Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2021/1

El ple

Ordinària

Data

9 / de setembre / 2021

Durada

Des de les 19:00 fins a les 21:00 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

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

40929576H

ÀLVARO CASANOVA CURTO

SÍ

Una vegada verificada per la secretària la constitució vàlida de l’òrgan, el president obre la
sessió. I abans de procedir a la deliberació dels assumptes inclosos en l’Ordre del Dia,
manifesta la satisfacció per la convocatòria efectuada de manera electrònica, que garanteix
l’accés a tot l’expedient sencer i, per tant, suposa una millora en la transparència en la gestió
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Tipus de
convocatòria

Número: 2021-0013 Data: 25/10/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Maria Luisa Muley Sales (2 de 2)
Secretaria Intervenció
Data Signatura: 26/10/2021
HASH: b55f5c07633471d468c83647c907a879

Francesc Arasa Pascual (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 25/10/2021
HASH: 8072345a1110a1763155111f99b7f2c7

ACTA

municipal:

A) PART RESOLUTIVA

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DELS DIES 27-05-2021, 10-062021 I 19-07-2021
Favorable

Tipus de votació: Ordinària

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DELS DIES 27-05-2021, 10-062021 I 19-07-2021

- El regidor Sr. Castañeda, del GM de Ciutadans, anuncia el vot d'aprovació a les
actes dels dies 27/05 i 10/06, i l’abstenció a la del dia 19/07.

* A l'acta del 27/05:
- demana la correcció del seu cognom. I anuncia el vot favorable.
* A l'acta del 10/06:
- hi ha un error en la transcripció de la data de l'acta.
- les preguntes que va formular no es transcriuen tal i com van ser formulades.

ACTA DEL PLE

- El regidor Sr. Galve, del GM d’ERC, formula les següents observacions:

Número: 2021-0013 Data: 25/10/2021

Per part de l'Alcaldia es demana si s'ha de formular alguna observació a les actes
que es presenten a l'aprovació.

Per tant, anuncia el vot en contra.

- Per part del regidor Sr. Castañeda la sessió es va qualificar d'històrica, no
d'important. Tots els plens en són d'importants.
- No es fa constar que per part de l'alcalde es va dir el cost que el plenari suposava
en assistències. S'han celebrat molts plens extraordinaris que també van suposar
aquesta despesa i es van fer per falta de previsió o per urgència.
- No es transcriuen les paraules de l'alcalde manifestant que en aquest ple més havia
aportat el grup d'ERC que el grup municipal que el va convocar.
Per tant, anuncia el vot en contra.
Tot seguit s'obre votació amb el següent resultat:
- L'acta de la sessió de 27 de maig de 2021 resta aprovada per la unanimitat dels 11
membres assistents dels 11 que formen la corporació.
- L'acta de la sessió del 10 de juny de 2021 resta aprovada per 8 vots a favor dels
GM's de Junts per l'Ampolla i Ciutadans i per 3 vots en contra del GM d'ERC dels 11
membres assistents dels 11 que formen la corporació.
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* A l'acta del 19/07:

- L'acta de la sessió del 19 de juliol de 2021 resta aprovada per 7 vots a favor del GM
de Junts per l'Ampolla, 3 vots en contra del GM d'ERC i 1 abstenció del GM de
Ciutadans dels 11 membres assistents dels 11 que formen la corporació.

Expedient 582/2020. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR
Z3B DEL POUM DE L’AMPOLLA.
No hi ha acord

Motiu: Ampliar documentació

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat dels 11 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 INICIAL.
PROPOSTA.

ACTA DEL PLE

Expedient 1342/2021. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚMERO 9 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
L’AMPOLLA

Número: 2021-0013 Data: 25/10/2021

A proposta de l'alcaldia, i en aplicació de que es disposa a l'article 92 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Ple de la
corporació, per 8 vots a favor dels GM's de Junts per l'Ampolla i Ciutadans, i 3
abstencions del GM d'ERC, dels 11 membres assistents dels 11 que formen la
corporació, acorda deixar sobre la taula l'expedient a l'espera de la incorporació de
nova documentació que ha de presentar el redactor del projecte.

ANTECEDENTS.
Per Provisió d’Alcaldia es va iniciar l’expedient de modificació puntual núm. 9 del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de L’Ampolla de delimitació d’un àmbit destinat a
serveis tècnics.
Vista la documentació tècnica elaborada per l’arquitecte municipal.
Vista la justificació de la conveniència i oportunitat
Vist l’informe emès per la secretaria intervenció.
FONAMENTS DE DRET.
Articles 96, 97 i 98 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i concordants.
Articles 117 i 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
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APROVACIÓ INICIAL, 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.

Disposició Addicional 8a de la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat
administrativa i d’impuls a l’activitat econòmica.
Article 22 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local.
PROPOSTA:
PRIMER: Valorar positivament la justificació de la modificació i, en conseqüència,
aprovar inicialment la modificació puntual núm. 9 del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal 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.
SEGONA: 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.

INTERVENCIONS.
L’alcalde dona la paraula als portaveus dels grups municipals, els quals anuncien el
seu vot favorable a la proposta.

Expedient 1031/2021. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 42. TAXA PER A LA UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS
MUNICIPALS
Favorable

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

APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 42.
TAXA PER A LA UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS.
PROPOSTA.
ANTECEDENTS
El Ple de la Corporació, en data 10 de juny de 2021 va aprovar amb caràcter
provisional la Taxa per a la utilització d’instal·lacions i equipaments municipals.
L’acord s’ha sotmès a informació pública per un període de 30 dies mitjançant
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província del dia 23-06-2021 i el Portal de la
Transparència municipal.
Dins del termini d’exposició no ha presentat cap al·legació i/o suggeriment. Però en el
plenari d’aprovació provisional per part del regidor Sr. Galve Segarra es va plantejar
una relativa a la regulació de les exempcions i bonificacions per a determinades
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Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte de tràmit no qualificat, no procedeix la
interposició de cap tipus de recurs.

ACTA DEL PLE

PEU DE RECURSOS.

Número: 2021-0013 Data: 25/10/2021

També se’n farà publicitat pels mitjans telemàtics municipals.

activitats.
FONAMENTS DE DRET
Article 17 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que recull el procediment per
a la imposició i ordenació dels tributs locals.
Articles 22 i 47.1 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local, que estableixen
la competència plenària i el quòrum de la majoria simple, respectivament.
Article 10 de la Llei de Transparència, Accés a la funció pública i Bon Govern, sobre
la publicitat de les disposicions normatives.
Article 19 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, sobre els recursos contra
l’aprovació dels instruments d’ordenació dels tributs locals.

Segon: Aprovar definitivament l’Ordenança Fiscal núm. 42 reguladora de la Taxa per
a la utilització d’Instal·lacions i Equipaments Municipals, la qual s’adjunta com a
annex a aquest acord.
Tercer: Que es faci públic aquest acord d’aprovació definitiva mitjançant edicte que
s’ha de publicar, juntament amb el text íntegre de l’ordenança, en el Butlletí Oficial de
la Província i en el Portal de la Transparència municipal, sense que entri en vigor fins
a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart: Que es trameti l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text
definitiu aprovat a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el
termini de 15 dies des de la data d’aquest acord.

ACTA DEL PLE

Primer: Estimar totalment l’al·legació presentada pel regidor Sr. Galve Segarra.

Número: 2021-0013 Data: 25/10/2021

PROPOSTA:

Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el
Butlletí Oficial de la Província.
INTERVENCIONS.
L’alcalde dona la paraula als portaveus dels grups municipals, els quals anuncien el
seu vot favorable a la proposta.
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PEU DE RECURSOS

Expedient 1509/2021. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANCA FISCAL NÚM. 21 REGULADORA DE LA TAXA PEL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, GAS I ELECTRICITAT PEL QUE FA
REFERÈNCIA AL CÀLCUL DELS CONSUMS EXCEPCIONALS PER FUITA
Favorable

Tipus de votació: Ordinària.
A favor: 8, GM’s de Junts per l’Ampolla i Ciutadans.
Abstencions: 3, GM d’ERC
dels 11 membres assistents dels 11 que formen la corporació.

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANCA FISCAL NÚM. 21
REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, GAS I
ELECTRICITAT PEL QUE FA REFERÈNCIA AL CÀLCUL DELS CONSUMS
EXCEPCIONALS PER FUITA.

ANTECEDENTS.
L’empresa concessionària del subministrament d’aigua potable ha comunicat a
l’ajuntament la conveniència i necessitat d’adequar l’ordenança fiscal reguladora de
la taxa pel subministrament d’aigua, gas i electricitat, en el seu article 6.3, paràgraf
segon “Càlcul del volum d’excés”, a les noves determinacions de l’Agència Catalana
de l’Aigua pel que fa referència al càlcul dels consums excepcionals per fuita.
FONAMENTS JURÍDICS.

ACTA DEL PLE

PROPOSTA.

Número: 2021-0013 Data: 25/10/2021

Expedient núm. G1509/2021
Assumpte: MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 REGULADORA DE
LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, GAS I ELECTRICITAT.
Tràmit: APROVACIÓ INICIAL.

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.
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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.

PROPOSTA.
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació de la Ordenança Fiscal Núm. 21. Pel
subministrament d’aigua, gas i electricitat, d’acord amb el següent:
Article 6.3 Volum d’excés per fuita. Paràgraf segon
“Càlcul del volum de l’excés:
Es fixarà un consum habitual de l’habitatge resultant d’un estudi previ del historial de
consums dels últims dos anys.
Per a aquest consum habitual s’aplicaran els trams estàndards de la tarifa d’aigua
municipal vigents en el període de consum de la factura en què s’acredita la fuita.

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.
Desprès de l’explicació de l’alcalde de la proposta de modificació, obre torn de
paraula:
- El regidor Sr. Castañeda, del GM de Ciutadans, anuncia el vot a favor.
- El regidor Sr. Galve, del GM d’ERC, anuncia l’abstenció atès que, a més de
considerar que el redactat de la modificació no és gens aclaridor, si es parteix del
consum mitjà que es pot prendre com a estàndar d’una persona que visqui tot l’any
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TERCER: En cas que no hi hagin al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà
definitiu sense necessitat d’un nou acord plenari.

ACTA DEL PLE

SEGON: Exposar aquest acord al e-tauler municipal i publicar anunci d’exposició al
Butlletí Oficial de la Província epl termini de trenta dies, dins dels quals els
interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen
adients.

Número: 2021-0013 Data: 25/10/2021

Per al volum d’excés resultant de la diferència entre el consum real i l’habitual,
s’aplicarà la tarifa especial per fuita d’aigua.”

en l’Ampolla, en el supòsit d’aplicació de la tarifa per fuita surten afavorits els grans
consumidors (piscines i jardins). No obstant això, atès que el càlcul és més favorable,
és pel que el GM s’abstindrà.

Expedient 1036/2021.APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT D’ÚS DE LES
INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Favorable

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

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS I
EQUIPAMENTS MUNICIPALS.
PROPOSTA

Dins del termini d’exposició no ha presentat cap al·legació i/o suggeriment. Però en el
plenari d’aprovació provisional, el regidor Sr. Galve Segarra va plantejar les
següents:
•Article 5.5: Caldria que es clarifiqués si l’autorització de l’ajuntament d’activitats fora
de l’horari escolar i no promogudes per l’AMPA es refereixen únicament al CEIP
Mediterrani o també a la resta d’instal·lacions i equipaments inclosos en el
Reglament.
•Article 5.10: No queda clar en base a quins criteris l’ajuntament resoldrà d’ofici els
conflictes que es puguin produir.
•Article 6.6: Parla de les entitats usufructuàries del servei de bar. El terme més
adients seria concessionàries.
•Article 12.3: Es parla de la irresponsabilitat de l’ajuntament en cas de robatori i
extravio. Caldria afegir-ne furt.
•Article 16.3.5: Parla que és una infracció greu la suplantació d’identitat. Caldria
especificar que serien suplantacions no constitutives de delicte.
FONAMENTS DE DRET
Article 49 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local i articles 60 i següents
del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, respecte al procediment
d’aprovació.
Articles 22 i 47.1 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local, que estableixen
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L’acord s’ha sotmès a informació pública per un període de 30 dies mitjançant
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província del dia 23-06-2021, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 8441 del dia 22-06-2021, al Diari de Tarragona del dia
18-06-2021 i el Portal de la Transparència municipal.

ACTA DEL PLE

El Ple de la Corporació, en data 10 de juny de 2021 va aprovar amb caràcter inicial el
Reglament d’ús de les instal·lacions i equipaments municipals.

Número: 2021-0013 Data: 25/10/2021

ANTECEDENTS

la competència plenària i el quòrum de la majoria simple, respectivament.
Article 10 de la Llei de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern.
Article 112.3 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques sobre els recursos contra l’aprovació de disposicions de caràcter general.
PROPOSTA
Primer: Estimar totalment les al·legacions presentades pel regidor Sr. Galve Segarra.
Segon: Aprovar definitivament el Reglament d’ús de les Instal·lacions i Equipaments
Municipals, la qual s’adjunta com a annex a aquest acord.

PEU DE RECURSOS
Contra l’aprovació de les disposicions de caràcter general, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci
en el Butlletí Oficial de la Província.
INTERVENCIONS

ACTA DEL PLE

Quart: Que es trameti l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text
definitiu aprovat a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el
termini de 15 dies des de la data d’aquest acord.

Número: 2021-0013 Data: 25/10/2021

Tercer: Que es faci públic aquest acord d’aprovació definitiva mitjançant edicte que
s’ha de publicar, juntament amb el text íntegre del reglament, en el Butlletí Oficial de
la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat i en el Portal de la Transparència
municipal, sense que entri en vigor fins a la publicació i transcorregut el termini
establert a l’article 70.2 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Expedient 1618/2021. APROVACIÓ INICIAL
PATRONAT DE TURISME DE L’AMPOLLA
Favorable

DE

LA

DISSOLUCIÓ

DEL

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, GM’S de Junts per l’Ampolla i Ciutadans.
Abstencions: 3, GM d’ERC.
Dels 11 membres assistents dels 11 que formen la corporació.

Expedient G1618/2021.
Assumpte: DISSOLUCIÓ DEL PATRONAT DE TURISME DE L’AMPOLLA.
Tràmit: APROVACIÓ INICIAL.
APROVACIÓ INICIAL DE LA DISSOLUCIÓ DEL PATRONAT DE TURISME DE
L’AMPOLLA
PROPOSTA
ANTECEDENTS
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Els portaveus dels GM’s fan ús del torn de paraula per a anunciar el seu vot
favorable.

Per acord del Ple adoptat en sessió de 10 de maig de 1991, es va aprovar la creació
del Patronat de Turisme de L’Ampolla.
Els seus estatuts es van aprovar inicialment pel Ple en sessió de data 24 de
setembre de 2015, els quals, una vegada publicats sense al·legacions, van esdevenir
definitivament aprovats i es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona de data 20 de novembre de 2015.

FONAMENTS DE DRET:
Article 25.2 h) de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local, respecte a la
competència municipal en matèria de turisme.
Article 85.2 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local, pel que fa a la gestió
dels serveis públics locals.
Article 201 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, respecte al procediment per a
l’extinció dels Organismes Autònoms.

ACTA DEL PLE

Vist l’informe de la Secretaria Intervenció municipal, que consta a l’expedient, on es
posa de manifest la idoneïtat de dita dissolució per a donar compliment als principis
abans esmentats i evitar duplicitats en les tasques administratives, a més de que el
Patronat de Turisme hauria d’adaptar-se als canvis legislatius en matèria de
transparència i de procediment electrònic, tenint igualment en compte que dita
dissolució no ha de tenir repercussions en el compliment del principis d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera establerts per la Llei Orgànica d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Número: 2021-0013 Data: 25/10/2021

Atès que l’article 103 de la Constitució estableix que l’administració actuarà sota els
principis d’eficàcia i eficiència en l’assoliment dels objectius públics, principis que
també es troben recollits en la Llei de Procediment Comú de les Administracions
Públiques de Catalunya juntament amb el de simplificació i racionalitat administrativa.

Article 47 de la Llei reguladora de les Bases Reguladora del Règim Local, respecte a
l’adopció per majoria simple de l’acord de dissolució.
Article 19.2 dels Estatuts del Patronat de Turisme de L’Ampolla, en quan a les causes
per a la seva dissolució.
Article 19.3 dels Estatuts del Patronat de Turisme de L’Ampolla, en quan a la
successió del Patronat.
Articles 3 i 4 de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
PROPOSTA.
Primer: Aprovar inicialment la dissolució del Patronat de Turisme de L’Ampolla amb
efectes 31 de desembre de 2021.
Segon: Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de 15 dies
mitjançant publicació al BOPT, a l’e-tauler municipal per a l’examen i presentació
d’al·legacions i suggeriments per part dels interessats, amb l’advertiment que en cas
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Article 208 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, respecte a la competència
plenària.

que no se’n formulin, esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar
un nou acord.
Tercer: Succeir universalment al Patronat de Turisme de L’Ampolla per part de
l’Ajuntament de L’Ampolla, assumint-ne els seus drets i obligacions en matèria de
personal, contractació, patrimonial, fiscal i comptable.
Quart: Gestionar l’objecte i finalitat del Patronat de Turisme de L’Ampolla des de la
Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de L’Ampolla.
Cinquè: Facultar l’alcalde tan àmpliament com sigui necessari per adoptar els acords
pertinents en relació a l’expedient de dissolució del Patronat de Turisme de
L’Ampolla, entre ells, el donar trasllat de la dissolució al Registre d’Ens Locals de
Catalunya i al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte de tràmit no qualificat, no procedeix la
interposició de cap tipus de recurs.

L’alcalde anuncia que s’està elaborant un Reglament de Participació Ciutadana on es
recull la possibilitat de creació d’un Consell Sectorial de Turisme per a continuar amb
la participació de tots els implicats en el sector en la presa de decisions municipals.
Obert el torn de paraula:
- El regidor Sr. Castañeda, del GM de Ciutadans, anuncia el vot favorable. Formula
diverses preguntes sobre el futur Reglament de Participació, i se li contesta que s’hi
està treballant.

ACTA DEL PLE

INTERVENCIONS
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PEU DE RECURSOS.

De la proposta que es presenta a l’aprovació es dedueix que el motiu de la dissolució
és guanyar en eficiència i eficàcia. I això és una cosa que ja fa temps que va dir el
GM d’ERC, defensant la gestió directa. Per tant, dubta que aquesta sigui la raó
última. Fa poc temps es van modificar els estatuts del patronat i hagués estat millor
dissoldre-la en aquell moment.
Malgrat haver-la demanat amb anterioritat, amb la convocatòria s’ha aportat còpia de
l’informe d’auditoria del Patrona, que fa les següent consideracions:
- No s’ha completat tota la informació sobre el cost de les activitats i els indicadors de
gestió.
- Responsabilitat del president (alcalde)
- El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en
el cas d’una incorrecció material a causa d’error.
- No hi ha constància de recomptes periòdics d’efectiu.
- No hi ha ordenances que regulen determinats serveis ni s’ha dut a terme el càlcul
del seu cost.
- En relació als ingressos de les jornades gastronòmiques (al igual que passa en el
cinema a la fresca, baldanades...), no consta cap signatura d’un responsable de la
recaptació.
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- El Sr. Galve, del GM d’ERC, tot i ser partidari de la dissolució, anuncia l’abstenció
pel següent:

- La comptabilització dels ingressos de la xurreria i les jornades gastronòmiques es
fan d’una manera incorrecta.
Entén que aquesta és la causa última de la dissolució.
Per altra banda, no consta que s’hagi donat trasllat d’aquest informe al Patronat. I
això hagués estat el més correcte.
L’alcalde pren la paraula i desprès de recriminar al GM que ara que podrien votar a
favor de la dissolució no ho fan, manifesta que la raó última és evitar el doble control i
millorar en transparència.

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

EXPEDIENT CONTRACTACIÓ
Contractació Projecte pavimentació i serveis a diversos carrers de l’Ampolla.
Proposta Inici expedient
PROPOSTA
FETS
Per part de l’Alcaldia s'ha posat de manifest la necessitat d'iniciar els tràmits
corresponents per procedir a la contractació de les obres incloses en el Projecte
pavimentació i serveis a diversos carrers de l’Ampolla, redactat per l’enginyeria Seare
Reus enginyeria S.L. vaprovat per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 11 de març
de 2021 (BOP del dia 23 de març de 2021).
L’objecte 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 Junta de Govern Local del dia 23 d’agost de 2021 va acordar l'inici de l'expedient
de contractació i va motivar la necessitat del contracte.
S'ha incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el
projecte, els quals, han de regir-se la present contractació.
Consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les
necessitats del present contracte amb càrrec al pressupost de despeses de la
Corporació.
Per part de Secretària s'ha informat l'aprovació de l'expedient.
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Favorable

ACTA DEL PLE

Expedient 1667/2021. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE PAVIMENTACIÓ I SERVEIS
A DIVERSOS CARRERS DE L’AMPOLLA”.

Número: 2021-0013 Data: 25/10/2021

En contrarèplica, el Sr. Galve reitera que l’abstenció es motiva en que la millora de la
gestió no és la raó última, sino la responsabilitat de l’alcalde, com a president del
Patronat, en la mateixa.

Per part de la Intervenció s'ha procedit a la fiscalització prèvia de la despesa.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.

Tercer.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació i procedir a la publicació en
el Perfil de contractant de l’anunci de licitació, perquè en el termini de VINT dies
naturals, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de l'anunci, es
presentin les proposicions que s'estimin pertinents.
Quart. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la
DA 2a del Text refós 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 als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
President/a: Joan Garrido González
Vocal: Maria Luisa Muley Sales
Vocal: Josep Pere Castell Beltran
Secretari/ària: Montserrat Martín Domínguez
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.
Setè.- Notificar el present acord als membres de la mesa de contractació.
INTERVENCIONS
En torn de paraula, els portaveus dels GM’s anuncien el seu vot a favor.
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Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació.

ACTA DEL PLE

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres del projecte pavimentació i
serveis a diversos carrers de l’Ampolla, mitjançant procediment obert simplificat, amb
pressupost base de licitació de 575.496,53,- €.,- € i 120.854,27,- € en concepte
d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus del 21%, i una durada del contracte de
sis mesos.
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PROPOSTA

Expedient 1488/2021. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DEL DIA
26/07/2021 REFERENT A L’APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER AL 2022
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, GM’s Junts per l’Ampolla i Ciutadans.
Abstencions: 3, GM d’ERC.
dels 11 membres assistens dels 11 que formen la corporació.

Expedient: G1488/2021.
Assumpte: FESTES LOCALS 2022
RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 26/07/2021 REFERENT
A L’APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER AL 2022.
PROPOSTA.

Els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni han de coincidir ni amb cap
dels dies festius: 1 de gener (Cap d’any), 6 de gener (Reis), 15 d’abril (Divendres
Sant), 18 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), 6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada),
24 de juny (Sant Joan), 15 d’agost (L’Assumpció), 12 d’octubre (Festa Nacional
d’Espanya), 1 de novembre (Tots Sants). 6 de desembre (Dia de la Constitució), 8 de
desembre (La Immaculada) i 26 de desembre (Sant Esteve); al territori d’Aran, la
festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny
(Festa d’Aran).
Tot i que l’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com estableix l’article
46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol, atès que no hi ha previst aquest mes de juliol
sessió plenària, la Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Fixar les dues festes locals de l’Ampolla per al 2022:
23 de juny i 15 de novembre
Segon.- Ratificar la present resolució en la propera sessió plenària.
Tercer.- Notificar el present acord al Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del
Departament d’Empresa i Treball”.
FONAMENTS DE DRET.
Article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball,
jornades especials i descansos
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“L’article 37.2 del Reial Decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes
laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3
d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre
del Departament ‘Empresa i Treball, a proposta dels municipis respectius.

ACTA DEL PLE

La Junta de Govern del dia 26/07/2021 va acordar:
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ANTECEDENTS

PROPOSTA
PRIMER: Ratificar l’aprovació de les dues festes locals per al 2022:
23 de juny i 15 de novembre
SEGON: Notificar el present acord al Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del
Departament d’Empresa i Treball”.
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.

L’alcalde explica que la determinació de les festes locals es va fer per acord de Junta
de Govern atès que la Generalitat demanava la proposta en molt poc marge de
temps.

- Regidor Sr. Castañeda, del GM de Ciutadans, per a anunciar el vot favorable.
- Regidor Sr. Galve, del GM d’ERC, anuncia l’abstenció pels següents motius:
* Respecte del dia 23 de juny: això fa un seguit de 4 dies festius que va en perjudici
dels pescadors.
* Respecte del dia 15 de setembre: malgrat que el seu grup municipal defensa la
commemoració de la segregació el dia de la data, caurà dimarts i trencarà la
setmana. A més, és la Setmana del Comerç i aquests es trobaran tancats.

ACTA DEL PLE

Obert el torn de paraula, intervenen:
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INTERVENCIONS

Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, GM’s de Junts per l’Ampolla i Ciutadans.
En contra: 3, GM d’ERC.
Dels 11 membres assistents dels 11 que formen la corporació.

PROPOSTA
FETS
Per part de l’Àrea d’Intervenció s’ha format el Compte General del pressupost de
l’exercici 2020 d’aquesta corporació.
En sessió de data 29 de juny de 2021, la comissió Especial de Comptes va informar
favorablement al compte general.
El compte general amb l’informe de la comissió especial de comptes es sotmet a
informació pública al BOPT, tauler i seu electrònica de la Corporació.
En data 19 de juliol de 2021 es publica en el BOPT núm. CVE 2021-06492 l’anunci
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APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPTE GENERAL EXERCICI 2020.

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 2020, no s’han presentat objeccions ni observacions.
FONAMENTS JURÍDICS
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.

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.
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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.

ACTA DEL PLE

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.

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
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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.

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 des cadascú dels seus organismes autònom 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:

- 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 DLEG 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 presència dels membres i funcionaris de la corporació
especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.
8. L'article 101.3 del DLEG 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 15 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.
PROPOSTA
Primer.- Aprovar els Comptes Anuals corresponents a l'exercici 2020, de l'Ajuntament
de l'Ampolla, el Patronat Municipal de Turisme i Promocions Ampolla SAM, integrats
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6. La Regla 48 de la ICAL estableix que a més dels documents relacionats
anteriorment, al Compte General s'hi acompanyaran:

ACTA DEL PLE

- 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.
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- Actes d'arqueig de les existències en caixa a fi d'exercici de la pròpia entitat local i
de cadascun dels seus organismes autònoms.

pels següents documents comptables:
- Balanç de Situació.
- Compte del Resultat Econòmic Patrimonial.
- Liquidació del Pressupost.
- Estat de Canvis del Patrimoni Net.
- Estat de Fluxos d'Efectiu.
- La Memòria.
I la documentació complementària següent:

Segon.- Retre els esmentats Comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat
de l'exercici econòmic 2020, a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes.
INTERVENCIONS
L’alcalde dona la paraula al regidor delegat de l’àrea, Sr. Tomàs, el qual fa una
exposició del resultat del Compte General, que entén positiu malgrat l’impacte de la
pandèmia.
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- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos, a favor de l'entitat local o de l'òrganisme autònom, al final de l'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.

ACTA DEL PLE

- Actes d'Arqueig de les existències en caixa a fi d'exercici de la pròpia entitat i de
cadascun dels seus organismes autònoms.

- El regidor Sr. Castañeda, del GM de Cituadans, anuncia el vot a favor.
- El regidor Sr. Galve, del GM d’ERC, manifesta el següent:
El GM d’ERC, en Comissió Especial de Comptes, no va dictaminar favorablement el
Compte General que avui es porta a aprovació plenària, plantejant un seguit de
preguntes que hores d’ara encara no han estat contestades. I abans de reproduir-les,
explica que el regidor Sr. Tomàs va dir que s’havia complit amb la Regla de la
Despesa, justament quan a l’any 2020 era indiferent fer-ho o no i quan en anys
anteriors, que calia, això no va passar. El compliment va ser conseqüència de no
destinar prou ajuts.
Passa a reproduir les preguntes:
1.- Ens podeu dir que és:
“Avales en garantia de ejcución de contratos” ............ 833.130,27 €
“Avales para responder de daños”................................ 949.602,92 €
“Avales entidades locales para inversiones” ................ 109.588,30€
Dipòsits valors garantia pagament ibi
..................... 54.984,47 €
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S’obre el torn de paraula:

2.- Hem podeu dir perquè no és mobilitza el dipòsit a termini de 1.000.000 €
3.- Perquè no està solucionat lo de les hores extres de la guàrdia municipal? Hi ha un
pressupost de 37.000 € anual per aquest concepte, i en fan més hores de les
previstes legalment. Mesos de 700, 800 o fins i tot més de 900 € en hores extres.
Això no pot ser. Quan descansa aquesta gent?
4.- Com és que fins i tot el propi ajuntament figura com a deutor en IBI? I la Prasam
també?
5.- Com és que es contracta prestacions de serveis en gent deutora (tant persones
físiques com jurídiques), fins i tot treballadors del propi ajuntament? O esperem
precisament en contractar amb ells per que ens paguin?

8.- Quan hi ha algun deutor que entra en situació de concurs de creditors, ens
personem al concurs, o al menys comuniquem el deute a l’administració concursal?
9.- Quan fem aplaçaments/fraccionaments de deute gent que no hi pot fer front de
forma immediata, apliquem interessos. Com és que per “ingressos financers” només
hi ha comptabilitzats 33,16 € al compte general.
10.- L’execució del pressupost d’ingressos al 78,07%, poc.
11.- Si la ràtio de deute viu consolidat és del 0%, com és que hi ha un endeutament
per habitant de 207,51 €

ACTA DEL PLE

7.- I ja no diguem que contractem en persones jurídiques que el seu objecte social no
permet fer aquell tipus de treball, o bé que tampoc fem un seguiment de les
contractes en el sentit de demanar mensualment els TC’s per si els treballadors
destinats a aquell contracte estan donats d’alta a la seguretat social.
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6.- I també donem subvencions a deutors, perquè?

13.- Com és que hi han romanents de crèdit amb saldo negatiu: com és que es fan
pagaments d’allí on no hi ha suficient partida?
14.- Com s’ho fa la intervenció de l’ajuntament per controlar els ingressos d’entrades
del cinema a la fresca, ball, bous, baldanades, etc ..., si no intervé aquestes
entrades?
Per això van dictaminar en contra. I a l’apreciació que va fer el regidor Sr. Tomàs de
que tot això és opinable, se li va contestar que no eren opinions, sinó evidències que
resulten dels documents facilitats.
Pren la paraula el regidor Sr. Tomàs i dona contesta a les preguntes plantejades,
puntualitzant abans que calia el compliment de la regla de la despesa:
* Els avals són garanties.
* No hi ha dipòsit, que va ser cancel·lat. El seu saldo està en un compte a la vista.
* No hi ha cap queixa respecte a les hores extres, ni dels empleats públics ni dels
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12.- La ràtio mig de cobrament que no la calculeu mai, malgrat està previst aquest
indicador.

sindicats.
* L’ajuntament i la PRASAM surten com a deutors per problemes amb el Cadastre.
* Respecte a la contractació i subvencions de deutors, no s’ha detectat. A tenir en
compte que els fraccionaments de deute no confereixen la qualitat de deutor.
* L’ajuntament es mou en la legalitat a l’hora de vigilar el compliment dels deures
socials de les empreses contractistes.
* L’ajuntament es persona i/o comunica els deutes a l’administració concursal.
* Els interessos financers (interessos de dipòsits) no és el mateix que interessos de
demora. Es comptabilitza en comptes diferents.

* El romanent de crèdit en negatiu d’una aplicació pressupostària és possible si hi ha
vinculació jurídica.

Torn de contrarèplica del regidor Sr. Galve:
* Insisteix en la innecessarietat del compliment de la regla de la despesa.
* Respecte al dipòsit, malgrat la cancel·lació que s’ha explicat, està reflectit al compte
2020. I així consta en els saldos bancaris.
* El pagament d’hores extres és una irregularitat.

ACTA DEL PLE

* Respecte als ingressos per entrades, és cert que no és correcte i el sistema és
millorable, però és que hi ha plena confiança en els responsables.
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* L’execució del pressupost no es baix en anys de pandèmia.

* Tan els interessos de demora com els interessos de dipòsits són interessos
financers. Han d’anar al mateix compte. Una altra comptabilització és incorrecta.
* S’ha dit que l’execució del pressupost d’ingressos és baixa, no dolenta.
* Respecte a les entrades, no es discuteix la bona o mala fe, sino que es pregunta
com controla això la intervenció.
* Dels avals, el que es vol saber és exactament a què correspon cadascú dels
imports.
Pren la paraula l’alcalde i es dirigeix al regidor Sr. Galve dient-li que haurà de donar
un curset a la Tresoreria Municipal. Aquest vol replicar la improcedència del tó
utilitzat, que considera sarcàstic, però l’alcalde li denega la paraula i obre votació.

B) ACTIVITAT DE CONTROL
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* Respecte de la contractació i la subvenció a deutors, no cal més que anar-hi a la
documentació facilitada i es pot comprovar. I evidentment no es parla de
fraccionaments, sino de gent que no paga.

DACIÓ EN COMPTE DE L’INFORME-RESUM DEL CONTROL INTERN DE
L’EXERCICI 2020.
PROPOSTA
Identificació de l’expedient: Informe-Resum de control intern exercici 2020.
Responsable: María Luisa Muley Sales, secretària interventora.
FETS

Informe emès d’acord amb l’article 172 en relació amb el contingut de l’article 175 del
Real Decret 424/2017, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
La legislació i normativa aplicable és:
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals.
- Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el Règim Jurídic del Control
Intern en les Entitats del Sector Públic Local.
- Bases d’execució del pressupost.
- La Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, que estableix les instruccions a les quals s’haurà d’ajustar el contingut,
l’estructura i el format de l’informe-resum.
L’article 213 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
mitjançant el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, recull l’obligatorietat de
remetre a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat un informe-resum anual
on es reflecteixin els resultats del control intern, tant del control exercit en la modalitat
de funció interventora com en la modalitat de control financer.
L’article 37 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el Règim
Jurídic del Control Intern en les entitats del Sector Públic Local disposa que l’òrgan
interventor ha d’elaborar amb caràcter anual i amb ocasió de l’aprovació del Compte
General, l’informe-resum dels resultats del control intern.
Aquest informe-resum serà tramès al Ple, mitjançant el president, i a la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat durant el primer quatrimestre de l’any i contindrà
els resultats més significatius derivats de les actuacions de control financer i la funció
interventora realitzades durant l’exercici anterior.
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FONAMENTS JURÍDICS

ACTA DEL PLE

2. S’ha emès per part de l’Àrea d’Intervenció l’informe anual de control intern de
l’exercici 2020 d’acord amb el que disposa el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Règim Jurídic del Control Intern de les Entitats del Sector Públic
Local i atenent a la Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat per la qual s’estableixen les instruccions a les quals hauran
d’ajustar-se el contingut, estructura i format de l’informe-resum.
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1. L’àrea d’intervenció va informar sobre la necessitat de confeccionar l’informeresum anual del control intern de l’exercici 2020.

La Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, estableix les instruccions a les quals s’haurà d’ajustar el contingut, l’estructura
i el format de l’informe-resum.
PART DISPOSITIVA
ÚNIC: Donar compte al Ple de l’ajuntament de l’Informe-Resum del Control Intern de
l’exercici 2020 que s’adjunta a la present proposta.
INTERVENCIONS
L’alcalde manifesta satisfacció per les conclusions de l’informe, on no s’observen
irregularitats en la gestió dels ingressos i despeses ni s’han formulats objeccions.

DONAR COMPTE DEL LLISTAT DE DECRETS DEL NÚM. 2021-0098 FINS 20210167
Es dona compte dels decrets assenyalats a l’encapçalament. Els membres de la
corporació resten assabentats.

DECRET 2021-0167 [Resolució
PR/2021/23]

03/09/
2021
14:50

DECRET 2021-0166 [Decret 166]

02/09/
2021
16:16

DECRET 2021-0165 [DECRET
APROVACIO ASSISTENCIES AGOST
2021]
DECRET 2021-0164 [Resolució]

31/08/
2021
14:31
30/08/
2021
11:49

ASSUMPTE: APROVACIÓ
DEL COMPTE JUSTIFICATIU
DE LA BESTRETA DE CAIXA
FIXA DE L'HABILITAT
AMADEO PRADES CURTO
ASSUMPTE:INICI
PROCEDIMENT
SANCIONADOR TRÀSNSIT
ZONA BLAVA. EXP.
1676/2021
ASSUMPTE: APROVACIÓ DE
LA DESPESA I ORDENACIÓ
DEL PAGAMENT PER
ASSISTÈNCIES DE
MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ A ÒRGANS
COL·LEGIATS DURANT ELS
MES D'AGOST DE 2021.
ASSUMPTE:Resolució
definitiva Procediment
sancionador trànsit. Expedient
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L’alcalde puntualitza que s’està parlant de l’informe de la intervenció sobre el control
intern de la gestió municipal, no de les auditories fetes al Patronat i a la PRASAM.

ACTA DEL PLE

El regidor Sr. Castañeda, pel GM de Ciutadans, no fa us de la paraula, mentre que el
regidor Sr. Galve, pel GM d’ERC, entén que els informes d’auditoria si que han
detectat observacions però que no són de suficient entitat. Afegeix que, tal i com ja
ha dit en relació al Patronat de Turisme, l’informe d’auditoria s’hauria d’haver fer
arribar a la PRASAM abans de presentar-se en ple.
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Convida als portaveus dels GM a manifestar la seva opinió.

DECRET 2021-0160 [Resolució
PR/2021/16]

26/08/
2021
12:08

DECRET 2021-0159 [decret 159]

25/08/
2021
13:12

DECRET 2021-0158 [Resolució
PR/2021/15]

24/08/
2021
14:46

DECRET 2021-0162 [Resolució]

DECRET 2021-0157 [Resolució 40939]
DECRET 2021-0156 [DECRET
DELEGACIÓ COMPETÈNCIES ALCALDIA
PER CASAMENT]
DECRET 2021-0155 [Resolució francisco]

DECRET 2021-0153 [Resolucio renting]
DECRET 2021-0154 [Resolució otero]
DECRET 2021-0152 [REVOCACIÓ
COMPETÈNCIA MATÈRIA
SANCIONADORA]

24/08/
2021
12:47
23/08/
2021
11:47
19/08/
2021
12:22
18/08/
2021
11:29
18/08/
2021
11:29
17/08/
2021
14:39

17/08/
DECRET 2021-0150 [Resolucio procediment 2021
docx]
11:43
DECRET 2021-0151 [Resolucio procediment 17/08/
docx]
2021
11:43
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DECRET 2021-0161 [Resolució]

27/08/
2021
13:31
26/08/
2021
14:29
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30/08/
2021
9:46

ACTA DEL PLE

DECRET 2021-0163 [Resolució 130540734]

1305/2021-26188
ASSUMPTE: Resolució
definitiva procediment
sancionador de trànsit.
Expedient 1305/2021-40734
ASSUMPTE: Resolució
definitiva procediment
sancionador trànsit. Expedient
1305/2021-26072
ASSUMPTE: RESOLUCIÓ
AL·LEGACIONS EXPEDIENT
1579/2021-15061
ASSUMPTE: APROVACIÓ I
ORDENACIÓ DE PAGAMENT
DE LES NOMINES DEL
PERSONAL DE LA
CORPORACIÓ
CORRESPONENTS AL MES
D'AGOST DE 2021.
ASSUMPTE:INICI
PROCEDIMENT
SANCIONADOR 1ª QUINZENA
JULIOL. EXP 1579/2021
ASSUMPTE: REVOCACIÓ DE
LA LLICÈNCIA DE SALA DE
BALL - DISCOTECA I BAR
"DISCOTECA MEDITERRÀNIA
ASSUMPTE: INICI
PROCEDIMENT
SANCIONADOR TRANSIT.
EXPEDIENT 1675
ASSUMPTE: Delegació de
competències de l'Alcaldia per
casament
ASSUMPTE:Resolució
procediment sancionador.
Expedient 1305/2021
ASSUMPTE:Procediment
sancionador identificació
conductor 1ª Quinzena Juny
2021
ASSUMPTE:Resolucio
procediment sancionador
trànsit. Expedient 1638/2021
ASSUMPTE: Modificació de la
delegació de competències de
l'Alcaldia en la Junta de Govern
ASSUMPTE: Resolució
procediment sancionador
OOMM Bon Govern. Expedient
522/2021
ASSUMPTE: Resolució
definitiva procediment
sancionador Bon Govern.

DECRET 2021-0144 [4 decret_baixa]

03/08/
2021
11:36

DECRET 2021-0143 [Resolució PR/2021/8]

30/07/
2021
11:54

DECRET 2021-0142 [Resolució PR/2021/7]

30/07/
2021
11:54

DECRET 2021-0141 [Resolució PR/2021/9]

30/07/
2021
11:54

DECRET 2021-0147 [DECRET 147]
DECRET 2021-0146 [Resolucio alcaldia]

DECRET 2021-0140 [01 DECRET
INCOACIÓ EXPEDIENT]
DECRET 2021-0139 [Resolució PR/2021/5]
DECRET 2021-0138 [Resolució PR/2021/3]

29/07/
2021
10:18
28/07/
2021
11:31
27/07/
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DECRET 2021-0145 [Resolucio expedient
1544]

12/08/
2021
11:33
12/08/
2021
9:47
10/08/
2021
14:44
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DECRET 2021-0148 [2 DECRET
COMPENSACIÓ]

Expedient 510/2021
ASSUMPTE: Inici procediment
sancionador OO.MM Bon
Govern. Expedient 1454/2021
ASSUMPTE: Compensació
deutes tributaris Carns del
Perelló SL
ASSUMPTE:Inici procediment
sancionador zona blava 2ª
quinzena juny. Expedient
1492/2021
ASSUMPTE: Inici procediment
sancionador ordenança bon
govern. Exp. 1346/2021
ASSUMPTE:Inici procediment
sancionador trànsit. Expedient
1544/2021
ASSUMPTE: Decret de
resolució de l’expedient
529/2021 en concepte de
renovació, o caducitat, de les
inscripcions padronals
corresponents a les persones
estrangeres no comunitàries
sense autorització de
residència permanent.
ASSUMPTE: APROVACIÓ
DEL COMPTE
JUSTIFICATIUS DE LA
BESTRETA DE CAIXA FIXA
DEL CAP DE LA BRIGADA
AMADEO PRADES CURTO
ASSUMPTE: APROVACIÓ
DEL COMPTE JUSTIFICATIU
DE LA BESTRETA DE CAIXA
FIXA DE FRANCESC ARASA
PASCUAL
ASSUMPTE: NOMENAMENT
ACCIDENTAL PER
INCAPACITAT TEMPORAL O
ABSÈNCIA PER PERÍODES
INFERIORS A UN MES DE LA
PERSONA TITULAR DE LA
SECRETARIA INTERVENCIÓ
DE L’AJUNTAMENT DE
L’AMPOLLA
ASSUMPTE: Incoació
expedient de baixa per no
residir a petició de Luz Adriana
Acevedo Acevedo.
ASSUMPTE: Incoar expedient
revocació llicència discoteca
Mediterrània
ASSUMPTE: APROVACIÓ

ACTA DEL PLE

DECRET 2021-0149 [Resolucio alcaldia]

16/08/
2021
18:11
12/08/
2021
15:06

DECRET 2021-0134 [01 DECRET
INCOACIÓ EXPEDIENT]

21/07/
2021
12:33

DECRET 2021-0132 [BC2_DECRET
BESTRETA CAIXA JUSTIFICACIO 15B]
DECRET 2021-0133 [Resolució 1058]

DECRET 2021-0131 [Decret 131]
DECRET 2021-0130 [DECRET POLICIA
LOCAL MAIG 2021]
DECRET 2021-0129 [DECRET ALTA
VIGILANT 19-07-21]
DECRET 2021-0128 [2 DECRET
COMPENSACIÓ]
DECRET 2021-0127 [CONVOCATORIA
PLE 19 JULIOL DE 2021]
DECRET 2021-0126 [Resolucio alcaldia 1]
DECRET 2021-0125 [contestacio recurs
Resolucio alcaldia]

20/07/
2021
15:48
20/07/
2021
15:48
20/07/
2021
11:12
19/07/
2021
12:40
18/07/
2021
12:19
15/07/
2021
13:21
12/07/
2021
14:15
09/07/
2021
12:41
09/07/
2021
12:41

ASSUMPTE:
ASSUMPTE: CONTRACTACIÓ
VIGILANT MUNICIPAL
PERÍODE ESTIU 2021
ASSUMPTE: Compensació
deutes tributaris Agro Serveis
Curto SL
ASSUMPTE: Convocatòria
sessió extraordinària del ple
19-07-2021
ASSUMPTE: Decret Alcaldia
paralització obres per alteració
realitat físcia urbanística.
ASSUMPTE: Contestació
recurs reposició contra
resolució 74/2021
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DECRET 2021-0135 [Resolució definitiva]

21/07/
2021
12:33
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DECRET 2021-0136 [Resolució PR/2021/2]

26/07/
2021
10:55

ACTA DEL PLE

DECRET 2021-0137 [DECRET POLICIA
LOCAL juny 2021]

2021
17:34
26/07/
2021
14:31

RETRIBUCIONS DEL
PERSONAL DE LA
CORPORACIÓ
CORRESPONENTS AL MES
DE JULIOL DE 2021
ASSUMPTE: PROCEDIMENT
SANCIONADOR GUARDIA
MUNICIPAL JUNY 2021
ASSUMPTE: APROVACIÓ DE
LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NUMERO 6 DEL
PRESSUPOST DE
L'EXERCICI 2021MODALIAT
DE TRANSFERÈNCIA DE
CRÈDITS.
ASSUMPTE: Resolució
definitiva procediment
determinació gos
potencialment perillós.
Expedient 721/2021
ASSUMPTE: Incoació de
l'expedient de baixa per no
residir a petició de Javier
Soriano.
ASSUMPTE: APROVACIÓ
DEL COMPTE JUSTIFICATIU
CORRESPONENT A LA
BESTRETA DE CAIXA FIXA E
L'ALCALDIA.
ASSUMPTE: Resolució
defintiva sanció trànsit butlleti
1467
ASSUMPTE: INICI
PROCEDIMENT
SANCIONADOR ZONA BLAVA
1ª QUINZENA JUNY

DECRET 2021-0123 [Resolucio Alcaldia]

05/07/
2021
14:36

30/06/
DECRET 2021-0122 [3-DECRET
2021
APROVACIO NOMINES JUNY 2021ALTES] 14:28

DECRET 2021-0121 [DECRET
APROVACIO ASSIGNACIONS GRUPS
2ON T 2021]

DECRET 2021-0120 [DECRET
APROVACIO ASSISTENCIES JUNY 2021]
DECRET 2021-0119 [Decret contractació
conserge llar infants]
DECRET 2021-0118 [Decret contractació
conserge llar infants-1]
DECRET 2021-0117
[RESOLUCIO_MUSICA_REVETLLA_SANT
JOAN_RESTAURANTJUANICASALLAMBRI
CH]
DECRET 2021-0115
[RESOLUCIO_MUSICA_REVETLLA_SANT
JOAN_CIBERCAFE]
DECRET 2021-0116
[RESOLUCIO_MUSICA_REVETLLA_SANT
JOAN_ALTEREGO]
DECRET 2021-0113
[RESOLUCIO_MUSICA_REVETLLA_SANT
JOAN_CANPIÑANA]

30/06/
2021
12:49

30/06/
2021
10:52
28/06/
2021
10:20
28/06/
2021
10:20
23/06/
2021
14:19
23/06/
2021
10:11
23/06/
2021
10:11
23/06/
2021
10:11

ASSUMPTE: Contractació
conserge de piscina
ASSUMPTE: Contractació
conserge piscina

ASSUMPTE: Música al local
ASSUMPTE: Autorització
música revetlla Sant Joan
ASSUMPTE: Autorització
música revetlla de Sant Joan
ASSUMPTE: Autorització
música revetlla Sant Joan
restaurant Can Piñana
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08/07/
2021
14:50
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DECRET 2021-0124 [DECRET
REQUERIMENT PREVI PREU JUST]

DECRET DE PRESENTACIÓ
RECURS PREVI EN
L'EXPEDIENT EXPROPIACIÓ
MINISTERI LLEI ZONA
CEMENTIRI
ASSUMPTE:RESOLUCIÓ
D'INICI DE PROCEDIMENT
IMPOSICIÓ MULTA
COERCITIVA PER
INCOMPLIMENT D'ORDRE
EXECUCIÓ
ASSUMPTE: APROVACIÓ I
ORDENACIÓ DE PAGAMENT
DE LES NÒMINES DEL
PERSONAL DE LA
CORPORACIÓ PER ALTES O
VARIACIONS
CORRESPONENTS AL MES
DE JUNY DE 2021.
ASSUMPTE: APROVACIÓ I
ORDENACIÓ DEL
PAGAMENT DE LES
ASSIGNACIONS A GRUPS
POLITICS MUNICIPALS
CORRESPONENTS AL 2ON
TRIMESTRE 2021
ASSUMPTE: APROVACIÓ I
ORDENACIÓ DEL
PAGAMENT D'ASSISTÈNCIES
DE MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ A ÒRGANS
COL·LEGIATS DURANT EL
MES DE JUNY DE 2021

ACTA DEL PLE

ASSUMPTE:

DECRET 2021-0108 [08 DECRET
RESSOLUCIO DEFINITIVA]

11/06/
2021
11:28

DECRET 2021-0107 [08 DECRET
RESSOLUCIO DEFINITIVA]

11/06/
2021
11:28

DECRET 2021-0110 [7-RESOLUCIO
ALCALDIA CONVOCATÒRIA CEC]

DECRET 2021-0106 [08 DECRET
RESSOLUCIO DEFINITIVA]
DECRET 2021-0105
[RESOLUCIO_INSTALLACI_CAMERA]

DECRET 2021-0104 [BC2_DECRET
BESTRETA CAIXA JUSTIFICACIO 13D]
DECRET 2021-0103 [DECRET POLICIA
LOCAL ABRIL 2021]
DECRET 2021-0102 [Decret (decret març
GUARDIA MUNICIPAL 2021)]
DECRET 2021-0101 [CONVOCATÒRIA
PLE 10-06-2021]
DECRET 2021-0100 [Resolució Alcaldia]
DECRET 2021-0099 [RECTIFICACIÓ
ERRADA MATERIAL DECRET 2021-0088

ASSUMPTE: Autorització
música dissabtes estiu 2021
ASSUMPTE: APROVACIÓ I
ORDENACIÓ DE PAGAMENT
DE LES NÒMINES DEL
PERSONAL DE LA
CORPORACIÓ
CORRESPONENTS AL MES
DE JUNY DE 2021.
ASSUMPTE: APROVACIÓ
CONVOCATÀRIA COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES
ASSUMPTE:
Installació_càmera
_videovigilància
ASSUMPTE: Decret de
resolució de baixa definitiva del
padró d'habitants per no residir
de l'exp. 1724/2020
ASSUMPTE: Decret resolució
definitiva de les baixes del
padró d'habitants per no residir
de l'exp. 91/2021.
ASSUMPTE: Decret de
resolució definitiva de la baixa
del padró d'habitants per no
residir de l'exp. 1532/2020.

11/06/
2021
10:54
10/06/
2021 ASSUMPTE: Instal·lació
10:45 càmera videovigilància
ASSUMPTE: APROVACIÓ
DEL COMPTE JUSTIFICATIU
DE LA BESTRETA DE CAIXA
09/06/ FIXA DE L'HABILITAT
2021 AMADEO PRADES CURTO
11:52 (BRIGADA MUNICIPAL)
09/06/ ASSUMPTE: DECRET
2021 MULTES POLICIA LOCAL
11:52 ABRIL 2021
08/06/
2021 ASSUMPTE: Decret GUARDIA
10:44 MUNICIPAL març 2021
07/06/
2021 ASSUMPTE: Convocatòria Ple
13:21 10-06-2021
07/06/ ASSUMPTE: Donar compte
2021 sentència jutjat contenciós nº1
9:49 Tarragona
02/06/ ASSUMPTE: Rectificació
2021 errada material Decret 2021-
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DECRET 2021-0109
[RESOLUCIO_INSTALLACIO_CAMERA]

22/06/
2021
12:26
14/06/
2021
10:57
11/06/
2021
14:23

DECRET 2021-0111 [3-DECRET
APROVACIO NOMINES JUNY 2021]

ASSUMPTE: Autorització
música revetlla Sant Joan
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23/06/
2021
10:11
23/06/
2021
10:11
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DECRET 2021-0114
[RESOLUCIO_MUSICA_REVETLLA_SANT
JOAN_HOTELFLAMINGO]
DECRET 2021-0112
[RESOLUCIO_MUSICA_REVETLLA_SANT
JOAN_CLUBNAUTIC]

CONTRACTACIO TEI LLAR INFANTS]

DECRET 2021-0098 [DECRET
APROVACIO ASSISTENCIES MAIG 2021]

0088 contractació TEU Llar
12:03 infants
ASSUMPTE: APROVACIÓ DE
LES INDEMNITZACIONS PER
ASSISTÈNCIES DE
MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ A SESSIONS
01/06/ D'ÒRGANS COL·LEGIATS
2021 DURANT EL MES DE MAIG
11:01 DE 2021

RESPOSTA A LES PREGUNTES FORMULADES PEL REGIDOR SR. CASTAÑEDA:
1. Es van deixar de contestar determinades preguntes sobre el Cos Policial, a les
quals s’intenta donar resposta conjuntament i de manera general:
En relació al personal del Cos de Policia, actualment s’està limitat per la taxa de
reposició i, per tant, primer cal l’amortització de les places de vigilant i desprès la
creació de les places de policia, les quals en un primer moment es cobriran de
manera interina. I els curs es farà una vegada cobertes definitivament.

ACTA DEL PLE

RESPOSTA A LES PREGUNTES DEL PLE ORDINARI ANTERIOR

Número: 2021-0013 Data: 25/10/2021

C) PRECS I PREGUNTES

2. Sobre la Nit Màgica.
Aquesta, com a tal, no es va celebrar.
3. Sobre la contractació dels bous.
Dona la paraula al regidor delegat de l’Àrea de Festes, Sr. Cabrera, el qual explica
que la contractació de les ganaderies la fa la comissió de bous, que fixa el preu
màxim i va trucant a les diverses ganaderies. No demanen tres pressupostos.
RESPOSTA A LES PREGUNTES FORMULADES PEL REGIDOR SR. GALVE:
1. Actuacions al Cr. Lliri de Mar:
Existeix un document de cessió que es posa a disposició dels membres de la
corporació.
Rèplica: No s’ha donat compte d’aquesta existència i és per això que es va formular
la pregunta.
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Rèplica: Pregunta si seguiria l’empleat actual si entra un de fora.
Contrarèplica: No es pot incrementar personal. S’aniran amortitzant les places de
guàrdia a mesura que hi hagin baixes, incrementant les de policia.

2. Agenda càrrecs públics.
Els membres de l’equip de govern en saben de l’obligació. I si no comuniquen és
perquè normalment no en tenen de reunions de caire oficial.
3. Zona blava del final del barranc.
L’establiment de la zona blava s’ha fet complint tots els tràmits de manera correcta i
aprofitant que va quedar alliberada de la instal·lació d’atraccions firals.
Rèplica: La regulació de la zona blava hi era; Per tant, el que es va decidir va ser no
aplicar-la.
4.- Publicació de la concessió de subvencions al BOPT.

A petició de l’alcaldia, la secretària interventora informa que en principi amb la
publicació en aquestes plataformes queda garantida l’obligació d’informació en la
concessió de subvencions.
5.- Residència de la zona Meligó.
És veritat que és zona urbana al POUM, però que cadastralment encara surt com a
rústica. A l’any 2015 es van fer tràmits per a la modificació des de l’ajuntament. Es
sol·licitarà la continuïtat de l’expedient. Per altra banda, també es faran les gestions
necessàries per a clarificar la titularitat de la propietat.

ACTA DEL PLE

Rèplica: Independentment, cal la publicació al BOPT.
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Es faran les publicacions en les plataformes habilitades al efecte tan per l’estat
(BDNS) com per la Generalitat (RAISC)

RESPOSTA A LES PREGUNTES FORMULADES PEL REGIDOR SR. RAMÍREZ:
1. Festes.
Molts dels actes no s’han pogut celebrar.
2. Comunicació als afectats del cobrament conjunt de l’ocupació amb terrasses del
domini marítimo terrestre i altres ocupacions 2020 i 2021.
Sobre el cobrament de les terrasses exercicis 2020 i 2021, és cert que per retards en
la comunicació del Ministeri, es juntarà el cobrament dels dos exercicis. Però no hi ha
cap problema en que es puguin aplaçaments. Recordar que l’ajuntament és
únicament intermediari.
Rèplica: No es contesta a la pregunta. La pregunta és si s’ha comunicat o no.
Contrarèplica: No se va comunicar res sobre el cobrament conjunt, ja que és obvia la
obligació de pagar tots els anys.
3. Sobre delimitacions de terrasses.
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Rèplica: Queda constància que l’assumpte va caure en l’oblit. S’ha d’insistir en les
gestions per a la seva adquisició.

La delimitació de les terrasses ha vingut determinada per la necessitat de facilitar la
mobilitat de les persones.

PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
PREGUNTES GM CIUTADANS. (Es responen en la sessió atès que es van
presentar per escrit).
1. A causa de les restriccions ocasionades per la pandèmia la partida pressupostada
per al patronat de turisme en el qual estan incloses «les festes patronals» no s’haurà
pogut executar. Per la qual cosa la pregunta és la següent:

2. A principis del 2022 es durà a terme el curs de formació bàsica destinat a aspirants
a agents dels cossos de policia de Catalunya. La pregunta és simple, sabent que és
l’ajuntament qui ha de tramitar-ne la inscripció a través de l’EACAT i que les places
són limitades, des del nostre personal actual a la guàrdia municipal està previst
enviar algun dels nostres agents i en el cas que sigui afirmatiu quin serà el número?
L’alcalde respon que, tal i com ja s’ha explicat abans, fins les places de policia sigui
ocupades amb caràcter definitiu no es pot enviar ningú al curs de policies.

Número: 2021-0013 Data: 25/10/2021

L’alcalde respon que realment si que s’ha fet despesa perquè si s’han celebrat actes
festius i, que entre d’altres, els diners que han sobrat si que s’han destinat a altres
coses, per exemple, a recuperar la concessió d’ajuts al comerç en la Setmana del
Comerç.

ACTA DEL PLE

que tenen pensat executar en la quantitat no utilitzada? Ajudes de lloguer a famílies
afectades per la pandèmia? Rebaixes fiscals? Contractació de personal? Ajuts? etc...
I si consensuaran amb els diferents grups municipals?

Contrarèplica: Mentre no s’amortitzen places, no hi haurà increment de places de
policia.
3. Quan comprovaran la falta d’enllumenat a algunes zones del Passeig del Centre
(des del barranc de la Borrasca fins a la planta elèctrica Endesa en direcció sud), i si
tenen contemplat fer actuacions de millora?
L’alcalde li dona la raó i es redactarà projecte a executar en aquest o el proper
exercici pressupostari.
PREGUNTES REGIDOR SR. GALVE.
1. Com és possible que en tres actes de la Junta de Govern – sessions del 7, 15 i 20
de juny – s’aprovin els mateixos contractes menors i ningú se’n adoni de l’error?
2. Per què s’ha revocat la potestat sancionadora que s’havia delegat en la Junta de
Govern?
3. Per què els actes institucionals de la Diada de l’Onze de Setembre es celebren el
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Rèplica: S’entén que fins que no hi hagi baixa en la guàrdia local no es reemplaçarà
per un policia.

dia anterior? I per què es contracta músics de fora i no a la Coral?
4. Per què segueix desactualitzada l'Agenda d’actes i reunions de l’Alcaldia?
PREC REGIDOR SR. GALVE.
Que es faci una transcripció més acurada de les intervencions i que aquesta es faci
directament per la Secretaria Intervenció.
L’alcalde demana si la secretària interventora vol fer alguna consideració, i aquesta
manifesta que es tindrà en compte.
PREGUNTES REGIDOR SR. FRANCISCO RAMÍREZ RODRÍGUEZ.

2.- Si s’han fet peticions davant l’òrgan competent per a que s'instal·lin bandes
antisoroll a l’autopista. En aquest punt es fa ressò de peticions d’afectats, que també
es queixen de sorolls provocats per les antenes.

L’alcalde dona la paraula al regidor Sr. Castañeda, el qual demana una major celeritat en la
tramesa de les actes de la Junta de Govern, que van en bastant retard.
Abans de finalitzar la sessió, l’alcalde torna a agrair als serveis administratius municipals el nou
format de convocatòria. I es dirigeix al regidor Sr. Galve per a fer-li dues consideracions:
- Les preguntes formulades de manera oral es contestaran al plenari vinent.

ACTA DEL PLE

3. Es solucionaran els problemes que, malgrat el seu arranjament, continuen en la
carretera de Cap Roig? La curva de Baconé, que té molta herba, i l’entrada del pont.
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1. Quines mesures s’adoptaran contra el vandalisme dels caps de setmana.

Per últim, assenyala que és difícil contractar a la Coral quan aquesta s’ha dissolt.
I sense més punts a tractar, s’aixeca la sessió.
DILIGÈNCIA DE LA 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.
ANNEXOS
«ORDENANÇA FISCAL NÚM. 42
TAXA PER A LA UTILITZACIÓ D’INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Article 1r Fonament legal
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- No permetrà que es fiqui en dubte ni el treball de l’equip de govern ni el dels serveis
administratius. Potser que en les actes hi hagin errors, que en tot cas són materials. Els
regidors es miren les actes i els acords es prenen davant la secretària interventora.

En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la llei 7/85 de 2 d’abril i de conformitat
amb el que disposen els articles 15 i 19 del RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la
taxa per la utilització d’instal·lacions i equipaments municipals, que es regirà per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 en relació a l’article
20 de l’esmentat RD.

Article 5è Excepcions
No es contemplen excepcions.
Article 6è Quota tributària
La quota tributària es determinarà per una quantitat variable en funció de la durada de l’ús de la
instal·lació.
Article 7è Tarifes
a) Per la realització de cursos, tallers i activitats similars de caràcter no gratuït, és a dir, que
comportin el pagament per part dels assistents d’una quota, preu o matrícula i que, entre
l’inici i el final de l’activitat hi hagi 28 dies naturals, o més, es pagaran 70 euros mensuals,
no prorratejables, amb un màxim de 2 hores/diàries per cada activitat.
b) Per la realització de cursos, tallers i activitats similars esporàdics de caràcter no gratuït, és
a dir, que comportin el pagament per part dels assistents d’una quota, preu o matrícula i
que entre l’inici i el final de l’activitat hi hagi menys de 28 dies es pagaran 5 euros diaris.
c) Per l’ús de les instal·lacions i equipaments municipals relacionats en el reglament d’ús
d’instal·lacions i equipaments vigent en el supòsit previst a l’article 2b) a la taxa es pagaran
50 euros/dia.
Quan es produeixin danys o un deteriorament o una destrucció de les instal·lacions o
d’elements i mobiliari d’aquestes, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa, estarà
obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació.
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels
béns destruïts o l’import del deteriorament dels danyats. En tot cas, serà d’aplicació el que
disposa el Reglament del Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17
d’octubre.
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Article 4rt Responsable
1 Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la
llei general tributària.
2 La derivació de responsabilitat requerirà què, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu en els termes previstos a la llei general tributària.

ACTA DEL PLE

Article 3r Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a que es
refereix l’article 35 de la llei general tributària que sol·licitin l’ús de la instal·lació.
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Article 2n Fet imposable
a) El fet imposable de la taxa el constitueix la utilització d’alguna instal·lació municipal per
activitats de diferents tipus, on els assistents han de satisfer alguna quota i/o matrícula al
promotor de l’activitat per la seva participació
b) També esdevé fet imposable l’arrendament de la instal·lació per part de persones físiques o
jurídiques per al seu ús particular.

Puntualment, si així ho aconsella la naturalesa, el tipus, volum i/o durada de l’activitat
l’Ajuntament de L’Ampolla es reserva el dret d’exigir el dipòsit d’una fiança prèvia a l’inici de
l’activitat. Aquesta es retornaria al final de l’activitat si no es donen els supòsits previstos en el
paràgraf anterior.
Els dos paràgrafs anteriors regeixen igualment per als beneficiaris de l’article cinquè.
Article 8è Bonificacions

Article 11è Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que en relació a la taxa regulada en
aquesta ordenança resultin procedents, s’aplicarà el que disposi la llei general tributària
Disposició final
La present ordenança fiscal, aprovada definitivament pel ple de la corporació en sessió
celebrada el 9 de setembre de 2021 i que ha quedat definitivament aprovada en no haver-se
presentat al·legacions, entrarà en vigor l’endemà de la data de publicació al BOP i regirà fins la
seva modificació o derogació expressa».

«REGLAMENT D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS i EQUIPAMENTS MUNICIPALS
CAPÍTOL I . DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. OBJECTE
L’objecte del present Reglament és garantir el bon ús de les instal·lacions esportives, socials i
culturals municipals de l’Ampolla, a fi d’obtenir una òptima utilització i conservació, en benefici
dels propis usuaris. La present normativa és aplicable a totes aquelles persones que realitzin
alguna activitat o simplement accedeixin dins les instal·lacions esportives, socials o culturals
municipals. Els equipaments que disposin, actualment en vigor o en un futur, d’una normativa
pròpia sigui ordenança o reglament aquesta prevaldrà sobre la present ordenança genèrica.
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Article 10è Declaració i recaptació
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació

ACTA DEL PLE

Article 9è Acreditament
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan es presenti la sol.licitud per la utilització
de la instal·lació
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S’estableix una bonificació del 100% de la tarifa en els següents supòsits:
 Per a les persones i les entitats sense ànim de lucre quan l’activitat que promoguin estigui
directament adreçada a veïns i veïnes de L’Ampolla.
 Per a actes i activitats privades que l’ajuntament consideri d’evident interès local, turístic,
cultural, esportiu o promocional.

ARTICLE 2. DEFINICIÓ.
Són instal·lacions esportives, socials, educatives o culturals del municipi de l’Ampolla, a partir
d’ara IEA, totes les construccions, recintes, camps i edificis destinats a la pràctica d’activitats
esportives o l’educació física, actes socials i culturals, i que són propietat o estan gestionades
total o parcialment per l’ajuntament de l’Ampolla.
2.1. De caràcter esportiu:
1. Camp de futbol de gespa artificial
2. Pavelló municipal d’esports
3. Casal Municipal

2.2. De caràcter social, educatiu i cultural
1. Centre d’entitats
2. Biblioteca o Centre Cívic
3. Local c/ Codines (Música)
2.3. Els espais escolars susceptibles d’autorització d’ús són els següents:
1. CEIP Mediterrani l’Ampolla

ACTA DEL PLE

5. Pitch & Putt
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4. Piscina Municipal

Les IEA són béns de domini públic local afectes i subjectes al servei públic d’esports, activitats
culturals, educatives o actes socials, i a les competències i potestats que l’ajuntament com a
organisme autònom local ostenta sobre ells. Tenen la mateixa consideració els béns mobles
adscrits de manera permanent a qualsevol de les instal·lacions incloses a l’article anterior. amb
la finalitat d’organitzar l’ús dels espais existents als Centres Docents de l’Ampolla, i un cop
manifestada pels Consells Escolars de cadascun d’aquest la relació dels espais no susceptibles
de cessió, l’ajuntament de l’Ampolla es dotarà de la present normativa per regular tant les
relacions necessàries amb les direccions de cada Centre com amb els tercers interessats en
l’ús dels espais.

ARTICLE 4. USUARIS DE LES IEA
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ARTICLE 3. RÈGIM JURÍDIC.

Són usuaris de les IEA les entitats o particulars que utilitzin aquestes instal·lacions per a la
pràctica esportiva o trobades socials, educatius i culturals.
Es distingiran quatre tipus d’usuaris:
1. Els qui pertanyen a alguna entitat amb activitat regular durant l’any, distingint-se les

que tenen afany de lucre de les que no.
2. Els particulars o usuaris ocasionals, distingint-se els que tenen afany de lucre dels qui

no.
3. Col·lectius propis de l’ajuntament, associacions veïnals o grups d’interès
4. Les persones autoritzades.

5.1 A cada instal·lació es podran practicar les modalitats esportives a les quals estigui

determinades i de forma excepcional es podran utilitzar les instal·lacions esportives, com
ara el pavelló, amb caràcter social o recreatiu, sempre amb l’autorització expressa de
l’administració municipal.
5.2 Les IEA estan obertes al públic, i per tant, en poden fer ús entitats esportives, centres

docents, associacions culturals o socials i altres col·lectius, com també ciutadans a títol
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específicament destinada, com també les que tècnicament siguin possibles. En ocasions
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ARTICLE 5. AUTORITZACIÓ DÚS I ACCÉS A LES IEA

individual.
5.3 Per tenir dret a utilitzar les IEA caldrà tenir una reserva d’espais cedits per l’ajuntament,

l’ordenança municipal vigent. Les entitats amb activitat regular durant un període de
temps signaran un conveni de cessió d’espai i altres condicions. A més, haurà de vetllar
per mantenir les instal·lacions en òptimes condicions d’ús, i allargar-ne al màxim la seva
vida útil, en compliment dels requisits i condicions que resultin del contracte subscrit amb
l’ajuntament.
5.4 Els grups escolars i altres grups que pertanyin a entitats esportives amb esportistes

menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats d’un responsable per a l’ús de
l’equipament, el qual serà l’encarregat de fer complir tot el que es refereix a la disciplina
de l’usuari en aquesta normativa i es farà responsable de qualsevol incidència
ocasionada.
5.5 És competència de l’ajuntament l’autorització de totes les activitats que es portin a terme
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o bé, efectuar una reserva d’espais mitjançant el pagament dels preus estipulats per

en l’Escola Mediterrània que es portin a terme fora de l’horari escolar, i que no són
organitzades per l’AMPA, i durant el període de vacances escolars.
No són competència de l’ajuntament les activitats que estiguin emmarcades i aprovades
dins la programació anual del centre. Per tant, s’entén que l’horari escolar acaba quan
finalitza l’última activitat inclosa en la programació esmentada.

5.6 La cessió d’espais esportius s’haurà de sol·licitar per escrit a l’ajuntament, detallant els

dies i la franja horària, a més de fer constar el tipus d’activitat. Les peticions indicades les
resoldrà la Corporació.

5.8 Si dos clubs esportius de competició o més projecten utilitzar la mateixa instal·lació en

idèntica franja horària, se’ls advertirà de la coincidència i aquestes hauran d’establir
contactes entre si per tal de resoldre-la. Qualsevol problema ocasionat per aquestes
5.9 En cas de conflicte sense acord entre dues parts, l’ajuntament exercirà de mitjancer i, en

cas de no arribar a acord, resoldrà d’ofici tenint en compte tot o alguns dels criteris
següents, sense que l’enumeració indiqui ordre de prelació i d’acord amb l’establert a
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socials, hauran de presentar la sol·licitud per escrit a l’Ajuntament.
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5.7 Els clubs esportius de competició, les associacions esportives i les entitats culturals o

l’article 9 sobre activitats prioritàries:

* El tipus i característiques de l’activitat.
* El caràcter continuat o ocasional de l’activitat.
* El nombre d’usuaris implicats.
* El caràcter municipal, associatiu o privat de l’organització que promou l’activitat.
* La compatibilitat de l’activitat amb les altres que es desenvolupen paral·lelament a
l’IEA.

5.10

En cap cas es donaran autoritzacions d’ús d’instal·lacions per un període

superior a un any. Les entitats que vulguin utilitzar alguna IEA per un any més
hauran de revocar l’autorització abans que expiri el termini establert.
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* L’ordre de la sol·licitud.

5.11

Les cessions d’espais es consideraran amb l’exclusiva finalitat de realitzar l’activitat

prevista a la sol·licitud, la qual no podrà excedir la durada demanada, el temps sol·licitat.
5.12

Qualsevol modificació en l’horari o ús reservat s’haurà de comunicar a

l’encarregat de la instal·lació (en cas que no n’hi hagi, a l’ajuntament) amb un mínim de
tres dies d’anticipació.
5.13

S’autoritzarà l’ús de les instal·lacions quan l’activitat sigui compatible amb

l’equipament. Resten exceptuades les activitats que contradiguin els principis bàsics de
convivència, tolerància, solidaritat i respecte i no s’adeqüin a la finalitat educativa i
social d’aquestes instal·lacions.

similars, sense vistiplau de l’ajuntament. Per tant, l’ajuntament es reserva el dret
equipament públic.
5.15

El procediment per presentar una sol·licitud d’ús d’instal·lacions serà el següent:
5.15.1 Efectuar la sol·licitud, mitjançant el model que s’indica en la web de

l’ajuntament on s’hauran d’especificar les dades següents:
5.15.1.1
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d’autorització davant d’una activitat que no sigui coincident amb les finalitats d’un
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No s’autoritzaran aquelles activitats de caràcter particular com festeigs privats i

Qui ho sol·licita (nom i cognoms, DNI, telèfon, c/e) Màxim responsable

de l’entitat.
5.15.1.2

Espai que sol·licita.

5.15.1.3

Periodicitat de l’activitat (puntual, trimestral, curs...). En cap cas, es

podrà demanar una periodicitat superior a un any.
5.15.1.4

Data i horari de l’activitat.

5.15.1.5

Tipus d’activitat.

5.15.1.6

Nombre de participants aproximat.

5.15.1.7

Preu d’inscripció a l’activitat (en cas que aquesta no sigui gratuïta).

5.15.1.8

Persona o persones responsables de dur a terme l’activitat si no és la

mateixa que la sol·licitant (nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon, càrrec o
condició en què actua).
5.15.1.9

Materials complementaris que s’utilitzaran i que poden comportar una

despesa extraordinària.
5.15.2 Les sol·licituds s’hauran de presentar al registre de l’ajuntament com a mínim
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5.14

15 dies abans de la data sol·licitada per iniciar l’activitat, ja sigui aquesta
puntual o periòdica. L’autorització d’ús de les instal·lacions s’atorgarà per
rigorós ordre de sol·licitud i es comunicarà amb temps suficient, i amb
preferència, a les entitats del poble.
5.15.3 Les autoritzacions les donarà la Regidoria d’Educació en cas d’equipament

escolar un cop escoltat el Consell Escolar o en el seu defecte la direcció del
centre. En cas de desacord, es traslladarà a la Comissió de Govern.
L’Ajuntament podrà decidir si l’activitat es pot fer en el centre sol·licitat o si pot
oferir-ne una alternativa. En altres tipus d’instal·lacions, la regidoria de

5.15.4 L’AMPA del centre escolar tindrà prioritat davant una sol·licitud d’un mateix

5.15.5 L’autorització no està sotmesa a pròrroga. Qualsevol nova necessitat de

l’espai utilitzat serà objecte d’un altre expedient sense que la concessió
inicial doni cap dret de preferència. A més, es podrà denegar l’autorització
als usuaris que en ocasions precedents no hagin complert o respectat les
indicacions d’aquest reglament i/o les efectuades pel responsable de
l’equipament.
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espai i horari per activitats que es desenvolupin en recintes escolars.
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Governació, d’Esports o de Cultura podrà autoritzar-ne l’ús.

5.15.6 En els casos d’urgència justificada, i a criteri últim de/la regidor/a d’Educació,

per escrit aquesta autorització.
5.15.7 L’Ajuntament es reserva el dret de demanar una fiança en funció de l’activitat

que es realitzi.

ARTICLE 6. DESPESES. PAGAMENTS.
6.1 Tots els usuaris de les IEA, per utilitzar-les, hauran d’abonar els preus o tarifes vigents

establertes en l’ordenança fiscal municipal corresponent aprovada per la Corporació
local, excepte les entitats esportives locals o assimilades que n’estiguin exemptes, o
que rebin bonificacions al respecte dels preus que s’estableixen per a la utilització de les
IEA tal i com es fixi per conveni o s’estipuli a l’ordenança fiscal.
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es podrà autoritzar l’ús dels centres de forma verbal confirmant posteriorment

6.2 Els usuaris particulars o entitats que disposin d’espais cedits per part de l’ajuntament

pagaran per endavant la utilització dels espais que hagin reservat. Caldrà entregar el
comprovant del pagament. Els pagaments s’efectuaran mitjançant domiciliació o
transferència bancària a nom de l’ajuntament, indicant-ne el concepte i el període a
pagar.
6.3 El fet de no utilitzar les instal·lacions no eximeix els usuaris del pagament del preu públic

corresponent. Si, reiteradament, l’usuari no utilitza les hores reservades, donarà peu a
l’anul·lació de la seva reserva. En cas d’anul·lació de la reserva, cal avisar a l’ajuntament
amb 48h d’antelació.

gratuïta. Qualsevol acte en què els organitzadors precisin el pagament d’una entrada
requerirà l’autorització expressa de l’Ajuntament. El control d’accés anirà a càrrec de
l’entitat organitzadora.
6.6 El servei de bar propi dels equipaments que en disposin serà gestionat per les entitats

concessionàries.
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6.5 L’entrada del públic que accedeix als actes esportius que s’organitzen a les IEA serà
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6.4 Els pagaments es faran segons s’indiqui al conveni signat o a l’ordenança fiscal.

6.7 El material fungible que es pugi utilitzar el portarà cada usuari. Correspon a l’Ajuntament

terme la seva activitat. Si les circumstàncies ho permeten i en cas i pel període de
l’Ajuntament ho autoritzi l’usuari podrà guardar aquest material a les instal·lacions. Ara bé
en cap cas l’Ajuntament es fa responsable de la conservació o preservació del material
introduït a les instal·lacions per l’usuari.
6.8 Quan les activitats organitzades per l’AMPA les porti a terme una empresa de serveis, les

diverses gestions derivades de la responsabilitat civil, les despeses i altres seran
competència de l’AMPA que faci la sol·licitud.

ARTICLE 7. HORARIS
7.1. Les IEA estan obertes al públic de dilluns a diumenge, totes les hores en que hi hagin
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autoritzar l’usuari introduir a les instal·lacions el material que pugui necessitar per a dur a

activitats programades i totes les hores en què s’hagi efectuat una reserva d’espais.
7.2. Aquest horari es podrà modificar en casos excepcionals a criteri de l’ajuntament i per a

activitats molt concretes que ho requereixin.
7.3. Per als equipaments escolars:
7.3.1

L’horari per a activitats en equipament escolar que es desenvolupin durant el
període de vacances escolars serà el següent (de les 9:00h fins les 13:00h i de
les 15:00h fins les 20:00h)

7.3.2

A fi i efecte de delimitar l’exercici de la competència municipal, es considera
d’Ensenyament entenent que queden regulades les responsabilitats de l’horari

7.3.3

Són competències de l’ajuntament totes les activitats que es portin a terme
fora de l’horari escolar i durant el període de vacances escolars, sempre que
estiguin controlades o supervisades per l’ajuntament mateix.

7.3.4

Es podran realitzar activitats alienes al centre en horari escolar sempre que el
Consell Escolar de Centre (CEC) ho autoritzi. Quan en un centre, dins del
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del migdia.
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com a horari escolar el que s’estableixi a l’ordre corresponent del Departament

mateix horari, coincideixin una o diverses activitats, l’ajuntament serà el
Consell Escolar de Centre (CEC) dins del Pla anual del centre o bé de les que
ell mateix autoritzi per contracte de serveis.
7.3.5

L’Ajuntament podrà autoritzar activitats, dins el marc horari que va des de
l’acabament de l’horari lectiu fins a les 20.00 hores, sempre que no
s’interfereixi amb les activitats de l’horari escolar.

7.3.6

Durant els caps de setmana, dies festius i períodes de vacances, els horaris
màxims seran els següents: De 9.00 h a 20.00 h.
Excepcionalment, per necessitats derivades de l’activitat, es podran modificar

aquests horaris.

7.4. Cada equipament tindrà el seu horari d’obertura.
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responsable de les que ha autoritzat. El centre ho serà de les aprovades pel

ARTICLE 8. LIMITACIONS D’ÚS
8.1. L’Ajuntament de l’Ampolla com a organisme gestor de les instal·lacions podrà

tancar-les

per

raons

de

seguretat

o climatològiques i quan es produeixin

circumstàncies que puguin ocasionar danys físics a persones i/o desperfectes a les
instal·lacions.
8.2. Les activitats organitzades per l’Ajuntament tindrà prioritat en el cas de coincidència amb

8.3. L’Ajuntament es reserva el dret de deixar sense efectes una o més reserves d’espais en

d’altres situacions excepcionals. En tot cas es comunicarà als efectes i es traslladarà l’ús
de l’espai a un altre dia o una altra franja horària, sempre que sigui possible.
8.4. No serà permès utilitzar altres espais no sol·licitats.

8.5. Serà necessari fer-se càrrec de la neteja, garantint que les instal·lacions estiguin netes

abans que comenci l’activitat, de la vigilància i del control de les instal·lacions,
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casos especials que s’hagi d’atendre una petició extraordinària de la mateixa institució, o
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altres activitats, pel que les reserves d’espais quedaran sense efectes.

8.6. No es podrà cedir, traspassar o llogar a tercers l’espai que s’ha autoritzat, ni consentir

l’entrada a persones alienes a l’activitat i que facin ús de l’equipament.
8.7. Caldrà abonar les taxes públiques o lloguers vigents com a contraprestació a les

despeses de conservació, manteniment i consums, segons s’estableixi entre l’ajuntament
i l’entitat usuària.

ARTICLE 9. ACTIVITATS PRIORITÀRIES

Els centres educatius i les entitats esportives, socials i culturals del poble, així com les
persones de l’Ampolla tindran preferència en l’accés a les IEA. L’AMPA del centre escolar
tindrà prioritat davant una sol·licitud amb el mateix horari d’un equipament escolar. Tindran

Codi Validació: 9GLS6HNKJECT6Q3HLFM7AZ3XE | Verificació: https://ampolla.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 41 de 49

especialment per accedir-hi, excepte en el cas que l’ajuntament faciliti aquests serveis.

preferència de reserva d’espais altres entitats, empreses i particulars de l’Ampolla si els
espais i el bon funcionament de totes les activitats ho permeten ; també hi podran accedir les
entitats i empreses no locals, sempre i quan sol·licitin l’autorització pertinent.

ARTICLE 10. DRETS I DEURES DELS USUARIS
10.1. Tots els usuaris que tinguin dret a utilitzar les IEA hauran de seguir i complir les normes

d’aquest reglament. En aquest sentit els usuaris tenen dret a percebre els serveis
convinguts i disposar, si escau, del nivell de llum adequat d’acord amb l’horari que
s’estableixi d’encesa i apagada.
10.2. Qualsevol usuari de les IEA té dret a fer les reclamacions i els suggeriments que

veure amb les instal·lacions, la qual cosa haurà de fer mitjançant un escrit dirigit a

10.3. Els usuaris que tinguin la consideració de clubs esportius o entitats locals que utilitzin de

forma regular les IEA mitjançant una reserva d’espais, hauran de garantir els següents
requeriments:
10.3.1 Obligació de disposar de la seva farmaciola.
10.3.2 Atendre amb la urgència necessària les persones damnificades per qualsevol
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l’ajuntament.
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consideri adequats en relació al funcionament, la gestió i altres conceptes que tinguin a

incident derivat de les activitats i informar simultàniament el personal
10.3.3 Adoptar les mesures necessàries per no interferir en els horaris i activitats de la

resta d’usuaris.
10.3.4 Els usuaris comunicaran immediatament a la persona responsable de les IEA

qualsevol desperfecte observat o produït, en cas que n’hi hagi.
10.3.5 Els usuaris hauran de respectar els horaris establerts, tant pel que fa a la fi dels

entrenaments, sessions i activitats, com a la sortida de la instal·lació.
10.3.6 Els usuaris retornaran i endreçaran el material utilitzat per a la pràctica esportiva,

social o cultural en el lloc i les condicions que els indiqui el personal responsable
de les instal·lacions, i en el seu defecte, l’ajuntament.
10.3.7 No serà permesa la còpia de cap clau de les instal·lacions per part del

responsable de l’entitat sense el consentiment de l’Ajuntament.
10.3.8 Els usuaris de les IEA es comprometen a respectar tots els béns mobles o

immobles que en formen part.
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responsable de la instal·lació o a l’ajuntament en tot cas.

10.3.9 L’entrada i sortida de les instal·lacions per part dels usuaris ho realitzaran alhora

per tal de deixar les portes exteriors tancades i evitar l’entrada de persones
alienes a l’activitat sempre i quan no hi hagi el servei de vigilància.
10.4. Qualsevol usuari o espectador que manifesti un comportament contrari a aquesta

normativa, o que no respecti les persones o coses que es troben en aquell moment a les
IEA serà convidat a abandonar les instal·lacions.
10.5. Si l’usuari o les entitats responsables d’aquests mals comportaments paguen taxa o

lloguer d’ús a les IEA, aquesta es podrà anul·lar. Si disposen d’una reserva d’espais
cedits, les incidències es comunicaran a l’ajuntament, el qual podrà anul·lar la cessió.

responsable si és usuari individual, i, en cas de ser usuari col·lectiu, ho serà el centre o
perjudicis que origini el desperfecte.
10.7. Es garantirà per part del consistori el normal funcionament de les activitats escolars o

casals.
10.8. Les entitats cessionàries del material objecte d’aquest reglament estan obligades a:

10.8.1

Mantenir en correcte estat el material cedit.

10.8.2

Vetllar per tal que el material cedit no es malmeti.
Arranjar o abonar el cost dels desperfectes ocasionats del material

cedit.
10.8.4

Fer constar la col·laboració de ajuntament de l’Ampolla en qualsevol

medi de difusió (oral o escrit) que utilitzin per anunciar l’acte.
10.8.5

Identificar-se i/o presentar la informació que se li requereixi per part dels

responsables de l’entitat, de les instal·lacions o del personal de l’ajuntament.

10.9. Qualsevol acte en què els organitzadors vulguin exigir el pagament d’una entrada

requerirà una autorització expressa de la Corporació local. Els pagaments s’efectuaran
de la forma en que l’entitat indiqui.
10.10.

Els espectadors i usuaris de les IEA tenen l’obligació de respectar tots els béns

mobles o immobles que en formen part.
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10.8.3
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entitat a què pertanyi. En ambdós casos s’haurà de fer càrrec de les despeses i danys i
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10.6. Qualsevol usuari que ocasioni desperfectes materials a les IEA en serà directament

10.11.

No es permet l’entrada d’animals de companyia les IEA, excepte gossos pigall.

10.12.

Tots els usuaris tenen dret a utilitzar les IEA seguint les normes d’aquest reglament,

sempre que disposin de la cessió dels espais corresponents o que paguin la taxa
establerta.
10.13.

Els usuaris a qui s’atorgui el dret a utilitzar qualsevol equipament tenen les

obligacions següents:
10.13.1 Seran responsables dels danys que es puguin produir a les persones o a les
coses durant l’ús de les instal·lacions. Per tant hauran de tenir actualitzada la cobertura
sumes assegurades mínimes de 150.000 € per víctima individual i de 1.200.000 € per

10.13.2 Conservar en bon estat les instal·lacions i deixar-les en el mateix estat que
s’han trobat.
10.13.3 No utilitzar les instal·lacions per a finalitats diferents de les demanades, que
constin en la sol·licitud.
10.13.4 No utilitzar altres espais no sol·licitats i concedits.
10.13.5 Posar en coneixement dels responsables municipals qualsevol incidència que es
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sinistre.
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d’assegurança de responsabilitat civil. En cas d’edifici escolar haurà de ser per unes

detecti en relació a l’espai autoritzat o amb el seu entorn.
d’utilització, dels quals es faran totalment responsables.
10.13.7 Fer-se càrrec de la neteja, garantint que les instal·lacions estiguin netes abans

que comenci l’activitat escolar, de la vigilància i del control de les instal·lacions,
especialment per accedir-hi, excepte en el cas que l’ajuntament faciliti aquests
serveis.
10.13.8 No podran cedir, traspassar o llogar a tercers l’espai que s’ha autoritzat, ni

consentir l’entrada a persones alienes a l’activitat.
10.13.9 Abonar les taxes públiques vigents com a contraprestació a les despeses de

conservació, manteniment i consums de l’equipament.

10.14.

Regular i controlar l’entrada de persones alienes a l’activitat, evitant en tot cas

l’accés a animals. excepte gossos pigall.
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10.13.6 Abonar l’import dels danys que es poguessin ocasionar als bens objectes

10.15.

Realitzar trobades o comunicacions periòdiques amb els responsables municipals.

ARTICLE 11. PUBLICITAT I IMATGE
Serà necessària i preceptiva l’autorització prèvia de l’òrgan competent per a l’exposició
d’elements de publicitat estàtica, permanent o no, a l’interior o exterior de les IEA.
No és permesa l’exposició d’elements de publicitat estàtica, permanent o no, a l’interior o

12.1. L’Ajuntament ha de vetllar per mantenir les IEA en un bon estat d’ús, amb la finalitat

que puguin prestar un servei òptim al públic durant la seva utilització.
12.2. Si mentre utilitza les instal·lacions, l’usuari hi produeix algun desperfecte o hi observa

alguna anomalia, aquest, el centre, o l’entitat de que depengui ho haurà de comunicar a
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ARTICLE 12. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
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exterior de les IEA per part dels usuaris, tret que sigui autoritzada prèviament per l’ajuntament.

l’encarregat de la instal·lació, i en el seu defecte a l’ajuntament.

exclusiu o compartit atorgades pels diferents espais de les IEA. L’Ajuntament no es fa
responsable, en cap cas, dels objectes dels usuaris dipositats a l’interior dels vestidors,
en el cas que siguin robats, furtats o extraviats.
12.4. No es permès menjar dins els vestidors, ni a les escoles.
12.5. No es permès fumar a cap de les instal·lacions.

12.6. La utilització de vestidors tindran una durada màxima de 25 minuts després de finalitzar

l’activitat
12.7. Els usuaris retornaran i endreçaran el material utilitzat per a la pràctica esportiva en el

lloc i les condicions que els indiqui el personal responsable de les instal·lacions.
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12.3. Els vestidors podran ser d’ús comú o d’un sol grup d’acord amb les autoritzacions d’ús

CAPÍTOL II. NORMES D’ÚS ESPECÍFIQUES
ARTICLE 13. CESSIÓ D’APARELLS I UTILLATGE
(equips de música, projectors, cadires, material esportiu...) normes generals.
Per a la cessió d’espais i material caldrà omplir la sol·licitud, en la qual hi constarà
- Nom i NIF de l’entitat.
- Domicili a efectes de notificacions.
- Nom i càrrec del representant, així com número de telèfon i correu electrònic.

- Descripció detallada del material sol·licitat.

Si s’escau, justificant d’haver dipositat l’oportuna fiança.
Rebuda la sol·licitud, aquesta es traslladarà al Regidor/a de Governació, que efectuarà
l’oportuna resolució, autoritzant o denegant motivadament la cessió de material.
L’entitat receptora del material haurà de col·laborar activament, en la mesura del possible, en la

ACTA DEL PLE

- Lloc, hora i data en la qual s’haurà de dipositar el materiaL.
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- Descripció detallada de l’activitat a realitzar.

seva càrrega, descàrrega, muntatge i desmuntatge.

estat.

ARTICLE 14. CLAUS I ALARMES
Es farà el registre de les entitats i usuaris que tenen clau d’accés a les instal·lacions. Aquestes
es comprometran a no manipular-les ni fer-ne còpies. Les retornaran tan bon punt n’hagin
acabat de fer ús o quan se les reclami.
El codi d’alarma no es facilitarà a les entitats, llevat en cas excepcional.

ARTICLE 15. NETEJA
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L’entitat receptora del material signarà un albarà en que hi constarà el material cedit i el seu

Els usuaris de les instal·lacions deixaran en condicions òptimes les instal·lacions i els seus
entorns un cop desenvolupada l’activitat, sigui de caire regular o esporàdic, com ara concerts,
festivals o exhibicions.

CAPÍTOL III.
ARTICLE 16. RÈGIM SANCIONADOR
16.1 Les faltes que els usuaris de les IEA cometin, es classificaran en molt greus, greus i

16.2 Són infraccions molt greus:

16.2.2 La reincidència en l’incompliment de les obligacions com usuari, i no respectar
reiteradament i amb notori abús les advertències o amonestacions que s’efectuïn pel
personal encarregat de la instal·lació o per la mateixa administració municipal.
16.2.3 El comportament antisocial sostenible.
16.3 Són infraccions greus:
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16.2.1 Els danys amb dol que s’originin a les IEA i al patrimoni municipal.
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lleus.

16.3.1 L’incompliment d’ordre o instruccions que vinguin del personal encarregat de les

16.3.2 La reincidència en la comissió de faltes lleus.

Originar per imprudència o negligència accidents greus per a si mateix o

16.3.3

per a altres persones.
16.3.4 El falsejament intencionat de les dades relatives a identitat, edat o estat de

salut.
16.3.5 La suplantació d’identitat, en el benentès que, cas que aquesta infracció pugui

ser constitutiva de delicte, tindrà prioritat la jurisdicció penal, per la qual cosa
l’ajuntament no imposarà cap sanció fins la corresponent sentència que
determini que no s’ha produït el tipus penal.
16.4 Són infraccions lleus:

16.4.1 La lleugera incorrecció amb el personal responsable o encarregat de les IEA.
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IEA o de l’administració municipal, sempre que no siguin constitutives de falta molt greu.

16.4.2. La forma descurada o la deixadesa en la conservació del material o de les IEA.
16.4.3. L’incompliment de les normes de règim intern establertes pel present
Reglament que no es considerin greus o molt greus.
16.5 Segons les infraccions, s’aplicaran les següents sancions:

16.5.1

Per a les infraccions molt greus: Inhabilitació per a l’ús de qualsevol IEA
entre tres mesos i dos anys, depenent de la gravetat de la infracció.

16.5.2

Per a les infraccions greus: Inhabilitació per a l’ús de qualsevol IEA entre un
mes i tres mesos, depenent de la gravetat de la infracció.

16.5.3 Per a les infraccions lleus: amonestació per escrit i inhabilitació fins a un mes

16.6

El procediment sancionador, dins de les competències municipals, seguirà la

de les administracions públiques, allò que s’estableix en el Decret 278/1993 de 9 de març
de la Generalitat de Catalunya, la normativa municipal i la resta de disposicions que
poguessin resultar d’aplicació. (la llei 57/2003, de 16 de desembre)
16.7. La imposició de sancions per faltes greus o molt greus, preceptivament, suposarà
la instrucció del corresponent expedient sancionador.
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normativa establerta per la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
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per a l’ús de la IEA habitual.

16.8. El trencament, el fet d’ocasionar desperfectes o l’ús indegut del material que pugui
que comporti, suposarà la corresponent indemnització a favor de l’administració dels
danys i perjudicis ocasionats, que en tot cas es reclamaran judicialment.

Igualment l’administració municipal denunciarà als Tribunals aquelles conductes que
puguin ser constituibles de delicte o de falta penal.

CAPÍTOL IV. DISPOSICIONS FINALS

ARTICLE 17. DISPOSICIONS FINALS
Normativa subsidiària.
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suposar danys en el patrimoni municipal, amb independència de la qualificació de la falta

En tot allò no previst en aquest Reglament serà resolt pels òrgans competents de
l’administració municipal o la Junta de Govern, d’acord amb la legislació i normativa vigent.

ARTICLE 18. VIGÈNCIA
El present Reglament regirà en tant no s’acordi la seva modificació puntual o la seva derogació
expressa.
Aquest reglament és d’obligat compliment per a tots els usuaris de les IEA. Aquest reglament
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entrarà en vigor una vegada sigui aprovat pel Ple de l’ajuntament de l’Ampolla».

