
 

 

  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLN/2022/8  El ple  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de 
convocatòria  

Extraordinària 

Data  21 / de novembre / 2022  

Durada  Des de les 19:00 fins a les 19:37 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 SÍ 

47823028W PAULA RAMÍREZ SERRA SÍ 

52602153A RAFAEL ROQUE TOMÀS ROYO SÍ 

40927255C SEBASTIAN FRANCISCO CASTAÑEDA RAMOS SÍ 

  

  

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



 

 

  

APROVACIÓ DE L'ACTA COMPLEMENTÀRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA EN DATA 8 DE 
SETEMBRE DE 2022, CORRESPONENT AL TORN DE PRECS I PREGUNTES 

Favorable Tipus de votació: Ordinària 
A favor: 8, dels grups municipals de Junts per l’Ampolla i de 
Ciutadans. 
En contra: 3, del grup municipal d’ERC. 
Abstencions: 0. 
Absents: 0. 

Es porta a aprovació plenària l'acta complementària de la de la sessió de data 8 de 
setembre de 2022, la qual recull el torn de precs i preguntes llavors formulades que 
no va quedar reflectit en l'acta aprovada de dita sessió. 
 
Obert el debat, pren la paraula el regidor Sr. Castañeda Ramos, del grup municipal 
de Ciutadans, per a manifestar que s'està davant d'un fet històric (mai s'havia 
aprovat un acta complementària) i que l'alcalde no s'havia donat compte de la falta 
de transcripció en l'acta de la sessió corresponent. Malgrat això, anuncia el vot 
favorable. 
 
Tot seguit el regidor Sr. Galve Segarra, del grup municipal d'ERC, anuncia el vot en 
contra. El que va passar va ser que es va aprovar un acta que no s'hauria d'haver 
aprovat i, a més, en vegades de portar l'acta corregida, es porta una 
complementària. Entén que no és la tramitació correcta i que tot això és pel fet de no 
voler acceptar una errada i fer una rectificació. 

  

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 6 D'OCTUBRE DE 2022 

Favorable Tipus de votació: Ordinària 
A favor: 7, del grup municipal de Junts per 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. 
 
El regidor Sr. Castañeda Ramos, del grup municipal de Ciutadans, manifesta que les 
actes han de transcriure no únicament els resultats de les votacions, sino també el 
que es diu; Per exemple, la transcripció de l'assumpte de les contractacions a 
URBASER no es complerta - falta dir que es pot fer - i no es diu res sobre lo de les 
patrulles ciutadanes. Són coses substancials que han d'estar en l'acta. Anuncia el vot 
en contra. 
  
El regidor Sr. Galve Segarra, del grup municipal d'ERC, diu que en les actes es 
redacten de forma succinta i es remet a l'engregistrament. Però es queixa de que no 
s'ha lliurat el CD de la sessió, per la qual cosa no es pot remetre a res. 

  

 



 

 

Expedient 2120/2022. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE BAIXES DEL CATÀLEG 
DE FONS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'AMPOLLA 

Favorable Tipus de votació: Ordinària 
A favor: 8, dels grups municipals de Junts per l’Ampolla i 
Ciutadans. 
En contra: 3, del grup municipal d’ERC. 
Abstencions: 0. 
Absents: 0. 

Expedient: 2036/2022 
  
Aprovació de la relació de baixes del catàleg de fons de la Biblioteca municipal 
de l’Ampolla 
  
PROPOSTA D’ACORD 
 
Fets 
  
Per part de la regidoria de cultura s’ha emès informe de necessitats pel que 
s’autoritza a les responsables de la Biblioteca municipal de l’Ampolla perquè puguin 
donar de baixa els exemplars del fons bibliogràfic quan es produeixin les 
circumstàncies que així ho aconsellin per tal de mantenir-lo actualitzat. 
  
Les responsables de la Biblioteca municipal de l’Ampolla han realitzat la tasca 
d’esporga del fons, tasca que inclou revisar el fons de la biblioteca per determinar-ne 
els llibres obsolets, deteriorats, duplicats, etc... sempre seguint els criteris objectius i 
tècnics establerts en matèria bibliotecària. 
  
Un cop elaborat l’annex, es sol·licita s’aprovi la desafectació dels llibres que, 
periòdicament, es donen de baixa del fons de la biblioteca seguint els criteris abans 
esmentats. D’aquesta manera, els llibres, podran ser objecte de donació o 
d’eliminació, si s’escau. 
            
Fonaments de dret 
  
La legislació aplicable és la següent: 
  
-Llei 4/1993 de 18 de març del sistema bibliotecari de Catalunya. 
  
-Llei 23/2011, de 29 de juliol, de dipòsit legal. 
  
-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques 
  
Proposo 
  
Donar de baixa del catàleg de fons de la Biblioteca municipal de l’Ampolla els que 
consten en l’Annex d’esporga del mes de setembre que figuren en l’expedient, als 
efectes de poder donar espai a noves adquisicions i que aquests es destinin a la 
donació a entitats sense ànim de lucre o, en el seu cas, eliminació. 
 
INTERVENCIONS 
 

- La regidora delegada de l’Àrea, Sra. Caballé Fabra, 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, del grup municipal de Ciutadans, anuncia el vot 
favorable.  
 
El regidor Sr. Galve Segarra, del grup municipal d’ERC, explica que davant aquest 
expedient ha quedat commocionat, sense poder entendre com els llibres es poden 
considerar obsolets, arribant fins i tot a la seva eliminació.  
 
L’esporga de llibres (terminologia que també li sobta) contempla llibres d’Andreu 
Carranza, d’Isabel Allende, de Pere Calders, La Colmena de CJ Cela... entre molts 
d’altres. S’està parlant de més de 500 llibres. 
 
La instrucció de l’expedient ni explica els criteris tècnics que fonamenten aquestes 
baixes del catàleg ni els motius. Cap llibre s’hauria de desclassificar. Les biblioteques 
són per això, per a guardar llibres, amb independència del seu estat o de les 
peticions dels usuaris. 
 
Per tot això, anuncia el vot en contra. S’ha d’explicar millor.  
 
Pren la paraula la regidora de l’Àrea per a exposar que aquest expedient deriva de 
normativa de la Generalitat de Catalunya i que no tots s’eliminen. Són susceptibles, 
per exemple, de donació. L’eliminació és en cas de que estiguin en molt mal estat. 

  

Expedient 2225/2022. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 2 DE LA 
PLANTILLA DE PERSONAL. AMORTITZACIÓ D’UNA PLAÇA DE VIGILANT I 
CREACIÓ D’UNA PLAÇA DE POLICIA 

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

G2225/2022 
EXPEDIENT: MODIFICACIÓ NÚM. 2 PLANTILLA DE PERSONAL. 
AMORTITZACIÓ D’UNA PLAÇA DE VIGILANT I CREACIÓ D’UNA PLAÇA DE 
POLICIA. 
 
TRÀMIT: APROVACIÓ INICIAL. 
  
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 
 
ANTECEDENTS 
  
En data 2 de novembre de 2022 es va emetre per la Unitat Gestora de Recursos 
Humans de la Corporació informe en el que es justificava la necessitat i conveniència 
de dur a terme la modificació de la plantilla consistent en: 
  
1.- Amortitzar una plaça de vigilant municipal: 
  

Denominació 
Grup 

Classificació 
Nivell Complement 

Destí 
Situació 

Vigilant               C2                    15   Vacant 

 2.- Crear una plaça de Policia Local d’acord amb el següent: 



 

 

  

Denominació 
Grup 

Classificació 
Nivell Complement 

Destí 
Situació 

Policia                C2                    15 Vacant 

  
Es fonamenta la necessitat en el que a la disposició addicional tercera de la Llei 
16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, s’estableix que les places de vigilants 
de les corporacions locals que compleixen tasques de policia s’han de considerar 
com a places a extingir en el cas de que l’ajuntament creï un cos de policia local. 
  
En data 2 de novembre de 2022, per Decret de l’Alcaldia núm. 2022-0219, es va 
iniciar expedient per modificar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament. 
  
En data 2 de novembre de 2022, es va emetre per la Intervenció, informe sobre la 
despesa que, si escau, implica l'aprovació de la modificació de la plantilla, en el sentit 
favorable. 
  
En data 2 de novembre de 2022 es va emetre per la Secretaria informe sobre la 
legislació aplicable i la tramitació a seguir. 
  
FONAMENTS JURÍDICS 
  
·      Els articles 22.2.i) i 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local. 
·      Els articles 126 i següents del Text Refós de les Disposicions vigents en matèria 
de Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
·      L'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
·      L’article 283 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
·      Els articles 26 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
·      Disposició addicional tercera de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies 
locals. 
  
RESOLUCIÓ 
  
PRIMER: APROVAR INICIALMENT la modificació núm. 2 de la plantilla de personal 
de l’ajuntament de l’Ampolla de la forma següent: 
  
1.- Amortitzar una plaça de vigilant municipal: 
  

Denominació 
Grup 

Classificació 
Nivell Complement 

Destí 
Situació 

Vigilant              C2                    15 Vacant 

  
2.- Crear una plaça de Policia Local d’acord amb el següent: 
  

Denominació 
Grup 

Classificació 
Nivell Complement 

Destí 
Situació 

Policia                   C2                    15 Vacant 

  
SEGON: Sotmetre el present acord a informació pública pel termini de quinze dies 



 

 

mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el Portal de la 
Transparència de l’ajuntament. 
  
Durant aquest termini les persones interessades podran examinar l’expedient i 
presentar les al·legacions i reclamacions que estimin pertinents. Transcorregut 
aquest termini, si no es presenten al·legacions, s’entendrà elevat a definitiu aquest 
acord d’aprovació inicial. 
  
PEU DE RECURSOS 
 
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, del grup municipal de Ciutadans, anuncia el vot 
favorable. Però fa una reflexió respecte a que hi ha membres del Cos de Vigilants 
que necessitarien un GPS per a anar a l’Hort de Salomó.  
 
En aquest moment intervé l’alcalde per a puntualitzar que l’accés a la funció pública 
és per a tothom i que per tant, poden ser membres del cos de vigilants gent que no 
son del poble i que per tant, no el coneixen suficientment.  
 
El regidor Sr. Galve Segarra, del grup municipal d’ERC, anuncia el vot favorable. 
Però fa l’observació que la plaça de vigilant que s’amortitza i la de policia que es crea 
són del mateix grup i subgrup de classificació i tenen el mateix complement de destí. 
Per tant, l’argument que es va fer servir de que la creació del cos de policia 
augmenta el costos no és cert, perquè cobren el mateix. 

  

Expedient 2277/2022. PROPOSTA SUPORT A LA POSADA EN MARXA DEL 
CANAL DE REGADIU ALDEA-CAMARLES. 

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

Expedient: G 2277/2022 
ASSUMPTE: SUPORT A LA POSADA EN MARXA DEL CANAL DE REGADIU 
ALDEA-CAMARLES. 
  
PROPOSTA ALCALDIA 
 
La Comunitat de Regants del Canal Aldea-Camarles ha reactivat el procés per posar 
en marxa aquest canal de regadiu, que compta amb una concessió d’aigua de 1.200 
litres per segon i afecta una superfície de 6.687 hectàrees de superfície de secà de 
l’interior dels termes municipals de Tortosa-Campredó, l’Aldea, Camarles, l’Ampolla i 
el Perelló. Un projecte que ha estat paralitzat l’última dècada, per la crisi econòmica, 
malgrat que el 2010 es va adjudicar la primera fase del projecte, que corresponia a 
les obres de captació i impulsió de la primera bassa de regulació que havia de portar 
l’aigua a la primera fase d’aquest regadiu. 
  
Existeix una concessió d’aigua des de l’any 1927 amb un cabal de 1.400 litres per 



 

 

segon en continu des del riu Ebre per l’establiment d’un sistema de reg denominat 
des de l’inici “Canal L’Aldea-Camarles” que afecta a una superfície aproximada de 
6.687 Ha. dels termes municipals de Tortosa, L’Aldea, Camarles, L’Ampolla i el 
Perelló. 
  
Donat que durant els darrers mesos la Comunitat de Regants del Canal Aldea- 
Camarles ha convocat els pagesos de la zona, que afecta un total de 2.300 
propietaris, per copsar el seu interès en la posada en marxa d’aquest regadiu que 
suposarà una inversió de més 100 milions d’euros i una millora de les explotacions 
agrícoles d’una àrea que està declarada Reserva de la Biosfera de les Terres de 
l’Ebre. 
  
Atès que la Comunitat de Regants ha contactat amb l’Ajuntament de l’Ampolla per 
reclamar el suport de la institució al projecte. 
  
Donat que al Consell Comarcal ja es va fer una reunió informativa amb representants 
de la comunitat de regants del canal Aldea-Camarles i els ajuntaments dels municipis 
afectats, proposo als grups municipals l’adopció dels següents 
  
ACORDS 
  
PRIMER.- Mostrar el suport a la posada en funcionament del projecte de regadiu 
Aldea-Camarles que implicarà una millora de les explotacions agrícoles de secà 
d’una superfície de 6.687 hectàrees de la zona interior dels termes municipals de 
Tortosa- Campredó, l’Aldea, Camarles, l’Ampolla i el Perelló. 
  
SEGON.- En el supòsit que hi hagi una àmplia demanda per part del pagesos, 
demanar al departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que actualitzi 
el projecte i es porten a terme els tràmits necessaris per a activar el regadiu del canal 
Aldea-Camarles. 
  
TERCER.-El projecte de regadiu Aldea-Camarles es limitarà a la superfície prevista 
de 6.687 hectàrees dels termes municipals de Tortosa-Campredó, l’Aldea, Camarles, 
l’Ampolla i el Perelló i en cap cas es podrà ampliar la superfície de reg fora d’aquest 
àmbit. 
  
QUART.- Traslladar aquests acords a la Comunitat de Regants del Canal Aldea- 
Camarles, als ajuntaments dels municipis afectats, a les cooperatives agrícoles del 
Baix Ebre i al departament d’Acció Climàtica. 
 
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, del grup municipal de Ciutadans, anuncia el vot 
favorable, amb una felicitació a la regidora per la iniciativa. 
 
El regidor Sr. Galve Segarra, del grup municipal d’ERC, anuncia el seu vot a favor, 
però formula un seguit de preguntes sobre aquesta actuació: el seu cost i el seu 
finançament, amb el cost que pot suposar per a l’ajuntament.  
 
La regidora Sra. Faiges Albiol explica que és una actuació finançada al 100% pel 
Departament d’Acció Climàtica i les despeses de manteniment aniran a càrrec de la 



 

 

Comunitat de Regants. 

  

Expedient 2319/2022. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE 
CONCESSIÓ FELICITACIONS PÚBLIQUES I CONDECORACIONS DE 
DIFERENTS AGENTS DE LA GUÀRDIA MUNICIPAL DE L’AMPOLLA 

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

G2319/2022 
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE CONCESSIÓ FELICITACIONS 
PÚBLIQUES I CONDECORACIONS DE DIFERENTS AGENTS DE LA GUÀRDIA 
MUNICIPAL DE L’AMPOLLA 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
  
Antecedents 
  
Vistes les propostes de concessió de felicitacions públiques i condecoracions 
 presentades pel Cap de la Policia Local de l’Ampolla a diferents Agents del cos de la 
Guàrdia Municipal 
  
 Fonaments de dret 
  
L’article 45, apartats 1 i 2, de la Llei 16/1991 de les policies locals, regula que els 
reglaments específics de la policia local poden establir un règim d’atorgament de 
distincions i de recompenses a llurs membres en determinats supòsits o 
circumstàncies. També estableix que les distincions, condecoracions i les 
recompenses han de constar en l’expedient personal del funcionari i poden ser 
valorades com a mèrit en els concursos de provisió de llocs de treball. 
  
Proposo 
  
Primer.- Concedir felicitació individual als empleats de la Guàrdia Municipal de 
l’Ampolla que es relacionen a continuació: 
  
- Als agents  núm. TIP 0907 i núm. TIP 1109 per la seva intervenció en la detecció i 
desmantellament de 600 plantes de marihuana i detenció de dues persones 
implicades en un presumpte delicte contra la salut pública. 
  
Segon.- Concedir una condecoració amb una medalla de bronze al mèrit policial als 
agents que es relacionen a continuació: 
  
- A l’agent núm. TIP 300 per la seva trajectòria professional, la seva implicació amb 
el treball, dedicació i esforç en les seves funcions diàries de compromís i lleialtat amb 
la institució. 
  
- Als agents núm. TIP 1821 i núm. TIP 1921 per socórrer una persona víctima d’una 
parada cardiorespiratòria. 
  
- Als agents núm. TIP 0292 i núm. TIP 0806 per salvaguardar la vida d’una persona 
víctima d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa i detenció de l’autor. 
 Tercer.- Encarregar al Cap de la Policia Local de l’Ampolla la realització dels tràmits 



 

 

necessaris per concedir les felicitacions i les condecoracions esmentades, les quals 
podran tenir consideració de mèrit en processos selectius de personal, i que 
aquestes passin a formar part de l’expedient personal dels funcionaris.  
 
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, del grup municipal de Ciutadans, anuncia el seu vot 
favorable, considerant que és una molt bona idea. Ell, en el seu moment, i en seu 
plenària, ja va felicitar al Cos de vigilants per la seua bona actuació.  
 
El regidor Sr. Galve Segarra, del grup municipal d’ERC, felicita al cap del la Policia 
per aquesta iniciativa que s’hauria d’haver fet molt més abans. Felicita als premiats i 
la fa extensiva als no premiats, pel seu dia a dia. 

  

Una vegada tractat l’ordre del dia, l’alcalde aprofita per a comunicar als reunits que el plenari 
ordinari del mes de desembre es celebrarà el dia 15, atès que la data ordinària cau en festiu. 
Tots resten assabentats.   

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

  

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


