
 

 

  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLN/2022/5  El ple  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de 
convocatòria  

Ordinària 

Data  8 / de setembre / 2022  

Durada  Des de les 19:00 fins a les 20:25 hores  

Lloc  Sala d'actes  

Presidida per  Francesc Arasa Pascual  

Secretari  Maria Luisa Muley Sales  

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ  

DNI Nom i Cognoms Assisteix 

40924605S ANTONIO GALVE SEGARRA SÍ 

40915216X FRANCISCO RAMÍREZ RODRÍGUEZ SÍ 

40914623S FRANCESC ARASA PASCUAL SÍ 

47936860F GEMMA CABALLÉ FABRA SÍ 

40917236Y GENOVEVA CABRERA GONZALEZ SÍ 

40915372M JOSE LUIS PITARQUE BALAGUÉ SÍ 

52608076S LLUÍS CABRERA ROCH SÍ 

47628060M MERITXELL CINTA FAIGES ALBIOL NO 

47823028W PAULA RAMÍREZ SERRA SÍ 

52602153A RAFAEL ROQUE TOMÀS ROYO SÍ 

40927255C SEBASTIAN FRANCISCO CASTAÑEDA RAMOS SÍ 

Excuses d'assistència presentades: 
 
1. MERITXELL CINTA FAIGES ALBIOL: 
 
«motius personals» 



 

 

  

  

Una vegada verificada per la secretària interventora municipal la constitució vàlida del Ple, 
l’alcalde obre la sessió, procedint-se a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre 
del dia 

 A) PART RESOLUTIVA  

  

Aprovació de l'acta de la sessió del dia 9 de juny de 2022. 

Favorable Tipus de votació: Ordinària 
 
A favor: 7; 6 vots del grup municipal de JuntsxL’Ampolla i 1 vot 
del grup municipal de Ciutadans.  
En contra: 3, del grup municipal d’ERC. 
Abstencions: 0,  
Absents: 0 

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 portaveu del grup municipal de Ciutadans, Sr. Castañeda Ramos, 
s'anuncia el vot favorable.  
  
El portaveu del grup municipal d’ERC, regidor Sr. Galve Segarra, prèviament a 
l'anunci del sentit del vot del seu grup, manifesta la seva satisfacció perquè a la fi 
s'ha aconseguit la retransmissió dels plens de manera audiovisual, que era una 
reivindicació de fa temps, i per la nova ubicació de la persona titular de la Secretaria 
Intervenció en el Ple en una taula diferenciada de la que ocupen els membres de la 
Corporació. Respecte al sentit del vot, explica que aquest serà en contra, pels motius 
ja reiterats de no transcriure determinades intervencions (per exemple, les de 
l'Alcalde quan introdueix l'assumpte a tractar) i la redacció de les preguntes que, al 
no ser transcripció literal, pot portar a que les respostes no s'ajustin a aquella. 
 

  

Expedient 574/2017. Aprovació text refós modificació puntual del Pla Especial 
urbanístic del Catàleg de Masies i Cases Rurals del Municipi de l’Ampolla 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat dels 10 membres assistents dels 
11 que formen la Corporació. 

EXPEDIENT: 574/2017 
ASSUMPTE: Modificació puntual del Pla Especial urbanístic del Catàleg de 
Masies i Cases Rurals del Municipi de l’Ampolla 
TRÀMIT: Aprovació text refós 
COMPETÈNCIA: Ple 
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
  
ANTECEDENTS  
 
1 La Junta de Govern local de data 7 de juny de 2021 va aprovar inicialment la 



 

 

Modificació puntual  Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals de 
l’Ampolla. 
  
2 Sotmès a informació pública, pel període d’un mes, mitjançant edictes de 
convocatòria d’aquesta, publicats al BOPT de 29.06.2021, al DOGC de 18.06.2021, 
a un diari de gran difusió, d’acord amb l’article 23 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol i, també, a la pàgina web 
de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 8.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme, no es 
van presentar al·legacions. 
  
3 El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 28 d’abril de 2022 va aprovar-lo 
provisionalment.   
  
4 La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en sessió de data 13 
de juliol de 2022 va acordar 
  
“1 Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla especial urbanístic del 
catàleg de masies i cases rurals, de L'Ampolla, promoguda i tramesa per 
l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la 
presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional 
de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents: 
 
1.1Cal incorporar les prescripcions de l’informe de la Direcció General de Turisme del 
Departament d’Empresa i Treball de 22.07.2021, de l’informe de l’Agència Catalana 
de l’Aigua 29.07.2021 i de la Resolució ambiental de 21.12.2020. 
 
1.2Cal excloure del PEU els elements MCR.49 i MCR.52, pels motius exposats a la 
part valorativa. 
 
1.3Cal suprimir l’ús d’habitatge familiar de la fitxa de l’element MCR.50, atès que es 
tracta de construccions de dimensions reduïdes on no s’ha acreditat la condició 
d’habitatge històric”. 
  
5 L’arquitecte municipal, en data 28 de juliol de 2022, va lliurar el document tècnic 
“Text refós que incorpora les prescripcions establertes per la Comissió d’Urbanisme 
de les Terres de l’Ebre en sessió 13 de juliol de 2022, per la qual cosa es pot 
procedir a la seva verificació. 
  
FONAMENTS DE DRET 
  
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
  
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
  
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
  
Llei reguladora de les Bases del Règim Local. 
  
Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
  
Pla especial del catàleg de Masies i Cases Rurals de l’Ampolla aprovat en data 5 de 
novembre de 2015. 
  
Legislació sectorial aplicable. 
  



 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
  
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
  
PRIMER.-  Aprovar el text refós de la Modificació puntual del Pla especial urbanístic 
del catàleg de masies i cases rurals de l’Ampolla que incorpora les prescripcions 
fetes per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre. 
  
SEGON.- Elevar l’expedient diligenciat del Text Refós a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre  en compliment de l’art. 18.4 del Decret 305/206, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
als efectes de la seva verificació, publicació i conseqüent executivitat. 
 

INTERVENCIONS 
 

- - L’alcalde pren la paraula per a fer una exposició de l’assumpte a tractar conforme al 
text de la proposta que es sotmet a votació. 
 

- - Els portaveus dels grups municipals de Ciutadans i ERC anuncien el vot favorable. 

  

Expedient 331/2022. Resolució expedient infracció urbanística al polígon 88 
parcel·la 20. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat dels 10 membres assistents dels 
11 que formen la Corporació.  

 
PROPOSTA D’ACORD PLE MUNICIPAL 

  
FETS 
  
En virtut de l’acord Ple en data 28/04/2022 que incoa expedient sancionador per 
infracció urbanística contra el Sr. Albert Pons Melich ( NIF: ****147M), i de la Sra 
Olga Cid Cortes (NIF:****737L)  en qualitat de propietaris/promotors s’obre expedient 
331/2022  que es  tramita a conseqüència de la presumpta infracció urbanística per 
l’ampliació d’un habitatge amb  les següents característiques: 
  
· S’ha canviat la totalitat de la coberta existent de plaques de fibrociment i xapa 
metàl·lica per una coberta tipus Sandwich. 
· S’ha enderrocat part del tancament posterior i divisòries interiors. S’han realitzat 
noves parets de tancament i noves divisòries interiors. 
· S’han tapat obertures frontals fins al sostre. 
· S’han pavimentat les estances resultants  
· S’han revestit els paraments verticals tan interior com exteriorment. 
· S’han canviat tancaments practicables (portes i finestres). 
 En l’acta d’inspecció, el tècnic  fa constar que l’ampliació s’han executat  sobre una 
superfície de 16 m2 i en total es pot considerar un volum construït de 40 m3.  En el 
temps de la inspecció les obres es troben finalitzades. 
La construcció està situada en el polígon 88 parcel·la 20 del terme municipal de 
l’Ampolla, referència cadastral 43186A088000200001UY (edificació) situada sobre 
sòl qualificat com no urbanitzable de protecció especial. Els fets poden ser 
constitutius d’una presumpta infracció urbanística de conformitat amb el Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei d’Urbanisme 



 

 

i de l’article 146 del Reglament sobre Protecció de la Legalitat  Urbanística, aprovat 
per Decret 64/2014, de 13 de maig. 
  
ANTECEDENTS: 
  
1.- Els fets varen ser posats en coneixement de l’Ajuntament de l’Ampolla  a través 
de  denúncia del servei de vigilància municipal en data 01/03/2021  on es 
manifestava que s’estaven executant  unes obres al  polígon 88 parcel·la 20 del 
terme municipal de l’Ampolla. 
L’obra disposava de llicència municipal (Exp 1969/2020) amb el fi de reparar parets i 
canviar  coberta d’una edificació agropecuària existent,  i d’acord amb el contingut de 
la denúncia, les obres  no s‘ajustaven amb les  obres fins aquell moment realitzades; 
per aquest motiu, i trobant-se el treballs en fase d’execució,  s’inicia expedient 
313/2021 de restauració de la realitat física alterada que es resol amb una  
suspensió provisional i immediata de les obres     (resolució d’Alcaldia 38/2021 de 9 
de març) i transcorregut el tràmit d’audiència en el qual no es presenten 
al·legacions,  ratificant-se  la suspensió en data 28/04/2022 mitjançant Resolució 
d’Alcaldia 76/2021. En aquest cas, en data 04/06/2021 el Sr. Albert Pons Melich, que 
consta com a promotor en la llicència, presenta un recurs potestatiu de reposició que 
es desestima. 
  
2.-En data 07/02/2022 es realitza una inspecció per part de l’arquitecte tècnics a la 
parcel·la 20 polígon 88 del terme municipal de l’Ampolla, on es pot comprovar que 
s’ha realitzat, en l’edificació,  una ampliació amb  les característiques abans 
mencionades. En data 28/02/2022 el tècnic emet informe resultant de la inspecció 
urbanística. 
  
3.- En data 14/03/2022 des de l’Alcaldia sol·licita informe de Secretaria emès en  
data 16/03/2022 , sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir. 
  
 4.- En data 16/03/2022 des de l’Alcaldia sol·licita informe als Serveis tècnics 
d’urbanisme, emès en data 17/03/2022  a efectes  de decidir sobre la necessitat 
d’iniciar el procediment sancionador. 
  
 Tramitació de l’expedient 
  
Atesa la documentació que consta en l’expedient i la seva tramitació: 
  
Primer: Incoació del procediment d’infracció urbanística per acord del Ple en data 
28/04/2022, d’acord informe jurídic de secretaria i del servei tècnic, i conjuntament  
amb el plec de càrrecs formulat el dia 2/05/2022,  van ser notificats, i així consta,  Sr. 
Albert Pons Melich i de la Sra Olga Cid Cortes en data 18/05/2022 
  
En l’acord del Ple, que inicia el procediment sancionador,  es  formula, de conformitat 
amb els informes tècnics, una sanció amb un  import de 8.000,00 € per al  Sr. Albert 
Pons Melich i de la Sra Olga Cid Cortes, en qualitat de propietaris I promotors, 
d’acord amb els següents paràmetres: 
VS= 40 m3 (habitatge: 16 m2 x2,5 m) 
%=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. 
  
De conformitat amb el punt cinquè de l’acord d’inici del procediment sancionador en 
data 28/04/2022, i als efectes de l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del 



 

 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’indica que 
reconeixent la seva responsabilitat i efectuant pagament voluntari abans de la 
resolució definitiva, l’import de la sanció es pot veure reduïda fins un 40% acumulant-
se ambdós supòsits. 
  
Segon: Les parts interessades no presenten al·legacions una vegada finalitzat el 
termini legalment establert. 
  
Tercer: En data 30 de maig de 2022, registre d’entrada 2022-E-RC-1250,  Sr. Albert 
Pons Melich i de la Sra Olga Cid Cortes Ferré presenten escrit de reconeixement de 
la infracció i a la vegada que ingressa  al compte num IBAN ES95 0182 5634 1402 
0151 4984 de l’Ajuntament de l’Ampolla l’import net de  4.800,00 € ( quatre mil vuit-
cents Euros) I sol·licita que procedim d’acord amb els efectes de l’article 85 de la Llei 
39/2015. 
  
La normativa aplicable al procediment és la següent: 
  
- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme Territorial de les Terres de l’Ebre el  8 de novembre de 2010 i publicat al 
DOGC el 26 de juliol de 2011 i el text refós del POUM de l’Ampolla pel que fa al sòl 
no urbanitzable, aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada 
el 27 de desembre de 2012 i publicat al DOGG el 3 d’abril de 2013. 
- Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre (GOV/130/2010, de 27 de juliol). 
- Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme. 
- Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre Procediment Sancionador d’Aplicació 
als Àmbits de Competència de la Generalitat de Catalunya. 
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de 
la Legalitat Urbanística. 
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, pel que s’aprova el Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques. 
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, pel que s’aprova el règim jurídic del Sector Públic. 
  
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat 
en l'article 222.1.a) Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, en relació amb l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en 
el 88.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, 
  
RESOLC 
  
PRIMER:  Es consideren i es declaren  provats el següents fets respecte a 
l’ampliació d’una habitatge en polígon 88 parcel·la 20 
  
Característiques de l’ampliació: 
·  S’ha canviat la totalitat de la coberta existent de plaques de fibrociment i xapa 
metàl·lica per una coberta tipus Sandwich. 
·  S’ha enderrocat part del tancament posterior i divisòries interiors. S’han realitzat 
noves parets de tancament i noves divisòries interiors. 
·  S’han tapat obertures frontals fins al sostre. 
·  S’han pavimentat les estances resultants  
·  S’han revestit els paraments verticals tan interior com exteriorment. 
·  S’han canviat tancaments practicables (portes i finestres). 



 

 

En l’acta, el tècnic  fa constar que l’ampliació s’han executat  sobre una superfície de 
16 m2 i en total es pot considerar un volum construït de 40 m3.  En el temps de la 
inspecció les obres es troben finalitzades. 
La construcció està situada en el polígon 88 parcel·la 20 del terme municipal de 
l’Ampolla, referència cadastral 43186A088000200001UY (edificació) situada sobre 
sòl qualificat com no urbanitzable de protecció especial. Aquestes obres s’han 
realitzat sense ajustar-se a la  llicència urbanística preceptiva I són obres 
manifestament il·legalitzables ja que no compleixen amb les determinacions I usos 
exigits en terreny no urbanitzable. La principal prova de càrrec és la mateixa 
ratificació dels promotors i responsable en la comissió dels fets I el seu grau de 
participació que es valoren conjuntament amb els fets denunciats per autoritat 
competent, inspeccions I informacions tècniques, documentació fotogràfica I el pla 
d’ordenació urbanístic del municipi de l’Ampolla, proves degudament validades I 
contrastades per l’òrgan instructor i certificades pel Secretari en funcions de 
l’Ajuntament. 
  
SEGON: Es declara responsable per la seva participació en els fets al  Sr. Albert 
Pons Melich i  la Sra Olga Cid Cortes Ferré, que consten com a propietaris en títol de 
compravenda en règim de separació de béns  en  la nota simple sol·licitada  al 
registre de la Propietat num. 2 de Tortosa, en data d’emissió 03/03/2021 de la finca 
registral 548 de l’Ampolla. 
  
TERCER: Declarar, que els fets anteriorment esmentats, són constitutius d’infracció 
urbanística consistent en actes d’edificació contraris a l’ordenament jurídic urbanístic 
en sòl no urbanitzable de règim especial  I tipificada com a molt greu, de conformitat 
amb l’article 213a) Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text 
Refós de la Llei d’Urbanisme. 
  
QUART: Les obres realitzades tenen caràcter d’il·legalitzables degut que és 
incompatible amb l’ordenament Jurídic. 
 CINQUÈ:  De conformitat amb  el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text Refós de la Llei d’Urbanisme en relació amb el Decret 64/2014, de 13 
de maig i  la Llei 39/2015, d’1 d’Octubre de procediment administratiu comú, 
s’imposa  al  Sr. Albert Pons Melich i  la Sra Olga Cid Cortes Ferré la sanció de 
4.800.00 € ( Quatre mil vuit-cents Euros ).    Aquesta quantia és el resultat de  la 
reducció  d’un  40 %, amb efecte acumulable, pel 20 % del pagament voluntari i un 
altre 20 % pel reconeixement de la seva responsabilitat que provisionalment es 
manifestava en el punt cinquè de l’acord del Ple en data 28/04/2022   i de conformitat 
amb  l’article 85 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre. 
Havent abonat l’import de la sanció, mitjançant transferència bancària al compte 
núm. IBAN ES95 0182 5634 1402 0151 4984 de l’Ajuntament de l’Ampolla  i 
reconeguda la responsabilitat abans de la resolució definitiva, queda liquidat el deute 
per la  quantitat de la sanció reclamada. Aquestes circumstàncies impliquen, també, 
d’acord amb el mateix article 85 de la llei 39/2015 la finalització del procediment 
sancionador, quedant esgotada la via administrativa. 
  
SISÈ: Procedir a la sol·licitud d’anotació preventiva,  en  la finca registral  nº 548 de 
l’Ampolla, de la resolució d’aquest procediment de protecció de la legalitat, al 
Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa, d’acord amb el que  preveuen els articles 
204 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, i l’article  56 del RD 1093/1997, que aprova el Reglament sobre inscripció al 
Registre de la propietat dels actes de naturalesa urbanística i els articles 51.c i 52 del 
Real Decret Legislatiu 7/2015, de 3 d’octubre, text refós de la llei del sòl i 
rehabilitació urbana 
Aquest administració es reserva el dret de reclamació als propietaris   les despeses 



 

 

de registre  de l’anotació preventiva de la infracció urbanística, que es realitzarà al 
Registre de la Propietat de Tortosa núm. 2, i que es podrà determinar posteriorment 
  
SETÈ: No es determina la indemnització de danys i perjudicis. 
  
VUITÈ: Aquesta resolució es notificarà als interessats indicant-los els recursos 
pertinents dels que es puguin fer valdre. També, fent-los saber que de conformitat 
amb l’article 85 de la Llei 39/2015. 1’d’octubre, del procediment administratiu comú, 
han desistit de qualsevol recurs en via administrativa.  No obstant això, no és 
impediment per poder comparèixer davant els tribunals competents de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 

INTERVENCIONS 
 

- - L’alcalde pren la paraula per a fer una exposició de l’assumpte a tractar conforme a 
text de la proposta que es sotmet a votació. 

 
- - El portaveu del grup municipal de Ciutadans, regidor Sr. Castañeda Ramos, 

anuncia el vot a favor.  
- - El portaveu del grup municipal d’ERC, regidor Sr. Galve Segarra, insisteix, com ja 

l’ha fet en sessions anteriors on s’ha tractat l’assumpte, en el fet que des de que es 
va fer la denúncia de la infracció fins a que es va realitzar la inspecció del tècnic va 
transcorre un any. I demana la incoació del corresponent expedient de protecció de 
la legalitat urbanística, ja que si no es fa, sembla que es deixi construir de manera 
il·legal a canvi d’una sanció. 

-  

  

Expedient 1764/2022. Aprovar la Declaració Institucional per la que s’assumeix 
el Compromís de l’Ajuntament de l’Ampolla de Lluita contra el Frau i aprovació 
del Pla de mesures antifrau. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat dels 10 membres assistents dels 
11 que formen la corporació. 

EXPEDIENT: 1764/2022 
PROCEDIMENT: PLA MESURES ANTIFRAU 
ASSUMPTE: DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE COMPROMÍS DE LLUITA 
CONTRA EL FRAU I APROVACIÓ DEL PLA DE MESURES ANTIFRAU DE 
L’AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA. 
 TRÀMIT: PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

  
ANTECEDENTS 
  
El 21 de juliol de 2020, el Consell Europeu va aprovar la creació del programa Next 
Generation EU per a estimular la recuperació econòmica i la reparació dels danys 
causats per la pandèmia de la COVID-19 i construir l’Europa de la nova generació, 
impulsant la transició ecològica, digital i resilient dels països membres de la Unió 
Europea. 
  
Per a accedir al Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència, Espanya va 
presentar el Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), aprovat pel 



 

 

Consell de la Unió Europea en data 13 de juliol de 2021, el qual recull el conjunt 
d’inversions que es realitzaran, majoritàriament entre 2021 i 2023, i el programa de 
reformes estructurals i legislatives que hi ha previstes. 
  
El PRTR es configura com un instrument, promogut a nivell europeu, per a mitigar els 
impactes de la pandèmia de la COVID-19, així com per a transformar la societat a 
través de la modernització del teixit productiu, l’impuls de la descarbonització i el 
respecte pel medi ambient, el foment de la digitalització i la millora de les 
infraestructures i recursos destinats a la recerca i formació. 
  
En aquest context, el 30 de setembre de 2021, va ser publicada en el Butlletí Oficial 
del Estado l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el 
sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
  
Entre aquestes mesures l’article 6 de l’Ordre de referència exigeix que, a l’efecte de 
donar compliment a les obligacions que l’article 22 del Reglament (UE) 241/2021 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, tota entitat, decisora o 
executora, que participi en l’execució de les mesures del PRTR haurà de disposar 
d’un «Pla de mesures antifrau» (en endavant també “PMA”) que li permeti garantir i 
declarar que, en el seu respectiu àmbit d’actuació, els fons corresponents s’han 
utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la 
prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interès. 
 
D’acord amb l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre el Pla s’ha d’aprovar en un 
termini inferior a 90 dies hàbils des de l’entrada en vigor de la present Ordre o en el 
seu cas, des de que es tingui coneixement de la participació en l’execució del PRTR. 
  
A la vista de què l’ajuntament de l’Ampolla pot ésser beneficiari d’un ajut amb càrrec 
als fons Next Generacion EU, en l'àmbit de l'execució de les mesures contingudes en 
el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançades amb fons del 
Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR), és necessari adaptar els 
procediments de gestió i el model de control de les entitats participants. 
  
FONAMENTS DE DRET 
  
L'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de 
gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
  
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
  
PRIMER. Aprovar la Declaració Institucional per la que s’assumeix el Compromís de 
l’Ajuntament de l’Ampolla de Lluita contra el Frau. 
  
SEGON. Aprovar el Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de l’Ampolla de 
conformitat amb allò disposat a l’article 6 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 
setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. 
  
TERCER. Publicar el text íntegre de la Declaració Institucional de Compromís 
Antifrau i del Pla de Mesures Antifrau a la Seu Electrònica d'aquest Ajuntament a 
efecte del seu general coneixement. 
 

INTERVENCIONS 
 

- - L’alcalde explica als reunits que l’Ajuntament de l’Ampolla s’ha acollit a dos 



 

 

subvencions a càrrec dels Fons Next Generation:  
 

- * Subvencions per a l’adquisició de llibres destinats a les biblioteques del Sistema de 
Lectura Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE. 

- * Programa DUS 5000 
 

- - El portaveu del grup municipal de Ciutadans, regidor Sr. Castañeda Ramos, 
anuncia el vot a favor. 

 
- - El portaveu del grup municipal d’ERC, regidor Sr. Galve Segarra, manifesta que es 

subscriu en la seva integritat el Compromís de Lluita Antifrau, i considera que el Pla 
de Mesures Antifrau hauria de fer-se extensiu a tota la despesa i a tots els ingressos 
de l’Ajuntament. Per altra part, s’interessa per el moment en que nomenaran els 
membres de la Comissió Antifrau prevista en el Pla de Mesures Antifrau.  

  

Expedient 1759/2022. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 6. 

Favorable Tipus de votació: Ordinària 
 
A favor: 7; 6 vots del grup municipal de JuntsxL’Ampolla i 1 vot 
del grup municipal de Ciutadans. 
En contra: 3, del grup municipal d’ERC. 
Abstencions: 0. 
Absents: 0. 

EXP : 1759/2022 

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

PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL 

FETS 
  
1. 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 relaccionen en 
l'Annex no poden demorar-se fins a l'exercici següent i la seva consignació 
pressupostària existent és insuficient o inexistent. 
  
2. L'Alcalde ha resol 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. 
  
3. 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 crèdit 
extraordinari o de suplement de crèdit. 



 

 

  
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'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 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 del RD 500/1990, de 20 d'abril, disposen 
que excepcionalment es consideraran recursos efectivament disponibles per finançar 
els nous o majors despeses, per operacions corrents, que expressament siguin 
declarats necessaris i urgents, els procedents d'operacions de crèdit sempre que el 
seu import total anual no superi el 5% dels recursos corrents del pressupost, que la 
càrrega financera total de la corporació, tenint en compte la de les operacions 
projectades, no superi 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 del RD 500/1990, de 20 d'abril, 
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 establert. 
  
6. L'article 22.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 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 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. 
  
10. 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. 
  
11. L'article 21.1 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, 



 

 

disposa que 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 de l'exercici quan caldrà determinar la seva 
procedència. 
  
12. 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. 
  
13. 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 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. 
  
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
  
Primer. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per al 
pressupost del present exercici, per import de 192.109,99 €, 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. 
  

ANNEX 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 
  

  
PARTIDA 

  
DESCRIPCIÓ 

CREDIT 
EXTRAORDINARI 

CREDIT
S 
DEFINITIU
S 

132 
62302 

INSTAL·LACIO CÀMERES 
VIDEOVIGILÀNCIA 

8.000,00 € 8.000,00 € 

330 
62508 

ADQUISICIÓ ESCENARI 
ACTIVITATS DIVERSES 

20.000,00 € 20.000,00 € 

334 
65000 

ADEQÜACIÓ LOCAL 
ACTIVITATS MUSICALS 

27.023,64 € 27.023,64 € 

341 
48912 

SUBVENCIÓ CLUB 
HANDBOL 

4.500,00 € 4.500,00 € 

  
4311 
47200 

SUBVENCIÓ 
PARTICIPACIÓ 
SETMANA DEL 
COMERÇ 

10.000,00 € 10.000,00 € 

  69.523,64 €   



 

 

  
  

SUPLEMENT DE CRÈDIT 
  

  
PARTIDA 

  
DESCRIPCIÓ 

SUPLEMENT DE 
CRÈDIT 

CREDITS 
DEFINITIU
S 

132. 
.22104. 

VESTUARI I EQUIP PERSONAL 2.000,00 € 11.000,00 € 

132. 
.23120. 

DIETES I DESPLAÇAMENTS 
GUARDIA MUNICIPAL 

300,00 € 2.300,00 € 

  
1531. 
.21401. 

REPARACIONS 
VEHICLES I 
MAQUINARIA 
BRIGADA 

3.000,00 € 11.582,12 € 

1531. 
.22103. 

COMBUSTIBLE I MATERIALS 
AUXILIARS BRIGADA 

5.000,00 € 15.803,08 € 

  
1531. 
.62900. 

SENYALITZACIÓ VIES 
PÚBLIQUES I NUMERACIÓ 
EDIFICIS 

8.000,00 € 23.000,00 € 

170. 
.20900. 

CANON PLATGES I ALTRES 10.000,00 € 42.000,00 € 

320. 
.22103. 

COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ 
ESCOLES 

2.000,00 € 7.000,00 € 

323. 
.22103. 

COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ 
LLAR INFANTS 

1.000,00 € 3.000,00 € 

338. 
.22697. 

FESTES DE LA MARE DE DEU 
DEL CARME 

12.000,00 € 60.000,00 € 

341. 
.22609. 

ACTIVITATS ESPORTIVES 8.000,00 € 35.000,00 € 

342. 
.21200. 

CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 
CAMP DE FUTBOL 

2.000,00 € 7.940,17 € 

432. 
.22609. 

CONCERT D'ESTIU 17.500,00 € 64.500,00 € 

432. 
.22698. 

ACTIVITATS LUDIQUES DE 
PROMOCIO TURISTICA 

15.000,00 € 64.000,00 € 

432. 
.22700. 

NETEJA PLATGES I ACANTILATS 19.699,55 € 104.699,55 € 

454. 
.21006. 

CONSERVACIÓ CAMINS 5.000,00 € 23.559,15 € 

491. 
.22799. 

DIFUSIÓ ACTIVITAT MUNICIPAL 7.086,80 € 23.086,80 € 

920. 
.22604. 

DESPESES JURIDIQUES I 
NOTARIALS 

5.000,00 € 12.000,00 € 

  122.586,35 €   

  
El finançament de la modificació de crèdit serà el següent 

Tipus de finançament 
Aplicació 
pressupost

Import 
finanç

Pre
visi



 

 

ària ament ons 
defi
nitiv
es 

Romanent tresoreria 87002 192.109,99 € 192.109,99 € 

  
INTERVENCIONS 

 
- - L’alcalde pren la paraula per a fer una exposició de l’assumpte a tractar conforme a 

text de la proposta que es sotmet a votació. 
 

- - El portaveu del grup municipal de Ciutadans, regidor Sr. Castañeda Ramos, 
anuncia el vot favorable, però considera que el grup de govern continua amb 
l’obsessió “d’aprimar el porquet”, tal com expressava Bertomeu. No s’escolta a ningú 
i hi ha despeses que no caldrien.  

 
- - El portaveu del grup municipal d’ERC, regidor Sr. Galve Segarra, anuncia el vot en 

contra, malgrat hi ha coses en les que esta conforme.  Fa constar que la modificació 
no compleix amb les regles fiscals, que s’està trencant la guardiola, que no s’està 
invertint el romanent, sino que es gasta per a despesa corrent, i que es gasta més 
del que cal. 

  

Expedient 520/2022. Donar compte del resultat del control intern de l'exercici 
2021. 

 DILIGENCIA  
Aquest punt no és un assumpte dispositiu. La seva ubicació ha 
estat conseqüència de la configuració de l’eina de tramitació 
electrònica.  

EXP. 520/2022 
IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT: Informe-Resum del Control Intern exercici 
2021. 
RESPONSABLE: María Luisa Muley Sales, secretària-interventora. 
  
FETS 
  
1. L'Àrea d'Intervenció va informar sobre la necessitat de confeccionar l'Informe-
Resum Anual del Control Intern de l'exercici 2021. 
  
2. El Ple va aprovar l'aplicació del Règim General de Control Intern. 
  
3. S'ha emès per part de l'Àrea d'Intervenció l'Informe Anual de Control Intern de 
l'exercici 2021 d'acord amb el que disposa el Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, 
pel qual s'aprova el Règim Jurídic del Control Intern de les entitats del Sector Públic 
Local, i atenent a la Resolució de 2 d'abril de 2020, de l'Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat per la qual s'estableixen les instruccions a les quals hauran 
d'ajustar-se el contingut, estructura i forma de l'Informe-Resum. 
  
FONAMENTS JURÍDICS 
  
Informe emès d'acord amb l'art. 172 en relació amb el contingut de l'article 175 del 



 

 

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
  
La legislació i la normativa aplicable és: 
  
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
- Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el Règim Jurídic del Control 
Intern de les entitats del Sector Públic Local. 
- Bases d'execució del pressupost. 
- La Resolució de 2 d'abril de 2020, de la Intervenció General de l'Administració de 
l'Estat, que estableix les instruccions a les quals s'haurà d'ajustar el contingut, 
l'estructura i format de l'informe-resum. 
  
L'article 213 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
mitjançant el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, recull l'obligatorietat de 
remetre a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat un Informe-Resum 
Anual on es reflecteixin els resultats del Control Intern, tan del control exercit en la 
modalitat de funció interventora com en la modalitat de control financer. 
  
L'article 37 del Reial Decret 474/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el Règim 
Jurídic del Control Intern en els entitats del Sector Públic Local disposa que l'òrgan 
interventor ha d'elaborar amb caràcter anual i amb ocasió de l'aprovació del Compte 
General, l'Informe-Resum dels resultats del Control Intern. 
  
Aquest Informe-Resum serà tramès al Ple, mitjançant el president, i a la Intervenció 
General de l'Administració de l'Estat durant el primer quatrimestre de l'any i contindrà 
els resultats més significatius derivats de les actuacions de control financer i la funció 
interventora realitzades durant l'exercici anterior. 
  
La Resolució de 2 d'abril de 2020 de la Intervenció General de l'Administració de 
l'Estat estableix les instruccions a les quals s'haurà d'ajustar el contingut, l'estructura 
i format de l'informe-resum. 
  
PROPOSTA DACIÓ EN COMPTE 
  
ÚNIC: Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’Informe-Resum del Control Intern 
exercici 2021. 
 

INTERVENCIONS 
 

- - El portaveu del grup municipal de Ciutadans, regidor Sr. Castañeda Ramos, no fa 
en fa ús de la paraula. 
 

- - El portaveu del grup municipal d’ERC, regidor Sr. Galve Segarra, manifesta el 
següent: 
 

• * Respecte a l’informe de morositat que hi consta, no interessa tant la morositat de 
l’ajuntament (si l’ajuntament tarda en pagar) com els impagaments dels contribuents 
(si el contribuent paga o no). Com és possible que es continui contractant a deutors 
de l’ajuntament? Com és possible que no es faci cap esforç per notificar a deutors 
fàcilment localitzables i es tingui que fer pel BOE? 

•  

• * Consta la tramitació de 6 expedients d’omissió de la funció interventora. En 



 

 

Comissió Especial de Comptes, l’alcalde ja va assumir la seva responsabilitat. 
Quines mesures s’adoptaran per a evitar això? 

 
- - L’alcalde pren la paraula per a felicitar a la Intervenció municipal i resta dels serveis 

administratius per l’aplicació de la tramitació legalment vigent per al cobrament als 
incomplidors. No hi ha cap ajuntament sense deutors. 

  

 B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

Expedient 1804/2022. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia núm. 2022-0098 fins al 
núm. 2022-0172. 

Es dona compte als reunits dels Decrets de l’Alcaldia núm. 2022-0098 fins al núm. 2022-0172, 
els quals resten assabentats: 

 
  

DECRET 2022-0098 01/06/2022 ASSUMPTE:  Reconeixement pagament indemnitzacions per 
assistències membres corporació als òrgans col·legiats maig 
2022 

DECRET 2022-0099 01/06/2022 ASSUMPTE:  Aprovació relació de factures  

DECRET 2022-0100 01/06/2022 ASSUMPTE:  Reconeixement i de l’obligació i ordenació del 
pagament de les despeses incloses a l’expedient 6/2022 
d’Omissió de la funció interventora 

DECRET 2022-0101 03/06/2022 ASSUMPTE: Aprovació de la justificació de la bestreta de caixa 

DECRET 2022-0102 03/06/2022 ASSUMPTE: Sancionador de trànsit 

DECRET 2022-0103 03/06/2022 ASSUMPTE: Ordenació de pagament premis IRONCAT 

DECRET 2022-0104 03/06/2022 ASSUMPTE: Convocatòria ple 09-06-2022 

DECRET 2022-0105 13/06/2022 ASSUMPTE: Pagament premis IRONCAT 

DECRET 2022-0106 14/06/2022 ASSUMPTE: Aprovació de la justificació de la bestreta de caixa 

DECRET 2022-0107 16/06/2022 ASSUMPTE: Aprovació relació de factures 

DECRET 2022-0108 17/06/2022 ASSUMPTE: Contractació personal tasques venda tiquets i 
neteja recinte per festes majors. 

DECRET 2022-0109 17/06/2022 ASSUMPTE: Contractació vigilant municipal 

DECRET 2022-0110 20/06/2022 ASSUMPTE: Sol·licitud informe recurs de reposició interposat 
contra el decret de no acceptació de les inconformitats de l’acta 
de control de l’activitat de Discoteca. 

DECRET 2022-0111 20/06/2022 ASSUMPTE: Sol·licitud informe contra decret 2022-0092 

DECRET 2022-0112 21/06/2022 ASSUMPTE: Aprovació de la justificació de la bestreta de caixa 

DECRET 2022-0113 21/06/2022 ASSUMPTE: Música revetlla Sant Joan Bar Milanés 

DECRET 2022-0114 21/06/2022 ASSUMPTE: Música revetlla Sant Joan Hotel Flamingo 

DECRET 2022-0115 21/06/2022 ASSUMPTE: Aprovació de l’obligació i ordenació del pagament 
de la nòmina del personal del mes de juny. 

DECRET 2022-0116 22/06/2022 ASSUMPTE: Ordenació del pagament assignacions grups 
polítics municipals 2n trimestre 2022. 

DECRET 2022-0117 22/06/2022 ASSUMPTE: Reconeixement de l’obligació i ordenació de 
pagament ofrena Sant Joan. 

DECRET 2022-0118 27/06/2022 ASSUMPTE: Aprovació relació de factures 

DECRET 2022-0119 28/06/2022 ASSUMPTE: Reconeixement pagament indemnitzacions per 
assistències membres corporació als òrgans col·legiats juny 
2022 

DECRET 2022-0120 28/06/2022 ASSUMPTE: Inici ordre execució neteja de solars. 

DECRET 2022-0121 29/06/2022 ASSUMPTE: Contractació conserge piscina municipal. 

DECRET 2022-0122 29/06/2022 ASSUMPTE: Contractació conserge piscina municipal. 

DECRET 2022-0123 29/06/2022 ASSUMPTE: Aprovació l’expedient 7/2022 d’Omissió de la 
funció interventora 

DECRET 2022-0124 02/07/2022 ASSUMPTE: Aprovació l’expedient 8/2022 d’Omissió de la 
funció interventora 

DECRET 2022-0125 04/07/2022 ASSUMPTE: Sancionador de trànsit 



 

 

DECRET 2022-0126 05/07/2022 ASSUMPTE: Música terrassa Hotel Flamingo 

DECRET 2022-0127 05/07/2022 ASSUMPTE: Aprovació relació de factures 

DECRET 2022-0128 05/07/2022 ASSUMPTE: Música xiringuito platja. 

DECRET 2022-0129 05/07/2022 ASSUMPTE: Música terrassa Club Nàutic. 

DECRET 2022-0130 05/07/2022 ASSUMPTE: Música terrassa Bar Milanés. 

DECRET 2022-0131 05/07/2022 ASSUMPTE: Música terrassa La Taverneta. 

DECRET 2022-0132 07/07/2022 ASSUMPTE: Música terrassa Restaurant Can Piñana. 

DECRET 2022-0133 08/07/2022 ASSUMPTE: Música terrassa Restaurant Perales. 

DECRET 2022-0134 08/07/2022 ASSUMPTE: Música xiringuito platja. 

DECRET 2022-0135 08/07/2022 ASSUMPTE: Música local Pub Papua. 

DECRET 2022-0136 12/07/2022 ASSUMPTE: Recurs de reposició Toromedi SL. 

DECRET 2022-0137 14/07/2022 ASSUMPTE: Ordenació pagaments premis futbol platja. 

DECRET 2022-0138 14/07/2022 ASSUMPTE: Nomenament de policia local. 

DECRET 2022-0139 18/07/2022 ASSUMPTE: Admissió a tràmit reclamació responsabilitat 
patrimonial. 

DECRET 2022-0140 19/07/2022 ASSUMPTE: Reconeixement de l’obligació i ordenació del 
pagament pel concepte d’indemnitzacions per desplaçaments, 
participació en tribunals etc. 

DECRET 2022-0141 20/07/2022 ASSUMPTE: Aprovació relació factures. 

DECRET 2022-0142 21/07/2022 ASSUMPTE: Petició de dictamen a la Comissió Jurídica 
Assessora i suspensió de l’expedient de responsabilitat 
patrimonial. 

DECRET 2022-0143 21/07/2022 ASSUMPTE: Aprovació expedient d’omissió de la funció 
interventora. 

DECRET 2022-0144 22/07/2022 ASSUMPTE: Contractació personal venda tickets fira Vine de 
vins. 

DECRET 2022-0145 27/07/2022 ASSUMPTE: Música al local Hotel Flamingo 

DECRET 2022-0146 28/07/2022 ASSUMPTE: Música al xiringuito de la platja 

DECRET 2022-0147 28/07/2022 ASSUMPTE: Aprovació relació factures. 

DECRET 2022-0148 28/07/2022 ASSUMPTE: Sancionador de trànsit. 

DECRET 2022-0149 28/07/2022 ASSUMPTE: Aprovació de l’obligació i ordenació del pagament 
de la nòmina del personal del mes de juliol. 

DECRET 2022-0150 29/07/2022 ASSUMPTE: Música a la terrassa del Bar Sant Jordi. 

DECRET 2022-0151 29/07/2022 ASSUMPTE: Reconeixement pagament indemnitzacions per 
assistències membres corporació als òrgans col·legiats juliol 
2022 

DECRET 2022-0152 02/08/2022 ASSUMPTE: Música al xiringuito de la platja 

DECRET 2022-0153 02/08/2022 ASSUMPTE: Música al xiringuito de la platja 

DECRET 2022-0154 03/08/2022 ASSUMPTE: Petició assistència a la Diputació 

DECRET 2022-0155 10/08/2022 ASSUMPTE: Música terrassa Bar Milanés 

DECRET 2022-0156 10/08/2022 ASSUMPTE: Música al xiringuito de la platja 

DECRET 2022-0157 11/08/2022 ASSUMPTE: Música terrassa Bar Milanés 

DECRET 2022-0158 19/08/2022 ASSUMPTE: Sancionador trànsit 

DECRET 2022-0159 23/08/2022 ASSUMPTE: Música terrassa restaurant Lo Típic del Mediterrani 

DECRET 2022-0160 23/08/2022 ASSUMPTE: Música terrassa Club Nàutic 

DECRET 2022-0161 23/08/2022 ASSUMPTE: Aprovació relació factures 

DECRET 2022-0162 25/08/2022 ASSUMPTE: Acceptació esmenes activitat Discoteca 

DECRET 2022-0163 25/08/2022 ASSUMPTE: Enterrament de beneficència 

DECRET 2022-0164 25/08/2022 ASSUMPTE: Aprovació compte justificatiu bestreta de caixa fixa 

DECRET 2022-0165 25/08/2022 ASSUMPTE: Contractació personal venda entrades concert 

DECRET 2022-0166 26/08/2022 ASSUMPTE: Sancionador de trànsit 

DECRET 2022-0167 26/08/2022 ASSUMPTE: Aprovació de l’obligació i ordenació del pagament 
de la nòmina del personal del mes d’agost 

DECRET 2022-0168 30/08/2022 ASSUMPTE: Reconeixement de l’obligació i ordenació de 
pagament de les indemnitzacions per desplaçaments per raó del 
servei corresponents al mes d’agost. 

DECRET 2022-0169 30/08/2022 ASSUMPTE: Sancionador trànsit 

DECRET 2022-0170 30/08/2022 ASSUMPTE: Reconeixement de l’obligació i ordenació de 
pagament de les indemnitzacions per assistències de membres 
de la Corporació a òrgans col·legiats corresponents al mes 
d’agost. 

DECRET 2022-0171 31/08/2022 ASSUMPTE: Autorització música al Bar Sant Jordi beach club 

DECRET 2022-0172 31/08/2022 ASSUMPTE: Al·legacions sancionador de trànsit 

 
 



 

 

 

  

Resposta a les preguntes formulades en la sessió plenària del dia 9 de juny de 
2022. 

Es procedeix a donar contesta a les preguntes formulades en el plenari ordinari 
anterior de data 9 de juny de 2022: 
  
Preguntes formulades pel Regidor Sr. Castañeda Ramos: 
  
1.- Quans abonaments de festes s’han venut, quants s’han regalat i quants es venen 
diàriament. 
  
S’han venut un total de 171 abonaments, i es conviden a les següents càrrecs: 
  
- Comissió de Festes, amb les parelles. 
- Regidors de l’Ajuntament, amb les parelles. 
- Jutge de Pau. 
- Cap de Mossos d’Esquadra de l’Ametlla de Mar. 
- Cap de la Guàrdia Civil. 
- President de la Confraria. 
- Pubilles i Hereus. 
  
El regidor Sr. Castañeda Ramos fa notar el descens de la xifra de vendes 
d’abonaments, obrint-se un debat sobre si s’ha de considerar fer uns preus més 
populars. 
  
2.- Si la Nit Màgica ha estat contractada amb una empresa o a diferents empreses, 
qui farà les contractacions i el seu cost. 
  
La Nit Màgica es fa contractant separadament cada espectacle mitjançant 
contractacions menors, sense intermediaris i sota l’organització de la Regidoria 
responsable. 
  
3.- Dirigint-se al regidor Sr. Cabrera, li explica que demanat l’expedient de 
contractació de ramaderies en aquest no consten els pressupostos demanats, sino 
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. 
  
Pren la paraula el regidor interpel·lat i explica que abans de la contractació hi ha una 
reunió amb la Comissió de Festes i allà s’estableix el preu. I a partir d’aquí es parla 
en les ganaderies i la que s’adapta al preu es contracta. 
  
El regidor Sr. Castañeda comenta que no obstant això es podrien demanar 
pressupostos. 
  
4.- Prega a l’alcalde que recapacite i doni veu a un veí del poble. Si hi ha un 
problema, l’alcalde ha d’escoltar-lo i solucionar-lo. 
  
L'alcalde manifesta que mai s’ha negat a rebre i escoltar a cap veí del poble i menys 
se li ha «tapat la boca» a ningú. La petició era que la persona intervingués en seu 
plenària. I aquesta persona ja té una relació directa amb el director de l’obra, per la 



 

 

qual cosa no s’entén la necessitat de tal intervenció. 
  
El regidor Sr. Castañeda Ramos considera que el fet últim és que no li va deixar 
parlar. 
  
Preguntes formulades pel regidor Sr. Ramírez Rodríguez: 
  
1.- Es demana una valoració de l’actuació del Sr. Panisello com a Cap de la Policia 
Local. 
  
L’alcalde explica que el Sr. Panisello és un gran professional, però que va perdre la 
seva confiança com a Cap de la Policia. 
  
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. 
  
L’alcalde en el moment lliura al regidor dit informe. 
  
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. 
  
L’alcalde reconeix aquesta situació i explica que s’estan fent les gestions 
corresponents per a solucionar aquesta problemàtica. 
  
Preguntes formulades per la 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. 
  
L’alcalde explica que davant la situació que es va exposar, es va augmentar la neteja 
de les platges. 
  
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, resultant 
contradictori, si l’Ampolla està en la línia de les Taules en Defensa del Delta. 
  
L’alcalde coincideix amb la regidora Sra. Ramírez Serra en la idea de no buscar un 
turisme de masses. Però considera que la subvenció a l’Estació Nàutica té com a 
finalitat buscar un turisme esportiu, a més de ser una manera de connectar amb 
altres pobles com Cambrils o Salou que també hi participen. 
  
Preguntes formulades pel 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? 
  
La neteja de platges va començar el 8 de juny de 2022. 
 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? 
  



 

 

L’alcalde explica que l’ajuntament fa notificació via correus. Es fan dos notificacions i 
si cap ha estat rebuda, es fa la publicació per a evitar la prescripció. 
 
S'obre debat sobre la possibilitat de parlar directament amb la persona afectada (pe, 
casos de regidors o familiars), postura defensada pel regidor Sr. Galve Segarra, però 
l'alcalde manifesta que en cap cas farà això, sino que s'aplicarà el procediment 
establert.  
  
El Sr. Galve Segarra conclou manifestant que el que li sobta és que hi hagi gent que 
no es localitza. 
  
 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. 
  
No es va aplicar cap preu públic perquè va ser conseqüència d’una incidència. 
  
4.- Carretera de Cap Roig. Que s’espera a solucionar l’assumpte de la curva de la 
baixada del Baconé? Arribar a un acord amb el propietari. 
  
L'alcalde explica que ja s'han fet gestions amb la propietat però no s'ha arribat a cap 
acord. No obstant això, es continuarà parlant i no es descarta una intervenció més 
contundent.  
  
El regidor Sr. Galve Segarra considera que ja es poden aplicar altres actuacions 
alternatives (pe, la poda dels arbres). 
  
5.- Es demana altra vegada la previsió de la instal·lació de la gravació dels plens. 
  
L’alcalde manifesta que el ple d’avui ja és un ple que es grava amb imatge i so i amb 
retransmissió en directe, la qual cosa suposa un augment de la informació i de la 
transparència de l’activitat de l’ajuntament. 

  

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. 
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