats de pau conformen l'estructura judicial més àmplia a Catalunya i són 
competents en els àmbits civil, penal i de Registre Civil. 
  
La figura del jutge de pau és l'única institució de justícia que és plenament 
democràtica, ja que és escollida pel Ple Municipal que representa la voluntat popular, 
i gaudeixen per això d'una major confiança i respecte dels veïns. Per aquest motiu 
els jutges de pau coneixen i entenen la realitat local i social sobre la qual exerceixen 
les seves responsabilitats. 
  
L'eliminació dels jutges de pau suposa un buidatge de competències reconegudes a 



 

 

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i per tant una laminació de l'autogovern. Suprimir 
aquesta figura allunyarà la justícia de la ciutadania, l'encarirà i augmentarà la 
litigiositat als jutjats, fent qualsevol alternativa més ineficient i menys eficaç. 
  
Ens trobem, doncs, amb un nou intent d'uniformització del Govern espanyol, un atac 
directe a les competències que ens atorga l'Estatut, un atac que allunya el ciutadà de 
la justícia, que allunya la justícia de la democràcia, que fa la justícia més cara i, per 
tant, més ineficient, i que ignora l'opinió dels municipis. 
  
És per tot això que el grup municipal de Junts per l'Ampolla proposa l'adopció dels 
següents acords: 
  
Primer.- Manifesta el seu suport a la tasca que realitzen els jutges i jutjats de pau de 
forma eficient i eficaç a favor de la proximitat de la justícia al territori i a les persones 
en la resolució dels conflictes. 
  
Segon.- Insta el govern de l'estat i els grups parlamentaris de les Corts Espanyoles a 
la modificació del Projecte de la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa del Servei 
Públic de Justícia en el sentit de no suprimir els jutges de pau i mantenir, a 
Catalunya, les seves funcions. 
  
Tercer.- Comunicar l'adopció d'aquests acords al Congrés dels Diputats, al Senat, al 
Parlament de Catalunya, el Ministeri de Justícia, al Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a l'Associació de Municipis per la Independència. 
  
Intervencions 
  
El regidor Sr. Castañeda Ramos, del grup municipal de Ciutadans, anuncia 
abstenció, atès que està d'acord amb la finalitat però no en la resta. 
 
El regidor Sr. Galve Segarra, del grup municipal d'ERC, anuncia abstenció perquè la 
finalitat es subscriu, malgrat que el text de la moció no és el que es va pactar entre 
l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. 
 

  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia núm. 2022-0039 fins al núm. 2022-0079 

Es dona compte dels decrets assenyalats a l’encapçalament, restant els reunits assabentats. 
 

DECRET 2022-0039 07/03/2022 ASSUMPTE:  Convocatòria ple 10-03-2022 

DECRET 2022-0040 08/03/2022 ASSUMPTE:  Aprovació de la justificació de la bestreta de caixa 

DECRET 2022-0041 11/03/2022 ASSUMPTE:  Indemnització membres tribunal borsa de treball 

DECRET 2022-0042 14/03/2022 ASSUMPTE:  Aprovació de la justificació de la bestreta de caixa 

DECRET 2022-0043 15/03/2022 ASSUMPTE:  Aprovació reconeixement de l’obligació i 
ordenació de pagament despeses de la rua de Carnaval  

DECRET 2022-0044 16/03/2022 ASSUMPTE:  Aprovació relació factures  

DECRET 2022-0045 21/03/2022 ASSUMPTE:  Aprovació pla pressupostari a mig termini per al 
període 2023-2025  

DECRET 2022-0046 21/03/2022 ASSUMPTE:  Aprovació relació  factures  



 

 

DECRET 2022-0047 21/03/2022 ASSUMPTE: Aprovació relació factures 

DECRET 2022-0048 23/03/2022 ASSUMPTE:  Baixa definitiva padró d’habitants   

DECRET 2022-0049 23/03/2022 ASSUMPTE Acceptació de pla d’emergència i aixecament de 
suspensió del procediment de revocació de l’activitat de 
discoteca 

DECRET 2022-0050 23/03/2022 ASSUMPTE:  Inici expedient aprovació de l’OF reguladora de la 
taxa per a la prestació de serveis de promoció i projecció 
econòmica 

DECRET 2022-0051 24/03/2022 ASSUMPTE:  Revocació al·legacions expedient sancionador en 
matèria de trànsit 

DECRET 2022-0052 24/03/2022 ASSUMPTE:  Aprovació d’indemnitzacions a personal de la 
Corporació per desplaçaments per assistència a reunions 
cursos 

DECRET 2022-0053 24/03/2022 ASSUMPTE:  Ordenació pagament bestreta subvenció club 
futbol l’Ampolla 

DECRET 2022-0054 25/03/2022 ASSUMPTE:  Aprovació xifres de padró municipal d’habitants a 
1 de gener de 2022 

DECRET 2022-0055 28/03/2022 ASSUMPTE:  Aprovació de l’obligació i ordenació del pagament 
de les nòmines del personal de la Corporació mes de març  

DECRET 2022-0056 29/03/2022 ASSUMPTE:  Llista d’admesos i exclosos i data proves borsa de 
trebal vigilants  

DECRET 2022-0057 29/03/2022 ASSUMPTE:  Multes policia local mesos de gener i febrer  

DECRET 2022-0058 29/03/2022 ASSUMPTE:  Omissió de la funció interventora  

DECRET 2022-0059 31/03/2022 ASSUMPTE:  Aprovació i ordenació de pagaments de les 
despeses d’assistències a òrgans col·legiats i assignacions a 
grups polítics municipals  

DECRET 2022-0060 07/04/2022 ASSUMPTE:  Contractació TEI llar infants 

DECRET 2022-0061 08/04/2022 ASSUMPTE:  Aprovació relació factures  

DECRET 2022-0062 08/04/2022 ASSUMPTE:  Aprovació bestreta de caixa fixa 

DECRET 2022-0063 11/04/2022 ASSUMPTE:  inici expedient modificació ordenança reguladora 
de la venda no sedentària. 

DECRET 2022-0064 12/04/2022 ASSUMPTE:  Document erroni  

DECRET 2022-0065 12/04/2022 ASSUMPTE:  Suspensió de procediment i petició informe 2 
activitat discoteca 

DECRET 2022-0066 13/04/2022 ASSUMPTE:  Aprovació obligació i ordenació pagament dietes i 
desplaçaments mes d’abril  

DECRET 2022-0067 14/04/2022 ASSUMPTE:  Omissió funció interventora  

DECRET 2022-0068 20/04/2022 ASSUMPTE:  Baixa padró habitants  

DECRET 2022-0069 21/04/2022 ASSUMPTE:  Autorització parada llibres festa Sant Jordi  

DECRET 2022-0070 21/04/2022 ASSUMPTE:  Aprovació relació factures  

DECRET 2022-0071 21/04/2022 ASSUMPTE:  Baixa padró d’habitants  

DECRET 2022-0072 25/04/2022 ASSUMPTE:  Inici expedient modificació plantilla  

DECRET 2022-0073 25/04/2022 ASSUMPTE:  Convocatòria sessió plenària 28-04-2022   

DECRET 2022-0074 25/04/2022 ASSUMPTE:  Reconeixement de l’obligació i pagament de les 
nòmines del personal mes d’abril  

DECRET 2022-0075 25/04/2022 ASSUMPTE:   Baixa padró habitants 

DECRET 2022-0076 02/05/2022 ASSUMPTE:  Sancionador de trànsit   

DECRET 2022-0077 05/05/2022 ASSUMPTE:  Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de 
caixa fixa  

DECRET 2022-0078 05/05/2022 ASSUMPTE:  Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de 
caixa fixa 

DECRET 2022-0079 06/05/2022 ASSUMPTE:  Omissió de la funció interventora 

DECRET 2022-0080 06/05/2022 ASSUMPTE:  Aprovació factures 

DECRET 2022-0081 10/05/2022 ASSUMPTE:  Baixa padró habitants 

DECRET 2022-0082 10/05/2022 ASSUMPTE:  Aprovació del compte justificatiu de la bestreta de 
caixa fixa 

DECRET 2022-0083 11/05/2022 ASSUMPTE:  Baixa padró habitants 

DECRET 2022-0084 11/05/2022 ASSUMPTE:  Convocatòria sessió plenària 16-05-2022 

DECRET 2022-0085 13/05/2022 ASSUMPTE:  Compensació de deutes tributaris diada de l’ostra 

DECRET 2022-0086 13/05/2022 ASSUMPTE:  Aprovació i ordenació de pagaments de les 
despeses d’assistències a òrgans col·legiats  

DECRET 2022-0087 13/05/2022 ASSUMPTE:  Reconeixement i obligació de pagament del 
personal contractat per la diada de l’ostra 

DECRET 2022-0088 16/05/2022 ASSUMPTE:  Abandonament de gos 

DECRET 2022-0089 17/05/2022 ASSUMPTE:  Aprovació relació factures 



 

 

DECRET 2022-0090 20/05/2022 ASSUMPTE:  Sancionador de trànsit 

DECRET 2022-0091 24/05/2022 ASSUMPTE:  Aprovació relació factures 

DECRET 2022-0092 25/05/2022 ASSUMPTE:  Revocació llicència activitat discoteca 

DECRET 2022-0093 27/05/2022 ASSUMPTE:  Reconeixement de l’obligació i pagament de la 
nòmina del personal mes de maig 

DECRET 2022-0094 27/05/2022 ASSUMPTE:  Acceptació de l’obligació i ordenació del 
pagament de les despeses per desplaçaments durant el mes 
d’abril 

DECRET 2022-0095 27/05/2022 ASSUMPTE:  Reconeixement de l’obligació i ordenació del 
pagament d’indemnitzacions per raons del servei del personal 
corresponents al mes de maig 

DECRET 2022-0096 31/05/2022 ASSUMPTE:  Nomenament vigilant municipal 

DECRET 2022-0097 31/05/2022 ASSUMPTE:  Contractació TEI llar infants 

 
 

   

C) PRECS I PREGUNTES  
 

• Formulades pel regidor Sr. Castañeda Ramos. 
 
Abans de formular les preguntes, el regidor vol fer constar el seu orgull de ser 
ampollero i de la seva guàrdia urbana.  
 
I passa a les preguntes: 
 
1.- Quants abonaments de festes s’han venut, quants s’han regalat i quants es venen 
diàriament. 
 
2.-  Si la Nit Màgica ha estat contractada amb una empresa o a diferents empreses, 
qui farà les contractacions i el seu cost. 
 
3.- Dirigint-se al regidor Sr. Cabrera, li explica que demanat l’expedient de 
contractació de ramaderies en aquest no consten els pressupostos demanats, sinó 
únicament el de la ramaderia adjudicatària. No es veuen els pressupostos de les 
diferents ramaderies en la contractació dels bous. Ja sap que no cal, però no està de 
més. 
 
4.- Prega a l’alcalde que recapaciti i doni veu, en seu plenària,  a un veí del poble. Si 
hi ha un problema, l’alcalde ha d’escoltar-lo i solucionar-lo. 
 

• Formulades pel regidor Sr. Ramírez Rodríguez. 
 
1.- Es demana una valoració de l’actuació del Sr. Panisello com a Cap de la Policia 
Local. 
 
2.- Fa 6 mesos que es va demanar que per part de la concessionària del 
subministrament d’aigua es fes un informe exhaustiu sobre la qualitat de l’aigua. 
Encara no s’ha tramès. 
 
3.- La telefonia va malament en el moment que hi ha molta gent al municipi. Es 
demana que es pregunti a les empreses que tenen repetidors, perquè a lo millor s’ha 
d’ampliar la cobertura.   
 

• Formulades per la regidora Sra. Paula Ramírez Serra. 
 



 

 

1.- Qui controla l’aplicació de l’ordenança de platges? Han rebut document gràfic 
sobre l’existència de vidre a la platja. 
 
2.- Fa la següent reflexió: S’ha parlat de la subvenció a l’Estació Nàutica Costa 
Daurada. El territori no va cap al tipus de turisme que aquesta promociona. El territori 
defensa un turisme més sostenible i mirant al Delta. I, davant la subvenció que se li 
dona, pregunta quina és la repercussió en el municipi de tal promoció. Resulta 
contradictòria, si l’Ampolla està en la línia de les Taules en Defensa del Delta. 
 

• Formulades pel regidor Sr. Galve Segarra: 
 
1.- En Junta de Govern Local de data 16 de maig es van adjudicar el contracte de la 
neteja de les platges. Quan va començar? 
 
2.- En el BOE de data 20 de maig surt publicat un edicte de notificació per 
compareixença relatiu al cobrament de taxes. Com és possible que no es pugui 
notificar personalment? Qui és el que no els troba al domicili? 
 
3.- Es vol saber quina ordenança i preu públic s’ha aplicat per a ficar recursos 
personals i materials (carretilla elevadora) per a descarregar i portar cadires al 
xiringuito de les Avellanes. Això és d’un interès clarament particular. 
 
4.- Carretera de Cap Roig. Que s’espera a solucionar l’assumpte de la curva de la 
baixada del Baconé? Com que no s’arriba a un acord amb el propietari? 
 
5.-  Es demana altra vegada la previsió de la instal·lació de la gravació dels plens.  
 
I dirigint-se al regidor Sr. Castañeda, li demana que expliqui el motiu de la felicitació 
a la Guàrdia Urbana. Aquest, per al·lusions, li contesta que és un tema personal i 
que simplement volia fer constar la seva reflexió. 

  

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. 
 
 
DILIGÈNCIA DE SECRETARIA. 
Respecte a la redacció de les intervencions, es redacció succinta, fent-se remissió a l’enregistrament de 
la sessió, d’acord amb l’establert en el Reglament Orgànic Parcial de l’Ajuntament de l’Ampolla. 

  

  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


