Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2021/2

El ple

Extraordinària

Data

18 / d’octubre / 2021

Durada

Des de les 19:00 fins a les 19:50 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

NO

40914623S

FRANCESC ARASA PASCUAL

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

NO

52602153A

RAFAEL ROQUE TOMÀS ROYO

SÍ

40927255C

SEBASTIAN FRANCISCO CASTAÑEDA RAMOS

SÍ

40929576H

ÀLVARO CASANOVA CURTO

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. FRANCISCO RAMÍREZ RODRÍGUEZ:
«motius personals»
1. PAULA RAMÍREZ SERRA:
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Tipus de
convocatòria

Número: 2021-0014 Data: 17/11/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Maria Luisa Muley Sales (2 de 2)
Secretaria Intervenció
Data Signatura: 17/11/2021
HASH: b55f5c07633471d468c83647c907a879

Francesc Arasa Pascual (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 17/11/2021
HASH: 8072345a1110a1763155111f99b7f2c7

ACTA

«motius personals»
Una vegada verificada per la secretària la constitució vàlida del Ple, l’alcalde, abans d’iniciar
la deliberació de l’ordre del dia, dona contesta a les preguntes formulades pels regidors en la
sessió ordinària immediatament anterior a la que avui es celebra, tenint en compte que a les
formulades pel regidor Sr. Castañeda ja se li van donar en aquell mateix moment:
Preguntes formulades pel regidor Sr. Galve:
1.- Sobre l’aprovació en diferents Juntes de Govern dels mateixos contractes menors sense
que ningú s’adonés de l’errada.

3.- Sobre la celebració dels actes institucionals de la Diada de l’Onze de Setembre, es
contesta que no es va contractar la coral perquè, com ja es va dir en seu plenària, la Coral
no existeix des de fa anys.
A requeriment del regidor que formula la pregunta, es demana que es contesti a la primera
part d’aquesta, que era el perquè es feien els actes institucionals el dia 10 i no el dia 11.
L’alcaldia respon que simplement és un tema de canvi de criteri.

ACTA DEL PLE

2.- Sobre el perquè de la revocació de la potestat sancionadora delegada en la Junta de
Govern, s’ha de partir del fet que en aquest municipi no hi ha obligació de tenir Junta de
Govern. La revocació ha estat per motius d’agilitat administrativa, sense que suposi minvar
la transparència en la gestió.

Número: 2021-0014 Data: 17/11/2021

Això ha estat un simple error de transcripció que ha estat solucionat.

Preguntes formulades pel regidor Sr. Ramírez:
1.- Respecte a les mesures adoptades davant el vandalisme de cap de setmana, tampoc es
considera que hagi estat tant. La Policia Local va adoptar les mesures necessàries per al
seu control.
2.- Respecte a les actuacions corporatives per a aconseguir la instal·lació de bandes
antisoroll a l’autopista, s’ha traslladat la petició al Ministerio.
3.- Respecte a la situació de la carretera de Cap Roig, s’intentarà donar solucions parcials
(tipus instal·lació de bandes rugoses); però fins que no hi hagi el projecte d’urbanització de
Cala Maria, no es durà a terme cap inversió.
Tot seguit, es continua amb la deliberació dels assumptes inclosos en l’ordre del dia:
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4.- Sobre les dades desactualitzades de l’Agenda d’actes i reunions de l’Alcaldia, això, en
aquell moment, responia a vacances del personal responsable. Però l’Agenda està
actualitzada.

A) PART RESOLUTIVA

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat dels 9 membres assistents dels 11
que formen la corporació.

Es pregunta als reunits si procedeix l'aprovació de l'acta anterior.

El regidor Sr. Galve, del grup municipal d'ERC, pren la paraula i al seu torn també
agraeix les paraules del regidor Sr. Castañeda. I tot seguit fa les següent
consideracions, als efectes de que, si s'estima la rectificació, poder aprovar l'acta:

- L'acta transcriu que l'alcalde, finalitzant el ple, va dir que no s'havia contractat la
Coral per a la commemoració de la Diada de l'Onze de setembre perquè s'ha
dissolt... però no consta que va afegir que s'havia dissolt feia 2 anys. I aquesta
puntualització esdevindrà necessària respecte a preguntes que es formularan en
plenari ordinari.
El plenari troba conformes les consideracions fetes i, per tant, l'esmena de l'acta
anterior d'acord amb aquestes.

ACTA DEL PLE

- Respecte a les festes locals, el mes no és setembre, sinó novembre.

Número: 2021-0014 Data: 17/11/2021

El regidor Sr. Castañeda, del grup municipal de Ciutadans, anuncia el vot favorable,
agraint al regidor Sr. Galve la seva intervenció en el plenari anterior quan va demanar
la rectificació de la qualificació que va fer del plenari com a històric, no pas com a
important.

Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8 (Grups Municipals de Junts x l’Ampolla i Ciutadans)
En contra: 1(Grup Municipal d’ERC)
Abstencions: 0
Absents: 2

G2117/2019
AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT CONCESSIÓ DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE I XARXA DE
CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI DE L’AMPOLLA.
PROPOSTA.
ANTECEDENTS
PRIMER: El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 12 de desembre de 2019, va adoptar
l’acord d’aprovar inicialment i sotmetre a informació pública l’estudi de viabilitat relatiu
a la concessió del servei d’abastament d’aigua potable i xarxa de clavegueram de
l’Ampolla.
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Expedient 2117/2019. CONCESSIÓ DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE I XARXA
DE CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI DE L’AMPOLLA.

Sotmès a informació pública, no es va presentar cap al·legació, motiu pel qual l’òrgan
de contractació no va considerar la necessitat d’aprovar definitivament el document
de forma expressa.
SEGON: El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 30 de novembre de 2020, va
adoptar el següents acords:

Quart. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la
DA 3a de la Llei de contractes del sector públic. I, si escau, comprometre els crèdits
necessaris en els pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 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.
Cinquè.- Designar els membres de la mesa de contractació i publicar-ne la
composició al perfil de contractant:
President/a: Joan Garrido González
Vocal: Un tècnic de la Diputació de Tarragona
Vocal: Montserrat Martín Domínguez
Vocal: Josep Pere Castell Beltrán
Secretari/ària: el de l'Ajuntament.
Designar com a custodis de les claus d'accés dels sobres digitals:
 Els senyors Joan Garrido González i Josep Pere Castell Beltrán, custodi i
custodi suplent, respectivament.
 Les senyores Montserrat Martín Domínguez i Montserrat Castell Beltrán,
custodi i custodi suplent, respectivament.
Sisè.- Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient
de contractació, així com la composició dels membres de la mesa de contractació.
TERCER: Mitjançant Decret núm. 2021/19, arran una consulta plantejada a l’òrgan
de contractació respecte del pla de viabilitat econòmico-financera, es va constatar la
incoherència del càlcul que afecta a l’import previst en concepte d’amortització per a
la inversió d’equips assenyalada en el resum de costos (apartat 4), es va adoptar la
resolució de suspendre temporalment el procediment de licitació de la concessió del
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Tercer.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació i publicar en el Perfil del
contractant l’anunci de licitació perquè, en el termini de VINT-i-SIS (26) dies naturals,
comptats a partir de l’endemà de la publicació, es presentin les proposicions que es
considerin pertinents.

ACTA DEL PLE

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques
particulars, obrants a l'expedient, que han de regir la contractació.

Número: 2021-0014 Data: 17/11/2021

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de la concessió del servei d'abastament
d'aigua potable i xarxa de sanejament del municipi de L'Ampolla mitjançant
procediment obert. El valor estimat del contracte (VEC) es xifra en 11.991.900 €, el
qual, correspon a l’import net de la xifra de negocis, sense l’IVA, que es considera
que generarà l’empresa concessionària durant l’execució del contracte, i els serveis i
subministraments relacionats amb aquest, els quals, d'acord amb l'estudi de viabilitat
aprovat, equival als ingressos generats per import de 599.595 € anuals per les 20
anualitats de la concessió.

servei d'abastament d'aigua potable i xarxa de sanejament de L'Ampolla (expedient
G2117/2019) mentre no s'aprova definitivament l'estudi de viabilitat que havia
d'incorporar les esmenes i modificacions assenyalades en els antecedents d'aquesta
resolució i, un cop aprovat definitivament l'estudi de viabilitat, s'annexaria al perfil del
contractant i s'obriria un nou termini de presentació d'ofertes.
QUART: Mitjançant decret núm. 2021/27, atès que l’empresa AGBAR SA va
interposar recurs especial en matèria de contractació contra els plecs de clàusules
administratives que regeixen la contractació, es va resoldre acceptar els fonaments
jurídics materials primer, segon i tercer del recurs especial en matèria de contractació
interposat en els termes establerts en els fonaments jurídics de dit decret i suspendre
el procediment de licitació de la concessió del servei d'abastament d'aigua potable i
xarxa de sanejament de L'Ampolla “mentre no s'aprova definitivament l'estudi de
viabilitat així com la modificació dels plecs de clàusules administratives particulars.

CINQUÈ: El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, davant l’aplanament de
l’ajuntament, va dictar la resolució 198/2021 que estima el recurs especial de
contractació interposat per AGBAR SA contra el plec de clàusules administratives
que ha de regir la licitació del contracte de concessió del serveis d’abastament
d’aigua potable i manteniment de la xarxa de sanejament del municipi de l’Ampolla.
SISÈ: Atès l’exposat, es presenten el plec de clàusules administratives particulars i
l’estudi de viabilitat una vegada incorporades les esmenes i modificacions
assenyalades en els antecedents, amb la finalitat de la seva aprovació i, en
conseqüència, aixecar la suspensió del procediment i procedir a l’obertura de nova
licitació.

ACTA DEL PLE

Aquest decret va ser ratificat per acord de ple de data 27 de maig de 2021.
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Un cop aprovats definitivament l'estudi de viabilitat i la modificació dels plecs de
clàusules, s'annexaran aquests documents al perfil del contractant i s'obrirà un nou
termini de presentació d'ofertes”.

Llei de Contractes del Sector Públic.
Decret Llei 3/2016, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
ACORD:
PRIMER: Aprovar definitivament el pla de viabilitat econòmico-financera de la
concessió, un cop fetes les esmenes i correccions assenyalades en els antecedents
d’aquest acord.
SEGON: Aprovar el ple de clàusules administratives que ha de regir la contractació,
un cop fetes les modificacions assenyalades en els antecedents d’aquest acord.
TERCER: Aixecar la suspensió del procediment de contractació, obrint nou termini de
presentació d’ofertes perquè en el termini de VINT-i-SIS dies comptats a partir de
l’endemà de la publicació es presentin proposicions.
PEU DE RECURSOS.
Si es vol impugnar el present acord respecte de l’aprovació del plec de clàusules
administratives i l’anunci de licitació, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de
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FONAMENTS DE DRET

dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació i/o publicació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria
de contractació davant el Tribunal de Contractes del Sector Públic en el termini de
quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació en el perfil del
contractant de l’anunci de licitació.
Contra l’aixecament de la suspensió i l’obertura de nou tràmit de presentació de
proposicions, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de
l’endemà de la notificació i/o publicació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant
el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
la publicació en el perfil del contractant de l’anunci de licitació.
INTERVENCIONS.

La situació contractual actual és de pròrroga irregular del contracte i, a l’entendre del
grup municipal, la única manera d’esmenar aquesta irregularitat és la municipalització
del servei.
Expedient 1667/2021. CONTRACTACIÓ OBRES: "PROJECTE PAVIMENTACIÓ I
SERVEIS A DIVERSOS CARRERS DE L’AMPOLLA”
Favorable
Tipus de votació: Unanimitat dels 9 membres assistents
dels 11 que formen la Corporació.
G1667/2021. Proposta de classificació.
Procediment: Contractació obres.
Contracte: Obres “Projecte pavimentació i serveis a diversos carrers de
l’Ampolla”.
PROPOSTA.
ANTECEDENTS
1 El Ple de l’Ajuntament de data 09-09-2021 va aprovar l’expedient de contractació,
mitjançant procediment obert simplificat, per a l’execució de les obres del “Projecte
pavimentació i serveis a diversos carrers de l’Ampolla", juntament amb el Plec de
clàusules administratives particulars. Així mateix va acordar la iniciació del
procediment d’adjudicació.
El “Projecte pavimentació i serveis a diversos carrer de l’Ampolla”, redactat per
l’enginyeria Seare Reus enginyeria S.L. es va aprovar per acord del Ple de
l’Ajuntament del dia 11 de març de 2021 (BOP del dia 23 de març de 2021), l’objecte
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Explica que la postura del seu grup municipal des de l’inici de l’expedient ha estat
sempre en contra, perquè defensen la gestió municipal dels serveis de
subministrament d’aigua i clavegueram. Concretament, estimen que l’estudi de
viabilitat manté el mateix núm. d’abonats durant tota la durada de la concessió i que
no es contemplen les inversions necessàries per a la millora de la xarxa.

ACTA DEL PLE

* Regidor Sr. Galve, del grup municipal d’ERC: Anuncia el vot en contra.

Número: 2021-0014 Data: 17/11/2021

* Regidor Sr. Castañeda, del grup municipal de Ciutadans: Anuncia el vot favorable.

del qual és la definició de les actuacions necessàries per realitzar la renovació de la
pavimentació, xarxa de baixa tensió, enllumenat públic i xarxa de telecomunicacions
de diversos carrers del municipi de l’Ampolla (carrers València, Castelló, Alacant,
Sagunto, Travessera de Castelló i Eudald Pedrola).
La tramitació és ordinària, el procediment obert simplificat, amb diversos criteris
d’adjudicació. El tipus de licitació és 575.496,53,- € i l’IVA 120.854,27 €.
2 En data 14 de setembre de 2021 es publica en el perfil de contractant de
l'Ajuntament l’anunci de licitació per un termini, per presentar les ofertes, de 20 dies
naturals.
3 La Mesa de contractació per la valoració de la documentació obrant en el sobre únic
digital, reunida el 6 d’octubre de 2021, acorda:

FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
Plec de clàusules administratives particulars.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (en endavant RD 817/2009).
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
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ACTA DEL PLE

Admetre a tots el licitadors presentats i elevar-ho a l’òrgan de contractació:

Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no s’oposi,
contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP).
ACORD:

TERCER: Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament
l’anterior requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat
l’oferta, amb les conseqüències establertes a l’article 103.1 del TRLCSP, i que, en
aquest cas, es procedirà a demanar la mateixa documentació al següent licitador, per
ordre de classificació.

Número: 2021-0014 Data: 17/11/2021

SEGON: Requerir l’empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA per què en
el termini de 7 dies hàbils a comptar des de l'enviament d'aquest acord, acrediti que ha
constituït la garantia definitiva per un import de 23.177,59 €.

ACTA DEL PLE

PRIMER: Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades en l’expedient
de contractació de les obres “Projecte pavimentació i serveis a diversos carrers de
l’Ampolla”:

CINQUÈ: Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la
tramitació, contra el present acord no és procedent la interposició de cap tipus de
recurs.
INTERVENCIONS.
Tant el regidor Sr. Castañeda, del grup municipal de Ciutadans, com el regidor Sr.
Galve, del grup municipal d’ERC, anuncien el vot favorable.
No obstant això, el regidor Sr. Castañeda demana que es tingui en compte la
instal·lació dels contenidors, que no està especificat al projecte.

Expedient 1989/2021. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8 (Grups Municipals de Junts x l’Ampolla i Ciutadans)
En contra: 1 (Grup Municipal d’ERC)
Abstencions: 0
Absents: 2
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QUART: Publicar el present acord al Perfil del contractant.

PROPOSTA
PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL
EXP. 1989/2021 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I
SUPLEMENTS DE CRÈDIT.
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 relacionen en
l’annex no poden demorar-se fins a l’exercici següent i la seva consignació
pressupostària és insuficient o inexistent.

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 realtizar alguna despesa que no es pugui
demorar fins l’exercici següent i no existeixi al pressupost de la corporació crèdit o
aquest sigui insuficient o no ampliable, el president incoarà l’expedient de concessió
de crèdit extraordinari en el primer cas, o de suplement de credit en el segon.
2.- L’article 177.2 del TRLRHL enuncia que l’expedient l’haurà d’informar la
intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que
el pressupost.
3.- L’article 177.4 del TRLRHL i l’article 36 del RD 500/1990, de 20 d’abril,
estableixen que a l’expedient s’hi especificarà la corresponent aplicació
pressupostària així com el finançament corresponent, el qual podrà ser amb càrrec al
romanent líquid de tresoreria, nous o majors ingressos recaptats sobre els totals
previstos al pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de
despeses 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 excepció d’aquells que tinguin
caràcter finalista.
4.- L’article 177.5 del TRLRHL i l’article 36.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen
que, excepcionalment, es consideraran recursos efectivament disponibles per
finançar nova o major despesa d’operacions corrents que expressament sigui
declarada necessària i urgent, els procedents d’operacions de crèdit sempre que el
seu import total no superi el 5% dels recursos corrents del pressupost, que la seva
càrrega financera, tenint en compte la de l’operació projectada, 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 i l’article 38 del RD 500/1990, estableixen que els acords de els
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,

ACTA DEL PLE

FONAMENTS JURÍDICS.
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3.- L’interventor ha emès informes favorables.

Número: 2021-0014 Data: 17/11/2021

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.

les quals es resoldran en el termini de 8 dies des de la presentació, entenent-se
desestimades de no notificar-se la resolució dins del termini esmentat.
6.- L’article 22.2 e de la Llei 7/1985, de 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 2/201/, 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.

12.- 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, 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.
13.- Tot i estar suspesos els objectius de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària
i Sostenibilitat Financera per als exercicis 2020 i 2021, cal igualment fer-ne el
seguiment i calcular-los. En relació a la Regla de la Despesa, atès que no hi ha taxa
de creixement mig de l’economia espanyola a curt termini de referència no s’ha
previst cap augment durant el període de referència.
No obstant això, i d’acord amb la suspensió dels objectius d’estabilitat pressupostària
i deute públic per al període 2020-2021 ratificats per Acord del Congrés dels Diputats
de 20 d’octubre de 2020, no resulten d’aplicació les mesures correctives que
estableix la LOEPSF per aquests exercicis.
14.- 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.
15.- L’article 22.2 e i 47 de la LBRL estableixen que l’aprovació de la modificació del
pressupost correspon al Ple per majoria simple.
16.- L’article 169 del TRLHL disposa que l’expedient s’ha de publicar al BOP i al
tauler d’anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin
formular-hi reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el
termini d’exposició al públic no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple
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11.- L’article 21 de la LOEPSF disposa que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària restaran obligades a formular un Pla Econòmic
Financer per l’any en curs i el següent, que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos
mesos des de la seva presentació.

ACTA DEL PLE

10.- L’article 16 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.

Número: 2021-0014 Data: 17/11/2021

9.- L’article 3 de la LOEPSF estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos, entre d’altres, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.

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.
ACORD:
PRIMER: Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per al
pressupost del present exercici, per import de 163.600,00 €, 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.

* Regidor Sr. Castañeda, del grup municipal de Ciutadans:
Anuncia vot favorable, però demana que abans de portar les modificacions a ple es
parli amb els grups municipals per a vore si és possible retallar sense utilitzar el
romanent.
* Regidor Sr. Galve, del grup municipal d’ERC:
Anuncia el vot en contra, ja que la votació és sobre el global de la modificació i hi ha
determinades parts de la mateixa en les quals no s’està d’acord.
De manera general, considera que la modificació, en la part de crèdits extraordinaris,
indica una mala previsió inicial, per ser actuacions que no hi eren a l’inici. I demana
que es fiquen números exactes; els números rodons no són massa creïbles.
Fa una anàlisi de la modificació per aplicacions pressupostàries modificades:
- Hores extres: Són excessives. Els empleats públics no s’han de guanyar el sou
mitjançant hores extres. Cal revisar el sou.
- Casal d’Avis i la zona lúdico-esportiva: malgrat els canvis de concessionaris cada
any costa més.
- Millores a l’escola: D’acord.
- Promoció turística: Cal una major dotació a l’inici.
- Camins: No s’especifiquen els camins; I la necessitat ja era anterior.
- Pàrquing: Res a dir si el motiu de la modificació són fer reparacions de danys
causats per les pluges.

ACTA DEL PLE

Desprès de les explicacions de l’alcalde, es dona la paraula als grups municipals:
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INTERVENCIONS.

Número: 2021-0014 Data: 17/11/2021

TERCER: Donar compte d’aquest acord a l’Àrea d’Intervenció per a fer les oportunes
anotacions i assentaments.

- Cadastre: Massa tard per a adonar-se de l’error.
- Subvencions diverses: Caldria preguntar-se si hi ha un termini per a demanar-les; I
si el fet de fer ara la modificació esdevé perquè s’han donat i s’ha fer curt o perquè es
té previsió de que es demanin.
L’alcalde puntualitza en aquest punt que són peticions de subvencions que no s’han
pogut donar per falta de crèdit.

ANNEX
CREDIT EXTRAORDINARI

171 62508

Import
crèdit Crèdit
extraordinari
definitius
15.000,00
€

15.000,00
€

El finançament de la despesa serà el següent

#

Tipus de finançament

1

Transferència

2

Romanent tresoreria

Aplicació
Import
pressupostària finançament
12.000,00
338 22609
€
3.000,00
87002
€

Previsions
definitives
€
3.000,00
€

Despesa 2: Subvenció participació Setmana del Comerç 2021

#
1

Aplicació
pressupostària
4311 47200

Import
crèdit Crèdit
extraordinari
definitius
7.200,00
€

7.200,00
€

El finançament de la despesa serà el següent

#

Tipus de finançament

1

Transferència

2

Romanent tresoreria

Aplicació
Import
pressupostària finançament
7.000,00
430 48900
€
200,00
87002
€

Previsions
definitives
€
3.200,00
€
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1

Aplicació
pressupostària

ACTA DEL PLE

#

Número: 2021-0014 Data: 17/11/2021

Despesa 1: Parc infantil Passeig de l'Arenal

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Despesa 1: Gratificacions extraordinàries

#
1

Aplicació pressupostària
132 15100

Import
suplement
crèdit
10.000,00 €

Crèdit
definitius
47.129,78 €

1

Tipus de finançament

Aplicació
pressupostària

Romanent tresoreria

87002

Import
finançament

Previsions
definitives

10.000,00 €

13.200,00 €

ACTA DEL PLE

#

Despesa 2: Neteja Casal d'avis

#
1

Aplicació pressupostària
231 22700

Import
suplement
crèdit
2.200,00 €

Crèdit
definitius
4.950,00 €

Número: 2021-0014 Data: 17/11/2021

El finançament de la despesa serà el següent

#
1

Tipus de finançament

Aplicació
pressupostària

Romanent tresoreria

87002

Import
finançament

Previsions
definitives

2.200,00 €

15.400,00 €

Despesa 3: Millores edifici escoles

#
1

Aplicació pressupostària
320 63201

Import
suplement
crèdit
4.000,00 €

Crèdit
definitius
9.000,00 €

El finançament de la despesa serà el següent
#
1

Tipus de finançament
Romanent tresoreria

Aplicació
pressupostària
87002

Import
finançament

Previsions
definitives

4.000,00 €

19.400,00 €
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El finançament de la despesa serà el següent

Despesa 4: Neteja Zona lúdica
esportiva

#
1

Aplicació pressupostària
342 22700

Import
suplement
crèdit
7.500,00 €

Crèdit
definitius
44.153,79 €

1

Tipus de finançament

Aplicació
pressupostària

Romanent tresoreria

87002

Import
finançament

Previsions
definitives

7.500,00 €

26.900,00 €

#
1

Aplicació pressupostària
430 22699

Import
suplement
crèdit
20.000,00 €

ACTA DEL PLE

Despesa 5: Despeses diverses Promoció turística i
económica

Crèdit
definitius
61.600,00 €

El finançament de la despesa serà el següent

#
1

Tipus de finançament

Aplicació
pressupostària

Romanent tresoreria

87002

Import
finançament

Previsions
definitives

20.000,00 €

46.900,00 €

Despesa 6: Conservació camins

#
1

Aplicació pressupostària
454 21006

Import
suplement
crèdit
15.000,00 €

Crèdit
definitius
31.000,00 €

El finançament de la despesa serà el següent

#
1

Tipus de finançament
Romanent tresoreria

Aplicació
pressupostària
87002

Import
finançament

Previsions
definitives

15.000,00 €

61.900,00 €
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#

Número: 2021-0014 Data: 17/11/2021

El finançament de la despesa serà el següent

Despesa 7: Arranjament i senyalització de camins
#
1

Aplicació pressupostària
454 61901

Import
suplement
crèdit
60.000,00 €

Crèdit
definitius
105.000,00 €

#
1

Tipus de finançament
Transferència

Aplicació
pressupostària
450 60900

Import
finançament

Previsions
definitives

60.000,00 €

82.218,11 €

#
1

Aplicació pressupostària
459 22799

Import
suplement
crèdit
2.500,00 €

Crèdit
definitius
6.500,00 €

El finançament de la despesa serà el següent
#
1

Tipus de finançament
Romanent tresoreria

Aplicació
pressupostària
87002

Import
finançament
2.500,00 €

Previsions
definitives
64.400,00 €

ACTA DEL PLE

Despesa 8: Despeses funcionament pàrking

Número: 2021-0014 Data: 17/11/2021

El finançament de la despesa serà el següent

#
1

Aplicació pressupostària
920 22702

Import
suplement
crèdit
14.000,00 €

Crèdit
definitius
31.847,00 €

El finançament de la despesa serà el següent

#
1

Tipus de finançament
Romanent tresoreria

Aplicació
pressupostària
87002

Import
finançament
14.000,00 €

Import
suplement

Crèdit
definitius

Despesa 10: Subvencions diverses
#

Aplicació pressupostària

Previsions
definitives
78.400,00 €
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Despesa 9: Valoracions peritatges i cadastre

1

925 48903

crèdit
6.200,00 €

30.200,00 €

El finançament de la despesa serà el següent

#
1

Tipus de finançament
Romanent tresoreria

Aplicació
pressupostària
87002

Import
finançament
6.200,00 €

Previsions
definitives
84.600,00 €

PROPOSTA.
FETS
Els fets varen ser posats en coneixement de l’Ajuntament de l’Ampolla a través d’una
denúncia realitzada pel servei de vigilància municipal en data 05/12/2019, on es
manifestava que s’han executat unes obres en el polígon 126 parcel·la 41 del terme
municipal de l’Ampolla que consten amb l’ampliació d’una part d’edificació existent; s’ha
construït una planta pis amb accés independent exterior i s’ha distribuït interiorment tan
la planta baixa com la planta pis. S’ha construït un petit magatzem, cisterna d'aigües
pluvials, fossa sèptica i piscina, aquesta última pendent d’acabar. No hi ha cap
sol·licitud de llicència de tipus urbanístic.
ANTECEDENTS
En data 28/09/2021 es realitza una inspecció en la parcel.la 41 polígon 126 del terme
municipal de l’Ampolla per part de l’arquitecte municipal, on comprova que s’ha
executat obres d’ampliació d’una vivenda existent sobre una superfície de 40 m2 i
construcció d’un petit magatzem sobre una superfície de 20 m2. També cisterna, fossa
sèptica i piscina pendent de finalitzar. En total es pot considerar un volum construït de
172 m3. Les obres es troben finalitzades.
De conformitat amb el Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa, on consta com a
finca registral núm. 1401 de l’Ampolla hi figura com a propietari el Sr. Alexandre Patrick
Mc Auley.
Atès l’informe de Secretaria emès en data 8 d’octubre de 2021, sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Atès l’informe tècnic emès en data 13 d’octubre de 2021 al respecte, a efectes de
decidir sobre la necessitat d’iniciar el procediment sancionador.
Davant l’emissió d’aquests informes sobre les obres urbanístiques detectades sense
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Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8 (Grups Municipals de Junts x l’Ampolla i Ciutadans)
En contra: 0
Abstencions: 1(Grup Municipal d’ERC)
Absents: 2

ACTA DEL PLE

Favorable

Número: 2021-0014 Data: 17/11/2021

Expedient 1915/2021. SANCIONADOR PER INFRACCIÓ URBANÍSTICA

llicència
en
la
parcel·la
41
del
polígon
126
referència
cadastral
43186A126000410000GO (terreny) i 43186A126000410001HP (edificació) es pot
concloure que són actes que vulneren les determinacions del planejament vigent; en
concret l’article 288 del Text Refós del POUM de l’Ampolla classifica com a sól no
urbanitzable aquells terrenys que, pels seus valors agrícoles o ambientals, es
consideren incompatibles amb llur transformació urbanística, així com també aquells
terrenys que es consideren inadequats pel desenvolupament urbà.

PRIMER: L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (d’ara en endavant TRLUC) estableix que tots els
actes de transformació o utilització del sól o subsól, d’edificació, construcció o
enderrocament estan subjectes a llicència urbanística prèvia, en els termes establerts
per aquesta llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, entre ells
els expressats a l’esmentat informe tècnic.
SEGON: L’article 199 TRLUC disposa que totes les actuacions o les omissions que
presumptament comportin vulneració de les determinacions contingudes en l’esmentat
text refós, en el planejament urbanístic, subjectes a sanció, han de donar lloc a les
actuacions administratives necessàries per a aclarir els fets i, subsegüentment o bé
directament, a la incoació d’un expedient de protecció de la legalitat urbanística.
TERCER: L’article 200 TRLUC fixa que s’ha de considerar que el municipi exerceix la
potestat de protecció de la legalitat urbanística respecte de les vulneracions comeses
en el seu territori i conseqüentment, aquest municipi té l’obligació d’iniciar expedient de
protecció de legalitat urbanística amb relació als actes d’edificació o d’ús del sòl i del
subsòl que s’efectuïn sense títol administratiu que habiliti a dur-la a terme o sense la
comunicació prèvia requerida (o dels que no s’ajustin al seu contingut) segons allò que
preveu l’article 205 del TRLUC.
QUART: Així mateix, l’article 212.2 TRLUC estableix que són actuacions que vulneren
l’ordenament jurídic:
La manca de títols administratius concrets que, d’acord amb aquesta llei, habiliten per
dur a terme els actes de parcel.lació, urbanització, edificació o ús del sòl o
l’acompliment d’aquestes actuacions vulnerant el contingut dels dits títols constitueix

Número: 2021-0014 Data: 17/11/2021

FONAMENTS DE DRET
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En definitiva, les obres realitzades no tenen cap llicència concedida i són il.legalitzables
ja que no es poden adequar a les exigències determinades per la classificació del sòl
no urbanitzable i, en concret, a la qualificació de sòl de protecció especial del POUM
que, a la vegada, disposa en l’article 312 que no s’admeten en sòl no urbanitzable,
sigui de la qualificació que sigui, cap nova construcció que no estigui expressament
emparada pel mateix Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal i que ha d’estar d’acord amb
l’article 47 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
i implementat pels articles 47 a 60 del RD 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.

ACTA DEL PLE

Així mateix, l’article 129 del POUM i 2.6 PTPTE defineix la qualificació del sól no
urbanitzable de protecció especial aquell sòl que, pels valors naturals o de connectivitat
ecològica o per la localització en el territori, el Pla Territorial de les Terres de l’Ebre va
considerar que és més adequat integrar-los en un a xarxa permanent i contínua
d’espais oberts que ha de garantir la biodiversistat i vertebrar el conjunt d’espais oberts
del territori, que tenen diferents caràcters i funcions. Regulat en els articles 2.7 del Pla
Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre (GOV/130/2010, de 27 de juliol).

una infracció urbanística de caràcter molt greu, greu o lleu, segons que correspongui,
en funció dels supòsits continguts en els articles 213, 214 i 215.
CINQUÈ: L’article 213 a), aplicable a aquest cas, determina quines són les infraccions
molt greus:
a) els actes de parcel·lació urbanística, d’urbanització, d’ús del sól i el subsól i
d’edificació contraris a l’ordenament jurídic urbanístic que es duguin a terme en
terrenys que el planejament urbanístic classifica o ha de classificar com a sòl no
urbanitzable en virtut del que disposa l’article 32.a, o en terrenys situats en qualsevol
classe de sòl que el planejament urbanístic reserva per a sistemes urbanístics generals
o bé per a sistemes urbanístics locals d’espais lliures, sistema viari o d’equipaments
comunitaris esportius públics.

3.- En les obres que s’executin sense llicència o amb inobservança de les clàusules
d’aquesta, han d’ésser sancionats, amb les multes que determina aquesta llei, les
persones propietàries, promotores, constructores o empresàries de les obres i les
persones tècniques directores de l’execució d’aquestes.
4.- Els agents responsables es determinen d’acord amb les definicions emprades per la
legislació sobre ordenació de l’edificació.
5.- Les multes que s’imposin a subjectes diferents com a conseqüència d’una mateixa
infracció tenen entre elles caràcter independent, llevat del supòsit en què l’obligació
prevista legalment correspongui a diverses persones conjuntament, les quals han de
respondre solidàriament de les infraccions que cometin i de les sancions que se’ls
imposin.
SETÈ: Tenir en compte l’article 136 pertanyent al Decret 64/2014, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística (d’ara en
endavant RPLU) que regula les circumstàncies que modulen la responsabilitat dels
infractors.
VUITÈ: El procediment a seguir serà l’establert als articles 144 a 149 del RPLU.
NOVÈ: El municipi exerceix la potestat de protecció de la legalitat urbanística respecte
a les vulneracions comeses en el seu territori.
DESÈ: D’acord amb l’article 109 del RPLU, l’òrgan competent per a incoar el
procediment sancionador de les infraccions molt greus serà el Ple, que serà també
l’òrgan competent per a resoldre’l.
ACORD
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2.- A l’efecte de la responsabilitat per infracció urbanística, es consideren persones
promotores els agents, les persones encarregades de la gestió o l’impuls de l’actuació,
si no són les persones propietàries.

ACTA DEL PLE

1.- Són persones responsables, als efectes del règim sancionador regulat per aquesta
Llei, totes les persones físiques o jurídiques que incorrin en infracció urbanística amb
les conductes, les obres i les actuacions respectives o bé mitjançant l’incompliment de
llurs obligacions o de les ordres de les quals siguin destinatàries.
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SISÈ: De conformitat amb l’article 221 del TRLUC que determina quines són les
persones responsables als efectes del règim sancionador:

PRIMER. Incoar expedient sancionador per infracció urbanística al Sr. ALEXANDER
PATRICK MC AULEY com a persona responsable, 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
amb el Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat pel Decret
64/2014, de 13 de maig, i d’acord amb els informes tècnics, en relació a les obres
basades en l’ampliació d’una part d’un edificació existent; s’ha construït una planta pis
amb accés independent exterior i s’ha distribuït interiorment tant la planta baixa com la
planta pis. S’ha construït un petit magatzem, cisterna d’aigües pluvials, fossa sèptica i
piscina, aquesta última pendent d’acabar.

TERCER: Procedir, si escau, a la sol·licitud d’anotació preventiva de la finca registral
1401 de l’Ampolla, per la incoació d’aquest procediment de protecció de la legalitat, en
el Registre de la Propietat num. 2 de Tortosa, segons 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.
QUART: De conformitat amb l’art 222 TRLUC i 109 RPLU, l’òrgan competent per a
resoldre serà el mateix Ple en el casos d’infraccions molt greus.
CINQUÈ: També indicar que el presumpte infractor pot reconèixer la seva
responsabilitat i/o fer el pagament voluntari als efectes del que manifesta l’article 85 de
la llei 39/2015, d’ 1 d’octubre que suposa una reducció d’almenys d’un 20% de l’import
de la sanció. Ambdós supòsits són acumulables. Aquest reconeixement no implica que
l’administració renunciï a requerir la restauració de la situació alterada o la reclamació
de la indemnització per danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció.
Aquesta reducció està condicionada a la renúncia de qualsevol acció o recurs en via
administrativa, essent, en tot cas possible, el plantejament, com s’assenyala, d’un
recurs en la jurisdicció contenciosa administrativa.
SISÈ: D’acord amb allò que estableix l’article 137 i següents del Decret 64/2014, de 13
de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, les
persones responsables han de ser sancionades amb una multa l’import de la qual es
determina individualment a partir de la fórmula establerta en l’art 137.1 de la mateixa
llei:
137.1 Llevat dels supòsits específicament regulats, les persones responsables de la
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Comunicar a la instructora l’inici de l’expedient amb trasllat de les actuacions que
existeixin al respecte, a efectes de que n’ordeni d’ofici, si escau, la pràctica de les
proves i actuacions que determinin els fets i responsabilitats susceptibles de sanció, i
ateses les actuacions practicades, formuli el plec de càrrecs corresponent.

ACTA DEL PLE

SEGON. Nomenar com a òrgan instructor del procediment a la Sra. Montserrat Martín
Domínguez, funcionària de l’Ajuntament de l’Ampolla. Nomenar Secretària de
l’expedient la Sra. Maria Luisa Muley Sales, que és a la vegada, Secretària Interventora
de l’Ajuntament de l’Ampolla; així mateix, pel que fa a l’abstenció i la recusació cal tenir
en compte allò que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.
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Aquests fets es poden tipificar com a molt greus, de conformitat amb l’article 213 a),
TRLUC, i els hi pot correspondre, de conformitat amb l’article 219 c) TRLUC una sanció
d’una quantia fins a 1.500.000 €.
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Número: 2021-0014 Data: 17/11/2021

ACTA DEL PLE

RECURSOS:
Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte de tràmit no qualificat, no procedeix
interposició de cap tipus de recurs.
INTERVENCIONS:
* Regidor Sr. Castañeda, del grup municipal de Ciutadans.
S’interessa per l’obertura del l’expedient de reposició a la situació inicial.
* Regidor Sr. Galve, del grup municipal d’ERC.

Per altra part, el constructor i el tècnic també serien responsables.
Resulta curiós que aquesta infracció, ubicada al final del terme, ha estat vista i objecte
d’un procediment sancionador quan al Meligó hi ha una infracció urbanística i ningú ha
iniciat cap.
Per tot l’exposat, demana la retirada de l’assumpte. Si no es fa, anuncia abstenció.
L’alcalde pren la paraula per a defensar als serveis municipals en la formació de
l’expedient que dona lloc a la seua incoació i que el retard en la inspecció ha estat
conseqüència de la situació de pandèmia que es pateix.
El regidor Sr. Galve fa contrarèplica i manifesta que no es discuteixen els terminis sino
el ball de xifres.
El regidor Sr. Castañeda intervé per a manifestar que l’important és que és una
infracció.

Expedient 1825/2021. CODI CONDUCTA ALTS CÀRRECS
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat dels 9 membres assistents dels 11
que formen la corporació.

PROPOSTA.
ANTECEDENTS.
D’acord amb el que disposa la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i
Bon Govern, els ens locals han d’aprovar un Codi de Conducta dels seus Alts Càrrecs.

ACTA DEL PLE

Igualment, queda manifest que s’ha trigat més d’un any i 9 mesos en fer la inspecció
per part del tècnic municipal.
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Al seu parer caldria retirar-lo del ordre del dia i comprovar-ho, atès que es podria donar
una situació d’indefensió del presumpte responsable.
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Manifesta que dels antecedents que obren a l’expedient es pot observar un ball de
dades dels informes, denúncies, inspeccions, providències de l’alcaldia.... No es pot
deduir, per exemple, quina és la data bona de la inspecció.

En el marc del Conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya, integrada
per la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de Catalunya, les
Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis
de Catalunya, es va crear un grup de treball per elaborar un model de Codi de
Conducta dels Alts Càrrecs de l’Administració Local que pogués ser adoptat pels ens
locals de Catalunya.
El grup de treball esmentat ha elaborat un model de Codi de Conducta dels Alts
Càrrecs de l’Administració Local, el qual conté els principis ètics i de bon govern a què
s’ha de sotmetre les Alts Càrrecs, així com les normes de conducta per les quals s’han
de regir, que inclouen, a més d’uns compromisos generals, els compromisos en relació
amb els conflictes d’interessos i grups d’interès i els compromisos en relació a la
ciutadania.

FONAMENTS DE DRET.
Article 55.3 de la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern,
respecte a l’obligació dels ens locals de dotar-se d’un codi de conducta dels seus alts
càrrecs.
Article 22 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local i 52 de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, respecte a la competència plenària per a resoldre sobre
l’assumpte.
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El model de Codi de Conducta elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de
Catalunya es considera un instrument idoni per a regular el comportament dels Alts
Càrrecs d’aquest Ajuntament i per a complir amb el mandat contingut en la Llei abans
esmentada.

ACTA DEL PLE

El model de Codi de Conducta esmentat s’ha tramès a tots els ens locals del país
juntament amb una guia per a la seva aplicació perquè, si ho consideren oportú,
l’adoptin com a propi, introduint-hi, si escau, les modificacions que creguin necessàries.

PRIMER: Aprovar el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de L’Ampolla,
el text íntegre del qual s’annexa al present acord.
SEGON: Atribuir a l’Alcaldia de l’Ajuntament de l’Ampolla la funció de vetllar pel
compliment del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de l’Ampolla.
TERCER: Publicar el present acord al Portal de la Transparència de l’Ajuntament de
l’Ampolla.
QUART: Peu de recursos.
INTERVENCIONS.
* Regidor Sr. Castañeda, del grup municipal de Ciutadans.
Demana si es pot canviar el mecanisme de control a la Secretaria.
L’alcalde manifesta que encara l’Alcaldia sigui l’òrgan de control aquest sempre
s’efectuarà amb informe de Secretaria.
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ACORD.

* Regidor Sr. Galve, del Grup Municipal d’ERC.
Indica que en la proposta es fa esmen d’una guia per a la seva aplicació que no ha
estat tramesa.
Tot seguit manifesta que aquesta manera de conduir-se no cal que la digui un Codi de
Conducta. I que el seu grup sempre ha manifestat la manca de transparència i defensa
d’interessos particulars per sobre dels públics en l’actuació municipal; espera que això,
atès l’existència del Codi, no torni a passar.
L’alcalde manifesta que, tot i estan d’acord en que no cal codis de conducta per a
conduir-se de manera ètica, discrepa en tot el que s’ha dit de manca de transparència i
de no buscar l’interès públic.

CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE

Introducció
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs
alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta
llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències
d’incomplir-los.
Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la norma abans
esmentada.

ACTA DEL PLE

L’AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
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ANNEX

Aquest codi té dos objectius fonamentals:


Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens
locals i les normes de conducta que se’n deriven.



Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor
actuació dels ens locals.

2. Àmbit subjectiu
El present codi és aplicable als alts càrrecs dels ens locals. Als efectes del codi tenen
la condició d’alts càrrecs:


Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes.



Els titulars d’òrgans superiors i directius, segons la definició de la
normativa en matèria de règim local.



Els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels
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1. Objecte.

organismes autònoms, entitats públiques empresarials locals i societats
mercantils locals amb capital social íntegrament públic.
3. Principis ètics i de bon govern
Principis ètics



Integritat i exemplaritat com a criteris essencials en l’exercici del seu càrrec i en
benefici exclusiu dels interessos públics.



Igualtat de tracte de totes les persones i la no-discriminació per raons de
naixement, ètnia, gènere, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social.



Imparcialitat, independència i neutralitat, garantint les condicions necessàries
per a una actuació independent i no condicionada per conflicte d’interessos.



Responsabilitat i professionalitat en les seves actuacions.

Principis de bon govern


Satisfacció
de
l’interès
públic
general:
actuar
amb
l’objectiu
d’aconseguir la satisfacció dels interessos generals de la ciutadania, que es
fonamenta en la imparcialitat i l’interès comú.



Transparència i rendició de comptes: treballar per garantir la transparència de
les actuacions i decisions dels ens locals i retre comptes a la ciutadania de les
decisions i actuacions administratives que s’adoptin per garantir el dret de la
ciutadania a una informació accessible i comprensible.



Participació: facilitar mecanismes de participació amb tots els sectors socials del
municipi, i tenir en consideració les seves aportacions en l’adopció i la presa de
decisions, així com en la introducció de mecanismes d’avaluació dels serveis i
les polítiques públiques.



Qualitat: assegurar la qualitat dels serveis que són competència de l’ens locals
per garantir el compliment dels seus compromisos, tant pel que fa al
procés com al resultat.



Accessibilitat i simplificació: impulsar una administració accessible i receptiva
a les peticions de les persones, mitjançant l’ús d’un llenguatge administratiu clar
i comprensible i garantir l’equitat en l’accés als serveis, als recursos i a la
informació sobre les matèries o els assumptes que els usuaris tinguin dret a
conèixer, respectant sempre la protecció de dades i el dret a la privacitat.



Agilitat, eficàcia i eficiència: actuar amb proporcionalitat, garantint el bon ús dels
béns públics, i respondre amb agilitat les necessitats de la ciutadania per
mantenir i enfortir la confiança dipositada mitjançant el sufragi universal.



Col·laboració

i

coordinació

interadministrativa:

establir

mecanismes

de
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Respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques.
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ACTA DEL PLE

Les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han d’actuar, en l’exercici de
les seves funcions, d’acord amb els principis ètics següents:

coordinació entre les administracions, i cercar i implantar fórmules d’integració
d’informació i serveis.


Modernització i millora contínua: impulsar la modernització i la millora de la
gestió contínua de l’Administració local, de manera que s’orienti a satisfer les
necessitats de la ciutadania i s’incrementi la qualitat dels serveis.



Desenvolupament d’una cultura ètica en l’organització de l’ens local, que
incorpori el vessant ètic en el seu desplegament normatiu i competencial, així
com en la prestació dels serveis.

4. Normes de conducta dels alts càrrecs



Formular, a l’inici del mandat i/o del nomenament, la declaració de béns i drets
patrimonials i de les activitats que es desenvolupen en el moment del
nomenament.
Aquesta declaració s’ha d’actualitzar en qualsevol moment del mandat sempre
que variïn les circumstàncies o els fets, així com a la finalització o cessament del
mandat.
Aquest compromís s’entén sens perjudici del compliment de les obligacions
establertes en matèria d’incompatibilitats.

Compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès
Existeix conflicte d’interessos quan concorren interessos públics i privats de tal manera
que poden afectar l’actuació independent, objectiva, imparcial i honesta en l’exercici
de les funcions i en la presa de decisions públiques.
Davant d’aquestes situacions, les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest
codi han de seguir els principis següents:


Actuar amb independència i sense condicions per conflicte d’interessos públics
i/o privats, amb objectivitat i imparcialitat, sense prejudicis ni favoritismes.



Abstenir-se de participar en els assumptes que tinguin un interès personal,
directe o indirecte, i també d’utilitzar el seu càrrec i/o les prerrogatives
institucionals per atorgar- se, a si mateixes i/o a terceres persones, qualsevol
tipus de benefici, ni dur a terme cap tipus d’activitat privada que, directament o
indirectament, entri en col·lisió amb els interessos públics.



No acceptar regals, donacions de particulars i d’entitats públiques o privades,
fora d’aquells regals de cortesia que li siguin lliurats per raó del seu càrrec.



No acceptar invitacions per a àpats ni per a esdeveniments que no
estiguin relacionats amb el seu paper institucional.
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Exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat. No difondre
falsedats ni utilitzar-ne com a fonament de la pròpia actuació.
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ACTA DEL PLE

Compromisos generals

Fer ús de criteris objectius en la presa de decisions, especialment en l’execució
pressupostària, la concessió d’ajuts i subvencions, la contractació pública i la
selecció de personal, i garantir que els processos es desenvolupen d’acord amb
els principis de transparència, legalitat, publicitat, imparcialitat i objectivitat,
incorporant-hi criteris de sostenibilitat i igualtat de gènere.



Publicar, en el portal de la transparència, les entrevistes, reunions o similars
que mantinguin amb persones físiques o jurídiques que siguin
considerades grups d’interès, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014 de
transparència, accés a la informació i bon govern i la normativa de
desplegament.

Compromisos en relació amb la ciutadania


Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions en l’exercici de les
seves funcions i competències, mantenint únicament el secret o la reserva en
els casos en què la Llei exigeixi la confidencialitat o en els que puguin resultar
afectats drets o interessos de terceres persones, d’acord amb la normativa
d’aplicació.



Mantenir la confidencialitat i reserva respecte de la informació obtinguda per raó
del càrrec, sens perjudici de les obligacions derivades de la normativa de
transparència, i, en tot cas, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.



Gestionar els recursos públics d’acord amb la legalitat pressupostària i les
finalitats per a les quals s’han concebut, facilitant la rendició de comptes, i en
compliment de l’obligació de respondre de les actuacions pròpies i de les dels
òrgans que dirigeixen.



Dissenyar estratègies i iniciatives que promoguin el diàleg i la convivència
entre la ciutadania i facilitar la seva participació en la presa de decisions a
través d’instruments de participació i col·laboració ciutadana en els assumptes
públics.

5. Mecanisme de control intern
L’Alcaldia de la corporació vetllarà pel compliment del codi i, als efectes:


Rebrà les queixes en relació amb la conducta ètica dels alts càrrecs i les donarà
el tràmit que correspongui en cas d’incompliment del codi.



Vetllarà per l’actualització del codi i efectuar propostes de modificació del
seu contingut.
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Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per
part d’altres administracions públiques o d’entitats públiques dependents
d’aquestes, universitats o entitats sense ànim de lucre, quan hagin
d’assistir convidades oficialment per raó del càrrec a una activitat
relacionada amb les seves responsabilitats. No han d’acceptar el pagament
de viatges, desplaçaments ni allotjaments per part d’una empresa privada ni
d’un particular. Excepcionalment, donant compte a la Junta de Govern Local,
es podrà acceptar el pagament de viatges, desplaçaments o allotjaments per
part d’una empresa, entitat privada o un particular, en supòsits d’interès públic
degudament justificats. Qualsevol invitació s’ha de fer pública, amb esment de
l’entitat, persona física o jurídica, el lloc i el motiu de la invitació.

ACTA DEL PLE





Promourà la difusió i el coneixement del codi.

6. Règim sancionador
El règim sancionador aplicable als alts càrrecs, en cas d’incompliment de les normes
d’aquest codi, és el que s’estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
7. Aprovació, vigència i revisió del codi
Aquest codi s’ha aprovat per l’òrgan competent i es mantindrà vigent mentre no se
n’aprovi expressament la seva modificació o derogació.
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DILIGÈNCIA DE SECRETARIA.
Respecte a la redacció de les intervencions, és redacció succinta, fent-se remissió a
l’enregistrament de la sessió, d’acord amb l’establert en el Reglament Orgànic Parcial de
l’Ajuntament de l’Ampolla.

ACTA DEL PLE

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

