
 

 

  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLN/2022/6  El ple  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de 
convocatòria  

Extraordinària 

Data  6 / d’octubre / 2022  

Durada  Des de les 19:00 fins a les 20:15 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 NO 

40915372M JOSE LUIS PITARQUE BALAGUÉ SÍ 

52608076S LLUÍS CABRERA ROCH SÍ 

47628060M MERITXELL CINTA FAIGES ALBIOL SÍ 

47823028W PAULA RAMÍREZ SERRA SÍ 

52602153A RAFAEL ROQUE TOMÀS ROYO SÍ 

40927255C SEBASTIAN FRANCISCO CASTAÑEDA RAMOS SÍ 

Excuses d'assistència presentades: 
1. GENOVEVA CABRERA GONZALEZ: 
«Motius personals» 

  



 

 

  

Una vegada verificada per la secretària interventora 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 8 de setembre de 2022. 

Favorable Tipus de votació: Ordinària 
 
A favor: 6, del grup municipal de Junts x l’Ampolla. 
En contra: 4, dels grups municipals d’ERC i Ciutadans. 
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. 
  
Pren la paraula el regidor Sr. Castañeda Ramos pel grup municipal de Ciutadans, 
demanant al grup municipal de Juntsxl'Ampolla si aprovaran l'acta, a la qual cosa es 
contesta que si, per a continuar dient que l'acta és un cúmul de despropòsits: 
 
- Respecte al punt en que es dona resposta a les preguntes formulades en el plenari 
anterior, es fa la queixa que no es recull les vendes de Camarles, l'Aldea i Sant 
Jaume i que no es recull el fet de que es va fer pública l'agenda d'un ampollero.  
- No es recullen ni les preguntes formulades pel seu grup ni pel grup d'ERC. 
 
En conseqüència, el vot del grup serà desfavorable. 
  
Seguidament intervé el regidor Sr. Galve Segarra pel grup municipal d'ERC, insistint 
en que la redacció de les actes arriba a ser tan succinta que deixen de recullir-se 
manifestacions fetes en les intervencions del grup que es consideren importants. I 
sobre tot, s'arribat a no transcriure tot un punt de l'ordre del dia, el punt de precs i 
preguntes. Això últim demostra que les actes no son llegides. Per altra part, en les 
actes, es remet a l'enregistrament, però en el CD tramés als membres del plenari la 
gravació arranca amb el ple ja començat i no es pot acudir a la gravació audiovisual 
perquè en aquesta es van perdre 25 minuts que desprès es va arreglar amb un 
"copiar pegar". Per tant, l'acta hauria d'haver estat ben escrita. Tot això són 
irregularitats que no fan per a una administració moderna. 
  
L'alcalde anuncia el vot favorable del grup municipal de Juntsxl'Ampolla, atès que la 
redacció de l'acta es fa per la Secretaria ajustada a la legalitat que permet la 
transcripció succinta de les intervencions. 
  
En contrarèplica, el regidor Sr. Galve Segarra insisteix en que ha de constar que el 
que ha passat és que s'ha deixat de transcriure un punt sencer de l'ordre del dia.  

  

Resposta a les preguntes formulades en la sessió plenària del dia 8 de 
setembre de 2022 

Resposta a les preguntes formulades pel regidor Sr. Castañeda Ramos. 



 

 

 1.- Sol·licita una valoració del servei de neteja de platges de la temporada turística. 
  
La valoració és positiva, igual que la que es té de l'empresa anterior. 
  
2.- En Junta de Govern Local de data 8 d’agost de 2022, es va acordar la 
contractació de serveis jurídics per a tramitació d’un expedient administratiu al lletrat 
Sr. Francesc Artero Juan per import de 5.000 i pico euros. Es demana que s’expliqui 
la finalitat de tal contractació. 
  
S'ha fet la contractació per a fer un seguiment de l'expedient obert a la discoteca 
Mediterrània (promotors Toromendi SL), per a comprovar que la instrucció ha estat 
del tot correcta. 
  
3.- L’any passat es vam fer bastants contractacions menors a l’empresa UBASER. 
Sent que no cal licitació, per què mai s’ha contractat a cap de les tres empreses de 
neteja radicades en el municipi. 
  
La licitació es va fer per a determinats edificis municipals, i si en els edificis que 
compren el contracte s’ha de fer més neteja, aquesta l’ha de fer l’empresa que va 
guanyar la licitació, no ho pot fer cap altra. Altra cosa són neteges d’edificis que no 
estan compresos en la concessió - escola de música, jubilats... - que si s'han donat a 
empreses del poble. 
  
4.- A l’any 2019 el campus d’estiu es va celebrar en l’escola, fent-se dues hores 
extraordinàries de neteja. Enguany a tornat a celebrar-se en les escoles les dues 
hores s’han convertit en 4 (en aquest moment lliura un document a l’alcalde). 
  
A l'any 2019 el Campus d'Estiu no es va celebrar a l'escola, sino al Pavelló. Es va 
utilitzar l’escola de manera puntual perquè en el pavelló es celebrava altre 
esdeveniment. Però enguany si s'ha celebrat íntegrament en l'escola. 
  
Per a finalitzar, fa dos consideracions. 
  
1.- Dirigint-se a la regidora delegada del servei d’escombraries, Sra. Genoveva 
Cabrera González, li comenta que no es pot netejar per darrere dels contenidors 
situats en la Pl. de Bous per estar contra la via. La conseqüència és que ara és un 
niu de rates. 
  
Es veritat. Es farà una reubicació i es netejarà de punta a punta en el supòsit que no 
ho faci ADIF. 
  
2.- Manifesta la seva «satisfacció i emoció» per l’atenció que l’alcalde presta al fet de 
si es presentarà o no a les properes eleccions. 
  
L'alcalde manifesta que ni satisfacció ni emoció. 
  
A partir d'aquest moment es produeixen rèpliques i contrarèpliques amb la finalitat de 
concretar tant el sentit de les preguntes formulades com de les respostes donades. 
En tot cas es fa constar, a petició del regidor que formula les preguntes, que no es va 
presentar cap queixa per escrit de la neteja de les platges. 
  
 Resposta a les preguntes formulades per la regidora Sra. Ramírez Serra. 
 
La regidora pregunta sobre la gestió municipal sobre la plaga de rates i cucaraches 
que ha patit aquest estiu el poble, atès que sap que l’ajuntament ha rebut instàncies 



 

 

comunicant aquest fet. 
  
L'alcalde contesta que la falta de pluja ha provocat que el clavegueram no estigui 
prou net. Ha estat un fet general. S'ha parlat en el COPATE per a ficar mitjans i evitar 
aquesta situació durant l'hivern.  
  
Preguntes formulades pel regidor Sr. Ramírez Rodríguez. 
  
1.- Insisteix sobre l’assumpte de la plaga de rates i cucaraches, manifestant que ha 
estat una cosa dolenta per als negocis i un problema per al turisme. Demana si hi ha 
un pressupost addicional per a combatre-la. 
  
L'alcalde explica que el que s'ha fet és demanar un reforç del COPATE - la qual cosa 
es vora a la liquidació - i s’estan instal·lant gàbies amb verí (sense cap perill per a les 
persones) per a controlar durant l'hivern aquesta situació, ja que no se sap com anirà 
el tema pluges. 
  
2.- Sobre l’expedient 1567/2022, compra de banderetes per un import de 2.421,21 
per adonar carrers. Demana quins són aquests carrers. 
  
Aquest expedient, encara fiqui carrers, és una compra general de banderetes per a 
reposar-les quan convé. Inclou banderetes del ball i dels carrers. 
  
3.- Sobre l’expedient 1375/2022, de concessions maritimoterrestres. S’observa una 
errada en els metres quadrats de concessió de Nova Devimar, perquè realment 
ocupen molt més metres quadrats. Demana qui controla això, si Costes o 
l’Ajuntament. 
  
L'afectat per costes ho controla costes. Es té coneixement que van rebre un 
advertiment, però no consta cap denúncia.  
  
4.- Sobre l’expedient 1577/2022, de denegació de l’autorització a la Penya del Barça 
per a tallar carrers. Pregunta per què hi ha altres talls de carrer ni sol·licitats ni 
autoritzats i no passa res. 
  
No consta cap informe de la guàrdia urbana al respecte. Quan passi això, el que s'ha 
de fer és comunicar-lo a la policia per a que aquesta emeti el corresponent informe, 
com si fos qualsevol altra incidència (per exemple, música alta). 
  
5.- Fa trasllat de les impressions d’un veí sobre el municipi de l’Ampolla com el poble 
de les tres C: contaminació acústica, corrupció (uns poden fer coses i altres no) i 
cucaraches. Demana si s’ha fet cap actuació per a revertir tot això. 
  
L'alcalde contesta: 
  
- En tot cas serà el poble de les 2 C i una P (de paneroles). 
- La contaminació acústica és un fet que preocupa al govern municipal. 
- Si hi ha corrupció, que hi vagi al jutjat. 
  
En rèplica, el regidor que formula les preguntes insisteix que té constància que el 15 
de setembre de 2022 es va tallar un carrer i que no consta en cap acta de la Junta 
de Govern Local la concessió de permís i que el veí que va fer les consideracions és 
castellanoparlant. 
  
Resposta a les preguntes formulades pel regidor Sr. Galve Segarra. 



 

 

  
1.- En Junta de Govern Local de 20 de juny de 2022, s’acorda l’atorgament al Club 
Nàutic d’una subvenció. En els antecedents s’indica com a import 8.900,00 €, mentre 
que en l’acord que s’adopta l’import és de 3.100,00. En la sessió següent, s’aprova 
l’acta per unanimitat. Pregunta si algú es llegeix les actes. 
  
Aquest error va estar corregit. Les actes es llegeixen, però es poden passar coses 
per alt sense en donar-te compte. 
  
2.- En Junta de Govern Local d’11 de juliol es contracten els serveis de comunicació i 
relacions públiques per a l’Ajuntament de l’Ampolla, per import d’11.543,40 €. En els 
antecedents s’indica que no es fracciona irregularment l’objecte del contracte i que 
no hi ha, any rere any, concatenació d’aquest contracte. Pregunta com es pot afirmar 
això, si aquest contracte es va prorrogant any rere any i per què no s’aplica el 
procediment de contractació correcte. 
  
És veritat que hi ha contractacions que s'han de licitar. Ja s'han tret serveis a licitació 
i l'objectiu és aconseguir que a l’any 2023 la gran majoria estiguin licitats conforme a 
la Llei de Contractes. És la voluntat de l'equip de govern i la demanda de la 
Secretaria Intervenció. 
  
3.- El concert que va oferir Sopa de Cabra en el municipi es va celebrar en terrenys 
de la PRASAM. L’autorització per aquesta ocupació de terrenys correspon al seu 
Consell d’Administració, segons estableix l’article 23 dels Estatuts. Pregunta com és 
que no es va demanar a la PRASAM el corresponent permís.  
  
No estem parlant d'obres importants en un edifici (com, per exemple, actuacions en 
l'escola de música, per les quals es va demanar permís) sino de l'ocupació per unes 
hores d'uns terrens que, de fet, ja s'ocupen amb normalitat pels usuaris de pavelló. 
No hi ha inconvenient en fer una petició d'ús de manera general, però es considera 
que tampoc té massa importància, ja que són ocupacions puntuals. 
  
En torn de rèplica, el regidor que formula les preguntes puntualitza, respecte a la 
pregunta núm. 2, que el que se pregunta és perquè es diu que no hi ha concatenació 
de contractes quan hi ha. La intenció de l'equip de govern és bona però no es pot dir 
una cosa que no és. L'alcalde, en contrarèplica, explica la dificultat de la tramitació 
contractual i que l'ajuntament utilitza tots el possibles recursos que té a l'abast - 
inclòs el servei de la Diputació - per a regularitzar la situació. 

  

Expedient 1342/2021. Aprovació provisional de la modificació puntual núm. 9 
del Pla d'Ordenació urbana municipal delimitació d'un àmbit destinat a serveis 
tècnics 

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

  
Expedient: G1342/2021. 
Assumpte: MODIFICACIÓ NÚM. 9. DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANA 
MUNICIPAL.DELIMITACIÓ D’UN ÀMBIT DESTINAT A SERVEIS TÈCNICS. 
TRÀMIT: APROVACIÓ PROVISIONAL. 
  
PROPOSTA ALCALDIA. 



 

 

 
APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
NÚMERO 9 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE L’AMPOLLA 
DE DELIMITACIÓ D’UN ÀMBIT DESTINAT A SERVEIS TÈCNICS. 
  
El ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 9 de setembre de 2021, va aprovar 
inicialment la modificació puntual núm. 9 del POUM  redactada per l’arquitecte 
municipal Pablo Iriondo Sanz,  de delimitació d’un àmbit destinat a serveis tècnics, 
de manera que es pugui col·locar una estació transformadora que facilitarà el 
soterrament d’un tram important d’una línia de mitja tensió. 
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, qual s’aprova  el text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), aplicable per 
remissió de l’article 96 del TRLU es va exposar a informació pública pel termini d’un 
mes mitjançant edictes publicats al BOP del dia 22 de setembre de 2021, i al Diari de 
Tarragona del dia 17 de setembre de 2021 , així com a la seu electrònica de la web 
municipal, tal i com s’estableix a l’article 23.1 b) del Decret 305/2006, de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

 ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació puntual núm. 9 del POUM de 
l’Ampolla  de delimitació d’un àmbit destinat a serveis tècnics, de manera que es 
pugui col·locar una estació transformadora que facilitarà el soterrament d’un tram 
important d’una línia de mitja tensió. 
 
SEGON.- Donar-ne trasllat de la còpia de l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de 
les Terres de l’Ebre per a la seva aprovació definitiva. 
 
PEU DE RECURSOS. 
  
Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte de tràmit no qualificat, no procedeix la 
interposició de cap tipus de recurs. 
 
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 1530/2022. Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 10 del 
Pla d'Ordenació urbana municipal, sector Z5 Cala Maria 

Favorable Tipus de votació: Ordinària 
A favor: 7, dels grups municipals de Junts x l’Ampolla i de 
Ciutadans. 
En contra: 3, del grup municipal d’ERC. 
Abstencions: 0. 
Absents: 0. 

Expedient núm.: 1530/2022 
 



 

 

ASSUMPTE: MODIFICACIÓ NÚM. 10 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANA 
MUNICIPAL, SECTOR Z5 CALA MARIA. 
TRÀMIT: APROVACIÓ INICIAL. 
  
PROPOSTA ALCALDIA 
  
APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 10 
DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE L’AMPOLLA, SECTOR Z5 
CALA MARIA. 
  
ANTECEDENTS. 
  
Per Provisió d’Alcaldia, del dia 1 de setembre de 2022, es va iniciar l’expedient de 
modificació puntual núm. 10 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de L’Ampolla 
que afecta al sector Z5 Cala Maria. 
  
L’àmbit de la modificació correspon amb el determinat per la modificació núm. 1 del 
POUM de l’Ampolla, ampliat amb el sòl qualificat d’espais lliures situat a l’oest del 
barranc del Baconé i que s’incorpora al sector per permetre l’enllaç de la 
infraestructura viària i també els espais lliures situats a l’est com retalls de la 
urbanització de Cap Roig amb qualificació d’espais lliures i vial, modificant en part la 
seva qualificació per a obtenir una ordenació més racional i integrada. Aquests sòls 
es compensen degudament amb un increment notable de sistemes d’espais lliures 
del sector i obtenint la corresponent compensació. La seva superfície real és de 
204.086,97 m2. 
  
Vista la documentació tècnica. 
  
Vista la justificació de la conveniència i oportunitat. 
  
Vist l’informe emès per la secretaria intervenció. 
  
Atès que de conformitat amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de 
Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, s'ha realitzat una 
consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament, en la qual es va demanar 
l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment 
afectats per l’aprovació de l’esmentada modificació. 
  
FONAMENTS DE DRET. 
  
 1.- Llei d’Urbanisme de Catalunya: 
  

• Articles 57 i següents, sobre els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal.  
  

• Articles 96 i següents, sobre la modificació de les figures de planejament 
urbanístic.  

  

• Article 101, sobre la iniciativa privada en la formulació de plans urbanístics.  
 2.- Reglament de la Llei d’Urbanisme: 
  

• Articles 117 i 118, sobre la modificació de les figures de planejament 
urbanístic.  

  

• Article 23, sobre la convocatòria d’informació pública en els procediments 



 

 

urbanístics.  
  
3.- Avaluació Ambiental: 
  

• Llei d’Avaluació Ambiental.  
  

• Llei d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes.  
  

• Llei de Simplificació de l’Activitat Administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels Governs Locals de Catalunya i d’Impuls de l’Activitat 
Econòmica.  

  
4.- Llei reguladora de les Bases del Règim Local: 
  

• Articles 22 i 47, sobre la competència plenària i el quòrum d’adopció de 
l’acord.  

  
5.- Documentació que acompanya la proposta de modificació. 
  
 ACORD: 
  
PRIMER: Valorar positivament la justificació de la modificació i, en conseqüència, 
aprovar inicialment la modificació puntual núm. 10 del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de L’Ampolla que afecta al sector Z5 Cala Maria. 
  
SEGON: Obrir un període d’informació pública per un termini de trenta dies 
mitjançant anunci que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari de 
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, als efectes de presentació 
de possibles al·legacions. 
  
També se’n farà publicitat pels mitjans telemàtics municipals. 
  
PEU DE RECURSOS. 
  
Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte de tràmit no qualificat, no procedeix la 
interposició de cap tipus de recurs. 
 
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. 
 
El regidor Sr. Castañeda Ramos, en nom del grup municipal de Ciutadans, anuncia 
el vot favorable. 
 
El regidor Sr. Galve Segarra, en nom del grup municipal d’ERC, anuncia el vot en 
contra, atès que la proposta no es pot valorar adequadament pel següent:  

• No s’explica el perquè de no aplicar la normativa general sobre reserves 
d’aparcament. 

• No s’ha fet el tràmit previ d’informació als interessats d’acord amb l’article 133 
de la Llei 39/2015. 

• La explicació de l’alcaldia ha estat molt succinta. 

 



 

 

  

Expedient 2008/2022.Aprovació inicial de la modificació del Reglament del 
Servei de Cementiri de l’Ajuntament de l’Ampolla. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

Expedient: G2008/2022 
Procediment: Modificació Reglament 
Tràmit: APROVACIÓ INICIAL. 
Títol: Modificació del Reglament del Servei de Cementiri de l’Ajuntament de 
l’Ampolla. 
Competència: Ple 
  
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ. 
 
FETS. 
 
Aquest ajuntament ha tramitat l’expedient per a la modificació del Reglament del 
Servei de Cementiri de l’Ajuntament de l’Ampolla, en el qual consten: 
  
-        Memòria de necessitats. 
-        Decret d’inici de l’expedient. 
-        L’informe de la secretaria intervenció. 
  
FONAMENTS JURÍDICS. 
  
-        Articles 4.1 a) de la Llei reguladora de les bases del règim local, 8 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 128 de la Llei del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sobre la potestat 
reglamentària de les corporacions locals. 
-        Article 129 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, sobre els principis de bona regulació i sobre la 
quantificació i valoració de les repercussions i efectes en el cas que afecti a 
despeses o ingressos públics presents o futurs als efectes de compliment dels 
principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
-        Article 133 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, sobre el tràmit de consulta prèvia i les excepcions a la 
seva realització. 
-        Article 25.2 k) de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local, sobre la 
competència de l’ajuntament en la matèria de Cementiri i Activitats Funeràries. 
-        Articles 139 i següents de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local, 
sobre la tipificació de les infraccions i sancions per les entitats locals en 
determinades matèries. 
-        Articles 22 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local i 52.2, sobre la 
competència del ple per a la modificació del reglament, i l’article 47.1 de la Llei 
reguladora de les Bases del Règim Local, referent al quòrum exigit per a l’aprovació 
d’aquesta.  
-        Articles 49 de la Llei reguladora de les bases del règim local, 178 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 60 i següents del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, que estableixen el 
procediment per a l’aprovació i modificació dels reglaments municipals. 
-        Article 10 de la Llei de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, 
sobre la publicitat en el Portal de la Transparència. 
  



 

 

PART DISPOSITIVA 
  
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Servei de Cementiri 
de l’Ajuntament de l’Ampolla, el text del qual s’adjunta com a annex. 
  
SEGON: Exposar al públic el present acord per un termini de trenta dies hàbils a fi 
que les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions i suggeriments que estimin oportuns. 
  
L’anunci s’exposarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, així com en el e-tauler i en el Portal de la Transparència 
corporatius. 
  
TERCER: Finalitzat el termini d’exposició pública, en cas que no es presentin 
reclamacions o suggeriments, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins 
aleshores provisional, sense necessitat d’un nou acord plenari, procedint-se 
seguidament a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i el Portal de la 
Transparència del text íntegre del Reglament modificat i a anunciar al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en que 
s’hagi publicat íntegrament el text. 
  
QUART: S’ha de trametre l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra del text 
definitiu del reglament modificat a l’administració de l’Estat i a la de la Generalitat de 
Catalunya. 
  
PEU DE RECURSOS. 
  
Acte de tràmit no qualificat. 
 
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. 
 
El portaveu del grup municipal de Ciutadans fa constar que seria positiu una reunió 
de portaveus abans de portar l’assumpte a Ple. 

  

Expedient 858/2022. Aprovació del compte general de la Corporació 
corresponent a l'exercici 2021. 

Favorable Tipus de votació: Ordinària 
A favor: 7, dels grups municipals de Junts x l’Ampolla i Ciutadans. 
En contra: 3, del grup municipal d’ERC. 
Abstencions: 0. 
Absents: 0. 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2021 
  
EXP 858/2022 
  



 

 

FETS 
  
Per part de l’Àrea d’Intervenció s’ha format el Compte General del Pressupost de 
l’exercici 2021 d’aquesta Corporació. 
  
En sessió de data 17 d’agost de 2022, la Comissió Especial de Comptes va informar 
favorablement el Compte General. 
  
El Compte General amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes es sotmet a 
informació pública al BOPT. 
  
En data 23 d’agost de 2022 es publica en el BOPT núm. CVE 2022-07454 l’anunci 
d’informació pública del Compte General, iniciant-se el termini per poder presentar 
reclamacions, reparaments o observacions. 
  
Durant el termini d’exposició pública del Compte General de la Corporació 
corresponent a l’exercici de 2021, no s’han presentat objeccions ni observacions. 
  
 FONAMENTS JURIDICS 
  
1. La Regla 44 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL) estableix que el Compte 
General de l’entitat local mostrarà la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera, dels resultats i de l’execució del pressupost. 
  
2. L’article 209 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 la Regla 45 de la ICAL, 
estableixen que el Compte General estarà integrat pel de la pròpia entitats, el dels 
organismes autònoms i pel de les societats mercantils de capital íntegrament 
municipal. 
  
3. L’article 211 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, disposa 
que els municipis amb població superior a 50.000 habitants i les entitats locals 
d’àmbit territorial superior acompanyaran, a més, al Compte General una memòria 
justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i una memòria demostrativa del 
grau en què s’hagin assolit els objectius programats amb indicació dels previstos i 
aconseguits amb el cost dels mateixos. 
  
4. L’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, l’article 
116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril per la qual s’aproven les Bases del règim local i les 
Regles 49 i 51 de la ICAL disposen que els estats i comptes de l’entitat local, així 
com dels organismes autònoms i de les societat mercantils amb capital íntegrament 
de l’entitat local, seran retuts pel seu president abans del 15 de maig de l’exercici 
següent al qual corresponguin. 
  
Afegeix que el Compte General l’ha de formar la Intervenció i que abans de l’1 de 
juny s’ha de sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes. 
  
El Compte General amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes s’exposarà al 
públic per un termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els interessats podran 
presentar reclamacions, objeccions o observacions. Una vegada examinats aquests 
per la Comissió especial i fetes les comprovacions necessàries, s’emetrà un nou 
informe. 
  
El Compte General se sotmetrà al Ple per a ser aprovat abans de l’1 d’octubre 



 

 

acompanyat dels informes de la comissió especial i de les reclamacions i objeccions 
presentades. 
  
L’article 223 del TRLRHL disposa que cal retre el Compte General degudament 
aprovat al Tribunal de Comptes, abans del 15 d’octubre. 
  
Aquests terminis han estat ampliats d’acord a l’article 48 del R.D.L. 11/2020, de 31 
de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i 
econòmic per fer front a la Covid-19. 
  
El conveni de col·laboració signat el 3 de desembre del 2014 entre el Tribunal de 
Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la coordinació de la 
tramesa telemàtica dels Comptes Generals de les Entitats Locals permet que les 
Entitats Locals de Catalunya enviïn la documentació relativa al Compte General 
mitjançant un únic procediment telemàtic i que es consideri presentat el Compte 
General en ambdues institucions a tots els efectes 
  
5. La regla 45 de la ICAL disposa que els estats que formaran part del Compte 
General de l’entitat local i de cadascun dels seus organismes autònoms són el 
balanç de situació, el compte del resultat econòmic patrimonial, l’estat de liquidació 
del pressupost, l’estat de canvis del patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la 
memòria. També disposa que caldrà afegir la següent documentació 
complementària: 
  
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i 
de cadascun dels seus organismes autònoms. 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus 
saldos a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats 
per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos 
comptables  i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per 
l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat. 
  
6. La regla 48 de la ICAL estableix que a més a més dels documents relacionats 
anteriorment al Compte General s’hi acompanyaran: 
  
-  Els Comptes Anuals de les societats mercantils que l’entitat local en tingui una 
participació majoritària 
- Els Comptes Anuals de les unitats dependents d’acord amb la Llei Orgànica 
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera no compreses en l’apartat 
anterior ni integrades al Compte General. 
  
7. L’article 58 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya estableix que correspon a la Comissió 
Especial de Comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels Comptes Anuals de la 
corporació. Afegeix que per a l'exercici adequat de les seves funcions, la Comissió 
pot requerir, per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la documentació complementària que 
consideri necessària i la presencia dels membres i els funcionaris de la Corporació 
especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin. 
  
Estableix que la Comissió està integrada per membres de tots els grups polítics 
integrants de la Corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva 
representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica 
el sistema de vot ponderat. 
 
Les competències de la Comissió Especial de Comptes s'entenen sens perjudici de 



 

 

les que corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d'acord 
amb llur legislació específica. 
  
8. L’article 101.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya disposa que el Compte General i la 
documentació complementària han d'ésser a disposició dels membres de la 
comissió, perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim quinze dies abans de 
la primera de les reunions. 
  
9. La regla 49.4 de la ICAL estableix que l’aprovació del Compte General és un acte 
essencial per a la fiscalització d’aquesta pels òrgans de control extern, que no 
requereix la conformitat amb les actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera 
responsabilitat per raó de les mateixes. 
  
PART DISPOSITIVA 
 
Primer.-  Aprovar els Comptes Anuals corresponents a l’exercici 2021, de 
l’ajuntament de l’Ampolla, el Patronat Municipal de Turisme i Promocions Ampolla S 
A M, integrats pels següents documents comptables: 
  
- Balanç de situació  
- Compte de resultat econòmic patrimonial 
- Liquidació del pressupost 
- Estat de canvis del patrimoni net 
- Estat de fluxos d’efectiu 
- La memòria 
  
i la documentació complementària següent: 
  
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i 
de cadascun dels seus organismes autònoms 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus 
saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats 
per nom o raó social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos 
comptables  i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per 
l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat. 
  
Segon. - Retre els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat 
de l’exercici econòmic 2021, a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes. 
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el regidor delegat de l’Àrea, Sr. Tomàs Royo, el qual, a més de fer 
una exposició de l’assumpte conforme al text de la proposta, dona resposta a 
preguntes formulades a instància del grup municipal d’ERC en la Comissió Especial 
de Comptes que en aquell moment es van deixar de contestar: 
 

• Com es reflecteixen en el Balanç de situació els interessos de demora. 
 
En el compte de resultats econòmics patrimonials els interessos de demora estan 
imputats al compte 777 “altres ingressos” per un import de 9.122,80 € en concepte 
d’interessos de demora i 43.014,00 € en concepte de recàrrecs de constrenyiment. 
 

• Com és possible tanta demora en aplicar els cobraments pendents 



 

 

d’aplicació. 
 
Als comptes de recaptació es produeixen ingressos de gestió ordinària que es 
queden pendents de comptabilitzar. El cas més significatiu és alguns dels ingressos 
de companyies elèctriques. Es poden quantificar en 35.000,00 € aproximadament 
que a data d’avui ja estan regularitzats. 
 
Per altra banda, es produeixen ingressos de deutors que no cobreixen la totalitat del 
rebut o liquidació efectuada. Per exemple, fraccionaments multes urbanístiques, i 
també ingressos sense identificació del deutor. Es poden quantificar en 63.822,38 € 
que s’aniran regularitzant durant l’exercici o en els propers a mesura que els 
contribuents finalitzin el ajornament o fraccionament o es retornarà als subjectes que 
han efectuat un pagament duplicat. 
 
El regidor Sr. Castañeda Ramos, pel grup municipal de Ciutadans, anuncia el seu vot 
favorable, amb un reconeixement de la tasca del titular de la Tresoreria que li ha 
resolt moltes dubtes. No obstant això: 
 

- Si s’ha gastat més de mig milió del romanent, com és possible que sigui 
pràcticament igual al de l’any anterior? 

- Quedem molt lluny de complir la regla de la despesa (sabent que està 
suspesa). Al ritme que es gasta encara quedarem més lluny a l’any 2022. No 
tindrem problemes quan tornen a aplicar-la? 

- Els ingressos no cobreixen les despeses corrents. Enguany tornarà a passar. 
Es plantegen una pujada d’impostos? 

 
El regidor Sr. Galve Segarra anuncia el vot en contra. Ja van votar en contra en la 
Comissió Especial de Comptes, en la qual s’observen defectes de tramitació com és 
la falta de convocatòria en termini (abans de l’1 de juny) i no lliurar l’acta de la sessió 
anterior. I es tornen a reproduir algunes de les observacions que es va formular 
llavors: 
 

- Hi ha més despesa corrent que ingressos, la qual cosa suposa un dèficit. Això 
provoca la utilització de romanent.  

- Hi ha 6 informes per omissió de fiscalització que importen 51.811,00 €.   
- Irregularitats relatives al patronat i a la PRASAM. Per exemple, la falta de 

suport documental de determinats ingressos (pe, ingressos per veda de 
tickets). Resposta: unes vegades es fa i altres no. 

- Els cobraments pendents d’aplicació ja haurien d’estar distribuïts al 
tancament a 31/12. 

- Per què es van ficar 8.500,00 € a la caixa d’enginyers traient-les d’altres 
entitats bancàries. 

- No es fan els suficients esforços per minorar els deutors de l’ajuntament, això 
vol dir que s’han de ficar recursos. 

- Es reflecteixen contractacions amb proveïdors amb incompliments amb la 
seguretat social i hisenda. No es verifiquen els TC mensuals als efectes de 
controlar si els treballadors estan o no assegurats. 

- Sobre els indicadors de compliment, quan es diu “s’ha executar” cal mirar-lo 
en el sentit de que “s’ha deixat d’executar”. 

- Incompliment de la regla de la despesa. I encara que estigui suspesa, s’ha de 
controlar igual. 

 
L’alcalde en rèplica manifesta que el regidor delegat de l’Àrea ha fet una explicació 
planera dels resultats del comptes però que el regidor no entén. Totes les objeccions 
manifestades, dins del pressupost, no són tan greus i han estat oportunament 



 

 

explicades.  
 
Pren de nou la paraula el regidor Sr. Castañeda Ramos demanant que es doni 
contesta a les dubtes plantejades en la seva intervenció. 
 
L’alcalde contesta que el nou pressupost no serà deficitari, que no es pujarà 
impostos i que el romanent s’utilitza per a despesa de capital. S’intentarà quadrar el 
pressupost de la millor manera possible.  
 
Torna a intervenir el regidor Sr. Galve Segarra per a dir que massa bé que entén les 
coses i que per això fa les puntualitzacions.  
 
L’alcalde diu que llavors el que passa és que no vol entendre. 
 
El regidor Sr. Castañeda Ramos insisteix en que se li expliqui el tema del romanent. 
L’alcalde li contesta que no té les dades i que si vol faci la pregunta per escrit. 

  

Expedient 2026/2022. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança 
fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles 

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

Expedient: 2026/2022 
Procediment: Modificació ordenança fiscal 
Títol: Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
TRÀMIT: Aprovació provisional 
COMPETÈNCIA: PLE DE LA CORPORACIÓ. 
  
PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL 
  
FETS 
  
Amb la finalitat de potenciar el ús de les energies renovables, la regidoria de 
Turisme, Territori i Canvi Climàtic informa sobre la conveniència de l’aprovació de la 
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles per a 
establir la bonificació potestativa regulada en l’article 74.5 del Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals que permet bonificar els bens immobles en els 
que s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar 
condicionada a que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors 
que disposin de la corresponent homologació per l’administració competent. 
  
Es justifica la innecessarietat de la consulta pública prèvia establerta a l’article 133 
de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de 
conformitat amb el seu núm. 4, en el fet que es tracta d’una modificació parcial d’una 
ordenança fiscal ja aprovada que, a més a mes, no imposa cap obligació de cap 
tipus als destinataris. 
  
S’ha seguit la tramitació que estableix la normativa aplicable. 
  
FONAMENTS JURÍDICS 
  
L’art. 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 



 

 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix, en els termes del que 
disposen els arts. 22 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local, 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei Fiscal i de règim local de Catalunya i 63 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
que el Ple és l’òrgan competent per aprovar i modificar les Ordenances fiscals. 
  
El procediment per a la modificació de l’ordenança fiscal és el previst en l'article 17 
del TRLRHL, tenint en compte que haurà de tenir el contingut establert en l'article 
16.2 de l'esmentada norma. 
  
PART DISPOSITIVA 
  
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació el text de l’Ordenança fiscal 
reguladora de l’Impost sobre béns immobles, d’acord amb el següent: 
  
a)     procedir a la modificació de l’article 5 de l’ordenança, bonificacions, afegint un 
apartat 3 bis amb el següent contingut: 
  
“Tindran dret d’una bonificació de la quota íntegra de l’impost els béns immobles en 
els que s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia 
provinent del sol. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que les 
instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la 
corresponent homologació per l’administració competent d’acord amb el següent: 
  
1.- Gaudiran d’una bonificació del 30% de la quota íntegra de l’impost els sistemes 
d’abastament instal·lats en habitatges unifamiliars, en locals comercials i en 
immobles que comparteixen ambdós usos. 
  
La durada de la bonificació serà de 4 anys, i el seu import en cap cas podrà superar 
els 300 €/any per referència cadastral. 
  
2. Pel que fa a les comunitats de veïns i habitatges plurifamiliars que optin a instal·lar 
aquests sistemes per a abastir el consum de zones i elements comuns, la bonificació 
serà del 3% per a cada veí, durant 4 anys. 
  
3. No procedirà la bonificació qual les instal·lacions siguin obligatòries d’acord amb la 
normativa específica de la matèria. 
  
4. En cap cas l’import total de la bonificació atorgada durant els 4 anys pot ser 
superior al cost de la instal·lació del sistema per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia solar. 
  
5. Aquesta bonificació és d’aplicació exclusiva per a sistemes d’abastament domèstic 
o comercial. Resten excloses les instal·lacions d’ús agrari o industrial. 
  
6. Caldrà acompanyar a la sol·licitud fotocòpia de la següent documentació: 
 -       Llicència atorgada o comunicació efectuada a l’ajuntament de la instal·lació del 
sistema. Aquest aspecte, en tot cas, serà verificat per l’ajuntament d’ofici. 
-       Referència cadastral de l’immoble on s’ubica la instal·lació en el supòsit 
d’habitatges unifamiliars, locals comercials o immobles que comparteixen els dos 
usos. 
-       Factura/es de la instal·lació. 
-       Declaració responsable del titular per a la posada en servei d’instal·lacions 
elèctriques de baixa tensió presentada davant la Generalitat de Catalunya, a efectes 



 

 

de l’obtenció de la inscripció al RITSIC (Registre d’instal·lacions tècniques de 
Seguretat Industrial de Catalunya) de la instal·lació. 
-       Inscripció en el RAC (Registre d’Autoconsum de Catalunya) de la instal·lació 
-       Inscripció en el RASIC (Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de 
Catalunya) de l’empresa instal·ladora o al registre equivalent d’una altra Comunitat 
Autònoma de l’Estat Espanyol. 
-       Memòria descriptiva o de disseny de la instal·lació, amb el contingut mínim 
establert per la Generalitat de Catalunya per a instal·lacions fotovoltaiques de 
potència fins a 10 kW. Si és superior, és necessari un projecte i un certificat final de 
instal·lació signat per tècnic competent. En tot cas, ha de constar l’estalvi i la 
reducció de consum elèctric que proporcionarà el sistema. 
  
7. L’ajuntament de l’Ampolla, en ús de les seves potestats, podrà verificar la 
instal·lació i la veracitat de la documentació aportada, així com demanar el recull de 
factures de la llum dels sis mesos anteriors i posteriors a la instal·lació.” 
  
b)    Incloure una disposició transitòria amb el següent redactat: 
  
“Els sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar instal·lats abans 
de l’entrada en vigor de la bonificació contemplada en l’ordenança, podran acollir-se 
a aquesta bonificació sempre que la sol·licitud de llicència o la comunicació de la 
instal·lació s’hagi presentat a l’ajuntament durant els 4 anys anteriors i es presenti la 
resta de documents que es demana en l’article 5 apartat 3bis. Aquest aspecte, en tot 
cas, serà verificat per l’ajuntament d’ofici.” 
  
SEGON: Publicar aquest acord d’aprovació provisional de la modificació del text de 
l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles mitjançant edicte que 
s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'anuncis de la 
Corporació, així com en el portal de transparència d'aquest Ajuntament. En aquest 
edicte s’ha de donar audiència als interessats per un període de 30 dies des del 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, 
dins el qual podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. 
 
En cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, aquest acord d’aprovació 
provisional esdevindrà d’aprovació definitiva. En aquest cas, l’acord provisional 
elevat a definitiu més el text íntegre de la modificació de l’Ordenança s’han de 
publicar en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el portal de transparència 
d'aquest Ajuntament, sense que entri en vigor fins que s’hagi dut a terme la 
publicació en el BOPT. 
  
Peu de recurs 
  
Aquesta aprovació provisional és un acte de tràmit no qualificat. 
  
En cas que no es presentin al·legacions, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva i, 
llavors, si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació. 
 
INTERVENCIONS. 
 

- La regidora delegada de l’Àrea, Sra. Faiges Albiol, pren la paraula per a fer una 
exposició de l’assumpte a tractar conforme al text de la proposta que es sotmet a 



 

 

votació. 
 
El regidor Sr. Castañeda Ramos, pel grup municipal de Ciutadans, anuncia el vot a 
favor. Pregunta si s’ha contemplat la signatura de convenis amb les empreses 
d’instal·lacions de plaques perquè hi ha persones sense recursos econòmics i si s’ha 
fet un estudi del que es deixarà d’ingressar i com es compensarà. 
 
El regidor Sr. Galve Segarra, pel grup municipal d’ERC, anuncia el vot favorable. No 
obstant això manifesta la falta d’un estudi de l’impacte en els comptes municipals i 
que hagués estat bó no haver excloure de la bonificació els usos agrícoles i 
industrials, per afavorir la implantació d’indústria al polígon industrial.  
 
La regidora en rèplica explica que es considera que el benefici medi ambiental 
supera la possible pèrdua d’ingressos i que la exclusió dels usos agrícoles i 
industrials ha estat perquè es vol començar pels usos domèstics i vore com va la 
implementació. I en un futur incorporar-los. 

 
En contrarèplica, el regidor Sr. Castañeda Ramos insisteix en la necessitat de 
quantificar l’impacte econòmic de la mesura. 

  

Expedient 2009/2022. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança 
fiscal reguladora de l’ICIO 

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

Expedient: 2009/2022 
Procediment: Modificació ordenança fiscal 
Títol: Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres 
TRÀMIT: Aprovació provisional 
  
 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ. 
  
APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANCA FISCAL 
NÚM. 12 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES 
  
  
ANTECEDENTS. 
  
Amb la finalitat de potenciar el ús de les energies renovables, la regidoria de 
Turisme, Territori i Canvi Climàtic informa sobre la conveniència de l’aprovació de la 
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres per a establir la bonificació potestativa regulada en l’article 
103.2 b del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals que permet 
bonificar la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions i obres en les 
quals s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar 
condicionada a que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors 
que disposin de la corresponent homologació per l’administració competent. 
  
Als efectes, l’alcaldia, mitjançant decret, ha ordenat l’inici de l’expedient per a dur a 
terme la seva modificació. 



 

 

  
La modificació que es proposa suposa una modificació de l’article 6 de l’ordenança, 
bonificacions i exempcions, afegint un apartat 2 amb el següent contingut: 
  
“2. Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del corresponent acord, en 
les construccions, instal·lacions i obres en les que s’incorporin sistemes per a 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, es bonificarà en un 95% la quota de 
l’impost condicionada a que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin 
col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l’administració 
competent.” 
  
FONAMENTS DE DRET 
  
Articles 4 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local i 8 de la Llei Municipal i 
del Règim Local de Catalunya, sobre la potestat reglamentària. 
  
Article 15 de la Llei reguladora de les Hisendes locals, sobre la potestat d’aprovació i 
modificació d’ordenances fiscals. 
  
Article 17 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals sobre la competència plenària 
de l’aprovació i modificació d’ordenances fiscals. 
  
Articles 22 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local, 52 de la Llei 
Municipal i del Règim Local de Catalunya, respecte al quòrum de l’adopció de l’acord 
pel ple.  
  
Articles 133 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques i 63 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, pel que fa 
a la tramitació de la modificació. 
  
Article 7 de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera en 
relació amb l’article 129.7 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en quan al respecte als principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
  
Article 19 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, respecte als recursos. 
  
ACORD 
  
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de la Ordenança Fiscal Núm. 12 
reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, d’acord amb el 
següent: 
  
Article 6è. Bonificacions i exempcions, afegint un apartat 2 amb el següent contingut: 
  
“2. Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del corresponent acord, en 
les construccions, instal·lacions i obres en les que s’incorporin sistemes per a 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, es bonificarà en un 95% la quota de 
l’impost condicionada a que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin 
col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l’administració 
competent.” 
  
SEGON: Exposar aquest acord al e-tauler municipal i publicar anunci d’exposició al 
Butlletí Oficial de la Província pel termini de trenta dies, dins dels quals els 
interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen 



 

 

adients. 
  
TERCER: En cas que no hi hagin al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà 
definitiu sense necessitat d’un nou acord plenari. 
  
L’acord inicial esdevingut ferm més el text íntegre de la modificació es publicarà en el 
Butlletí Oficial de la Província, moment en que entrarà en vigor. Igualment, es 
publicarà en la Seu Electrònica Municipal. 
  
QUART: En cas que hi hagin al·legacions, previ informe de la secretaria intervenció, 
el Ple les estimarà o les desestimarà total o parcialment i procedirà a adoptar l’acord 
d’aprovació definitiva. 
  
L’acord d’aprovació definitiva més el text íntegre de la modificació es publicarà en el 
Butlletí Oficial de la Província, moment en que entrarà en vigor. Igualment, es 
publicarà en la Seu Electrònica Municipal. 
  
PEU DE RECURSOS 
  
Contra l’acord de modificació de l’ordenança fiscal es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos a partir de la seva 
publicació. 
 
INTERVENCIONS 
 

- La regidora delegada de l’Àrea, Sra. Faiges Albiol, pren la paraula per a fer una 
exposició de l’assumpte a tractar conforme al text de la proposta que es sotmet a 
votació. 
 
El regidor Sr. Castañeda Ramos, pel grup municipal de Ciutadans, anuncia el vot a 
favor. Fa constar que no hi ha quantificació econòmica.  
 
El regidor Sr. Galve Segarra, pel grup municipal d’ERC, anuncia el vot a favor. I 
entén que en aquesta bonificació, com no es diu res al respecte, serà aplicable a tot 
tipus d’ús. 

  

Moció presentada pel grup municipal de Junts per L'Ampolla per demanar al 
Departament d'Acció Climàtica que acceleri el nou Reglament que ha de 
permetre la crema de restes vegetals en els camps de conreu 

L'alcalde explica que avui s'ha arribat a un acord amb el govern central sobre la 
crema de restes vegetals. Encara que falta passar-lo per Corts Generals, sembla ser 
que la prohibició desapareixera. Per tant, es retira de l'ordre del dia.  
  
El regidor del grup municipal d'ERC, Sr. Galve Segarra, intervé per a assenyar que 
encara queda corda i que no se sap si per a l'1 de gener, moment d'entrada en vigor, 
ja estarà tot resolt. L'alcalde considera que la cosa anirà ràpida. 

  

 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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