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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PEL
PLE DE L’AJUNTAMENT EL DIA ONZE DE MARÇ DE 2021.

Acta núm. 3/2021

HI ASSISTEIXEN:
SR. ALCALDE-PRESIDENT
Francesc Arasa Pascual
SRS. REGIDORS:
Sr. José Luís Pitarque Balagué
Sra. Geno Cabrera Gonzàlez
Sr. Lluís Cabrera Roch
Sra. Meritxell Faiges Albiol
Sr. Àlvar Casanova Curto
Sr. Rafel Tomàs Royo
Sr. Antonio Galve Segarra
Sra. Paula Ramírez Serra
Sr. Francisco Ramírez Rodríguez
Sr. Sebastián Fco. Castañeda Ramos
SECRETARI INTERVENTOR
Sr. Jordi Monrós Garate

A la Vila de l’Ampolla el dia onze de març de dos mil vint-i-ú, essent les 19 hores al Saló de
Sessions de la Casa Consistorial, sota la Presidència de l’Il·ltre. Sr. Alcalde, En Francesc
Arasa Pascual, i els Regidors que al marge s’expressen, assistits per mi, el sota-signant,
Secretari del SAM de la Diputació de Tarragona, en funcions a l’Ajuntament de L’Ampolla,
es reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de celebrar sessió ordinària.
Atès el que disposa l’article 46 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
Règim Local, article 94-C de la Llei 8/87, de 15 d’abril i 90 del
de novembre, i vist que s’ha obtingut el quòrum suficient per a
la Corporació, el Senyor President obre l’acte i es tracten els
del dia.

reguladora de les Bases de
Reial Decret 2.568/86, de 28
quedar legalment constituïda
assumptes inclosos a l’ordre

AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
Plaça Manel Ferré 3 43895 L’Ampolla
Telf. 977 460 018 - Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes dels plens de les sessions dels dies 3011-2020, 17-12-2020, 20-01-2021 i 21-01-2021.
2. Donar compte del decrets de l’Alcaldia del 2020 del núm. 2020/246 al 2020/263 i del 2021
del núm. 2021/001 al 2021/034.
3. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia d'aprovació de la liquidació del pressupost de
l'ajuntament i del patronat municipal de turisme corresponent a l'exercici pressupostari de
2020.
4. Donar compte de l'expedient de modificació de crèdits núm. 1 del pressupost de
l'Ajuntament per generació de crèdits.
5. Donar compte de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2 del pressupost de
l'ajuntament per a la incorporació de romanents de crèdit provinents de la liquidació del
pressupost de l'exercici 2020.
6. Aprovació inicial, si escau, de la modificació de crèdits núm. 3 del pressupost de
l’Ajuntament.
7. Donar compte de la resolució de l'Alcaldia d’aprovació del pla pressupostari a mig termini
pel període 2022-2024.
8. Aprovació inicial, si escau, del “Projecte pavimentació i serveis a diversos carrers de
L'Ampolla”.
9. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de L'Ampolla i la Creu
Roja L'Ampolla per a la cessió d’una vivenda al carrer dels banys, 2 entresol de l’ampolla
per ubicar-hi el punt de proximitat de creu roja en aquella població i d’un local-magatzem a
la parcel·la 2.7 al polígon 1 del pp 12.
10. Aprovació, si escau, de l’encàrrec de gestió anterior i del conveni de la gestió
informatitzada del padró d’habitants i aprovació del nou d’encàrrec de la gestió
informatitzada del padró d’habitants a la diputació de tarragona i del respectiu conveni
regulador.
11. Aprovació del conveni de cooperació horitzontal dels ajuntaments de deltebre, sant
jaume d’enveja, camarles i l'ampolla per a la regulació de la contractació del servei de
producció de comunicació audiovisual per al servei públic de comunicació audiovisual.
12. Aprovació, si escau, del conveni del SAIAR per a l’any 2022.
13. Aprovació, si escau, del pla local de joventut 2021-2024.
14. Precs, preguntes i mocions.
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1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DELS PLENS DE LES
SESSIONS DELS DIES 30-11-2020, 17-12-2020, 20-01-2021 i 21-01-2021.
1.1. Es dóna compte dels esborranys de les actes de les sessions dels dies 30-11-2020, 1712-2020, 20-01-2021 i 21-01-2021, obrants a l’expedient, i trameses als Srs. Regidors,
juntament amb la convocatòria del ple.
1.2. Intervencions:
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del seu vot, d'acord
amb l'enregistrament del minut 0:00 al 03:36 del CD:
Sr. S. Castañeda, res a dir.
El Sr. A. Galve, en primer lloc diu que no se li ha fet arribar el CD amb l'àudio de les
sessions plenàries i que, per aquest motiu, no ha pogut contrastar l'acta amb
l'enregistrament de veu. Tenint en compte que la primera acta que es pretén aprovar avui és
del 30 de novembre i que no ha rebut el CD, els és molt difícil recordar el que es va tractar
aquell dia i, per tant, en contra. Pel que fa a l'acta del disset de desembre, passa el mateix i
també votaran en contra pels mateixos motius que ha explicat. L'acta del 20 de gener, en
aquest cas, no és necessari tenir la gravació del CD, ja que fa referència al sorteig de les
meses electorals. Aquesta sí que l'aprovaran i, finalment, l'acta del 21 de gener, que pel seu
contingut no precisa de gravació, també hi votaran a favor.
El Sr. alcalde respon que no sol passar el fet de no facilitar la gravació del CD i que
esbrinarà què ha passat.
1.3. Votació:
Se sotmeten a votació els esborranys de les actes amb els següents resultats: les de les
sessions dels dies 30-11-2020 i 17-12-2020, s'aproven per 8 vots a favor dels GG.MM. de
Junts per L'Ampolla i Ciutadans i 3 vots en contra del grup municipal d'ERC. Les de les
sessions dels dies 20-01-2021 i 21-01-2021, s'aproven per unanimitat dels assistents.
2.- DONAR COMPTE DEL DECRETS DE L’ALCALDIA DEL 2020 DEL NÚM. 2020/246 AL
2020/263 I DEL 2021 DEL NÚM. 2021/001 AL 2021/034.
2.1. El Sr. alcalde dóna compte de les relacions de decrets del quart trimestre de 2020 i del
mes de gener de 2021, que es transcriuen tot seguit:
Relació de decrets del quart trimestre de 2020:
DECRET 2020-0246

14/12/2020

DECRET 2020-0247
DECRET 2020-0248
DECRET 2020-0249
DECRET 2020-0250
DECRET 2020-0251
DECRET 2020-0252
DECRET 2020-0253
DECRET 2020-0254

14/12/2020
14/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
21/12/2020
21/12/2020
21/12/2020

ASSUMPTE: Resolució definitiva procediment sancionador Ordenança Bon
Govern
ASSUMPTE: Sancionador en matèria de trànsit
ASSUMPTE: Convocatòria sessió plenària 17-12-2020
ASSUMPTE: Compensació deutes tributaris amb subvencions llibres escolars
ASSUMPTE: Resolució definitiva procediment sancionador seguretat ciutadana
ASSUMPTE: Resolució definitiva procediment sancionador en matèria de trànsit
ASSUMPTE: Autorització Comissió de serveis plaça Secretaria
ASSUMPTE: Admissió a tràmit expedient de responsabilitat patrimonial
ASSUMPTE: Aprovació retribucions personal corporació mes de desembre
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DECRET 2020-0255

21/12/2020

DECRET 2020-0256
DECRET 2020-0257
DECRET 2020-0258
DECRET 2020-0259
DECRET 2020-0260

23/12/2020
30/12/2020
30/12/2020
30/12/2020
30/12/2020

DECRET 2020-0261
DECRET 2020-0262
DECRET 2020-0263

30/12/2020
30/12/2020
30/12/2020

ASSUMPTE: Aprovació indemnitzacions tribunal places borsa treball vigilants
municipals
ASSUMPTE: Admissió a tràmit expedient de responsabilitat patrimonial
ASSUMPTE: Aportació grups polítics municipals corresponents al 4rt trimestre
ASSUMPTE: Contractació vigilants municipals
ASSUMPTE: Inici ordre execució obres de conservació
ASSUMPTE: aprovació indemnitzacions mes de desembre assistència membres
de la Corporació a òrgans col·legiats
ASSUMPTE: Justificació de bestreta de caixa fixa
ASSUMPTE: Justificació de bestreta de caixa fixa
ASSUMPTE: Justificació de bestreta de caixa fixa

Relació de decrets del mes de gener de 2021:
DECRET 2021-0001

04/01/2021

DECRET 2021-0002

04/01/2021

DECRET 2021-0003

04/01/2021

DECRET 2021-0004
DECRET 2021-0005
DECRET 2021-0006
DECRET 2021-0007
DECRET 2021-0008
DECRET 2021-0009
DECRET 2021-0010
DECRET 2021-0011
DECRET 2021-0012
DECRET 2021-0013
DECRET 2021-0014
DECRET 2021-0015

19/01/2021
19/01/2021
21/01/2021
22/01/2021
22/01/2021
22/01/2021
22/01/2021
22/01/2021
26/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
29/01/2021

DECRET 2021-0016
DECRET 2021-0017
DECRET 2021-0018
DECRET 2021-0019
DECRET 2021-0020
DECRET 2021-0021
DECRET 2021-0022
DECRET 2021-0023
DECRET 2021-0024
DECRET 2021-0025
DECRET 2021-0026
DECRET 2021-0027
DECRET 2021-0028
DECRET 2021-0029
DECRET 2021-0030
DECRET 2021-0031
DECRET 2021-0032
DECRET 2021-0033

02/02/2021
02/02/2021
03/02/2021
08/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
15/02/2021
15/02/2021
15/02/2021
17/02/2021
22/02/2021
22/02/2021
23/02/2021
23/02/2021
23/02/2021
25/02/2021
26/02/2021

DECRET 2021-0034

26/02/2020

ASSUMPTE: Designació representants administració eleccions al Parlament de
Catalunya
ASSUMPTE: Reserva de llocs per a la celebració d’actes electorals per a les
eleccions al Parlament de Catalunya
ASSUMPTE: Reserva de llocs per a la col·locació de publicitat per a les eleccions
al Parlament de Catalunya
ASSUMPTE: Convocatòria sessió plenària 21-01-2021
ASSUMPTE: Convocatòria sessió plenària, amb caràcter urgent, 20-01-2021
ASSUMPTE: Resolució definitiva procediment sancionador urbanístic
ASSUMPTE: Baixes padró municipal d’habitants
ASSUMPTE: Baixes padró municipal d’habitants
ASSUMPTE: Baixes padró municipal d’habitants
ASSUMPTE: Resolució procediment sancionador trànsit
ASSUMPTE: Baixa padró municipal d’habitants
ASSUMPTE: Contractació auxiliar de turisme
ASSUMPTE: Baixa padró municipal d’habitants
ASSUMPTE: Aprovació retribucions del personal mes de gener
ASSUMPTE: Aprovació indemnitzacions assistències membres Corporació a
òrgans col·legiats.
ASSUMPTE: Reincorporació personal amb excedència
ASSUMPTE: Aprovació full apreuament expropiació terrenys
ASSUMPTE: Reserva de llocs per a propaganda eleccions agràries
ASSUMPTE: Suspensió temporal procediment licitatori servei aigua
ASSUMPTE: Incoació procediment sancionador urbanisme
ASSUMPTE: Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 1
ASSUMPTE: Resolució procediment sancionador urbanime
ASSUMPTE: Incoació procediment sancionador d’urbanisme
ASSUMPTE: Aprovació del calendari fiscal 2021
ASSUMPTE: Recurs procediment sancionador
ASSUMPTE: Incoació procediment sancionador trànsit
ASSUMPTE Resolució recurs especial contractació servei aigua
ASSUMPTE: Inici procediment restauració obres en curs
ASSUMPTE: Contractació peó brigada
ASSUMPTE: Contractació auxiliar de turisme
ASSUMPTE: Inici expedient liquidació pressupost 2020
ASSUMPTE: Aprovació de les remuneracions del personal del mes de febrer
ASSUMPTE: Aprovació indemnitzacions assistències membres Corporació a
òrgans col·legiats mes de febrer
ASSUMPTE: Aprovació liquidació pressupost 2020

2.2. Intervencions:
No n'hi ha
2.3. El plenari en queda assabentat.
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3. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA D'APROVACIÓ DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT i DEL PATRONAT MUNICIPAL
DE TURISME CORRESPONENT A L'EXERCICI PRESSUPOSTARI DE 2020.
3.1. El Sr. Rafel Tomàs dóna compte de la Resolució de l'Alcaldia d'aprovació de la
liquidació de l'Ajuntament i del Patronat municipal de Turisme, obrant a l'expedient i que es
transcriu, íntegrament, tot seguit:
"DECRET D’ALCALDIA
APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2020
EXP 37/2021
FETS
1. La Unitat gestora ha informat de la necessitat de tramitar l’expedient d’aprovació de la
liquidació de l’exercici 2020.
2. L’alcaldia ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació de la liquidació així com encarregar a la
intervenció municipal l’elaboració dels documents necessaris per a formar i l’emissió dels
informes corresponents.
3. La intervenció ha emès informes en relació als resultats pressupostaris de la liquidació del
pressupost, al compliment dels objectius que estableix la Llei d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, l’estat de les inversions financerament sostenibles, de les
resolucions adoptades per l’alcaldia contràries a les objeccions formulades per la intervenció
i de les anomalies detectades en matèria d’ingressos així com dels acords adoptats amb
omissió del tràmit de fiscalització i dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i
bestretes de caixa fixa.
4. Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2020 a 31 de desembre del mateix
exercici, s'obté el següent resultat:
4.1. Pressupost de despeses:
L’execució del pressupost de despeses corrent i del tancat així com les obligacions
pendents de pagament es detalla a continuació:
AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:

5.941.900,22 €

Modificacions de despeses:

1.479.544,46 €

Pressupost definitiu de despeses:

7.421.444,68 €

Despeses autoritzades:

6.619.132,47 €

Despeses compromeses:

6.619.132,47 €

Obligacions reconegudes:

6.533.385,90 €

Despeses ordenades:

6.313.619,94 €

Pagaments realitzats:

6.308.796,49 €

Obligacions pendents de pagament:
2. Exercicis tancats :

224.589,41 €
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Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de
l’exercici:

171.240,92 €

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:

- €

Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de
l’exercici:

170.923,70 €

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

224.906,63 €

317,22 €

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:

521.400,00 €

Modificacions de despeses:

- €

Pressupost definitiu de despeses:

521.400,00 €

Despeses autoritzades:

225.457,17 €

Despeses compromeses:

225.457,17 €

Obligacions reconegudes:

204.828,06 €

Despeses ordenades:

201.183,89 €

Pagaments realitzats:

200.863,24 €

Obligacions pendents de pagament:

3.964,82 €

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de
l’exercici:

21.966,90 €

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:

- €

Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de
l’exercici:

21.454,97 €

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

4.476,75 €

511,93 €

4.2. Pressupost d’ingressos:
L’execució del pressupost d’ingressos corrent i del tancat així com els drets pendents de
cobrament es detalla a continuació:
AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:

5.941.900,22 €

Modificacions d’ingressos:

1.479.544,46 €

Pressupost definitiu d’ingressos:

7.421.444,68 €

Drets reconeguts:

5.805.377,87 €

Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:

11.269,11 €
- €
5.019.478,25 €
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Drets pendents de cobrament:

774.630,51 €

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:

1.750.757,45 €
4.016,85 €
258.019,21 €

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

1.488.721,39 €

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

2.263.351,90 €

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:

521.400,00 €
- €

Pressupost definitiu d’ingressos:

521.400,00 €

Drets reconeguts:

272.799,01 €

Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

55.575,00 €
55.575,00 €
208.438,53 €
8.785,48 €

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:

24.258,40 €
- €

Recaptació:

23.205,62 €

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

1.052,78 €

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

9.838,26 €

4.3. Resultat pressupostari ajustat:
El resultat pressupostari ajustat es el es detalla:
AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
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PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME

4.4. Romanent de tresoreria per a despeses generals:
El romanent de tresoreria per a despeses generals es el següent:

AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME
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4.5. Estalvi net
L’estalvi net es detalla a continuació:
AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
2020
+ Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i 5): Drets rec.nets
- Ingressos corrents afectats a operacions de capital
(art 35 "Contribucions especials", concepte 396 "Ingressos per
actuacions d'urbanització, concepte 397 "Aprofitaments
urbanístics" i altres)

5.444.637,08 €

- Obligacions reconegudes (cap 1, 2 i 4): Oblig.recon.netes
+ Obligacions reconegudes finançades amb RT (cap.1, 2 i 4)

4.660.527,57 €
- €

- €

- Anualitat teòrica

- €

ESTALVI NET

784.109,51 €

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME
2020
+ Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i 5): Drets rec.nets
- Ingressos corrents afectats a operacions de capital
(art 35 "Contribucions especials", concepte 396 "Ingressos per
actuacions d'urbanització, concepte 397 "Aprofitaments
urbanístics" i altres)

217.224,01 €

- Obligacions reconegudes (cap 1, 2 i 4): Oblig.recon.netes
+ Obligacions reconegudes finançades amb RT (cap.1, 2 i 4)

204.050,79 €

- Anualitat teòrica
ESTALVI NET
4.6. Romanents de crèdit:

- €

- €
13.173,22 €
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El total de romanents de crèdits és de 888.058,78 € de l’ajuntament i 316.571,94 € del
Patronat. Estan formats pels romanents d’incorporació obligatòria i voluntària:
AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
- Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos
afectats, amb el següent detall:
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

450 60900

Inversions associades a infraestructures d’us general per
a la millora de la qualitat de vida

TOTAL:

IMPORT
141.218,11 €
141.218,11 €

- Incorporació voluntària:
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

1531 61902

Infraestructures destinades a l'ús general

4.564,56 €

1621 22700

Recollida escombraries altres empreses

3.003,70 €

163 21002

Neteja i manteniment vies públiques

6.995,79 €

164 60901

Expropiació finca cementiri

165 21900

Conservació i reparació enllumenat públic

231 22799

Gestió serveis Centre de Dia

4.325,86 €

312 22700

Neteja Dispensari

1.415,76 €

320 22700

Neteja Edifici Escoles

4.390,23 €

323 22700

Neteja llar infants

1.061,82 €

330 22700

Neteja equipaments culturals

342 21208

Manteniment zona lúdica esportiva

342 22700

Neteja zona lúdica esportiva

2.814,63 €

430 22699

Despeses diverses promoció turística i econòmica

1.600,00 €

432 26000

Serveis vigilància platges i altres

1.500,00 €

920 22001

Material oficina

920 22700

Neteja edifici ajuntament

920 22702

Valoracions peritatges i cadastre

920 22799

Manteniment equips informàtics

920 62600

Adquisició equipament informàtic

TOTAL

IMPORT

15.000,00 €
702,83 €

528,19 €
67,49 €

233,77 €
1.660,80 €
847,00 €
1.161,60 €
663,64 €
52.537,67 €

Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran si existeixen recursos suficients.
4.7. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del
pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una
posició d'equilibri o superàvit pressupostari.
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El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost
s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de
despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la
comptabilitat nacional i la pressupostària.
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 141.074,61 € d'acord
amb el detall següent:
Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Compte 418
Altres
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

5.791.332,77
5.479.498,53
311.834,24
-196.153,47
25.393,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.620.573,14
5.479.498,53
141.074,61

4.8. Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2019, amb aquell que
es desprèn de la liquidació del 2020.
A continuació es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del pressupost
compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa.
En aquest cas, l'entitat local compleix la Regla de la despesa amb un marge de
1.352.831,07 € d’acord amb el detall que s’adjunta.

Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC)
-Venda de terrenys i altres inversions reals.
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.

Liquidació
Liquidació exercici
exercici 2019
2020
6.474.257,50
5.479.498,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les
Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte
d'altres Administracions Públiques
Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos
del deute
-Pagaments per transferències (i altres operacions internes)
a altres ens que integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la
Unió Europea o d'altres Administracions públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de finançament
- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa de referència
+ canvis normatius que suposen increments permanents de
la recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements permanents de
la recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
Marge de compliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.474.257,50

5.479.498,53
0,00

222.417,81

148.416,97
74.000,84

6.251.839,69
0,000
6.251.839,69

580.489,91
0,00
0,00
310.174,17
270.315,74
0,00
0,00
0,00
4.899.008,62

0,00
0,00
6.251.839,69
4.899.008,62
1.352.831,07
-21,64%

4.9 Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
4.9.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per
al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les
entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats
consolidats.
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El volum de deute viu a 31/12/2020, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents
ajustats minorant els ingressos afectats, és de 0,00 % d’acord amb el següent detall :
1
2
3
4
5
6

Nivell de deute viu
(+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
(-) CCEE, QQUU, Altres..
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2)
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
5.464.861,09
0,00
5.464.861,09
0,00
0,00
0,00%

4.9.2. Període mig de pagament
El PMP consolidat segons dades trameses el 4rt trimestre de 2020 és de 18,69 dies.
4.10. Informe anual de les resolucions adoptades per l’alcaldia contràries a les objeccions
formulades per la intervenció i de les anomalies detectades en matèria d’ingressos així com
dels acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització
4.10.1. Informe anual de totes les resolucions adoptades per la presidència de l’entitat local
contràries a objeccions
Sense resolucions contraries a objeccions
4.10.2. Informe anual de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos
Sense anomalies detectades en matèria d’ingressos
4.10.3. Informe sobre omissió de la fiscalització
Sense informes sobre omissió de la fiscalització
4.11. Informe anual dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i bestretes de caixa
fixa
Informe anual dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa
a) Pagaments a justificar
Sense pagaments a justificar
b) Bestretes de caixa fixa
Data

Habilitat

Amadeo
Curto
Amadeo
17/01/2020
Curto
02/02/2020

22/01/2020

Amadeo
Curto

28/01/2020

Amadeo
Curto

Concepte
Prades
Prades

Concessió Bestreta
Reposició Bestreta

Justificació de material
Prades
fungible i altres despeses
no inventariables
Prades
Reposició Bestreta

Import

Import
pendent
justificar

de

300,00 €

300,00 €

223,67 €

523,67 €

223,67 €

300,00 €

271,95 €

571,95 €
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06/03/2020

Amadeo
Curto

06/03/2020

Amadeo
Curto

24/04/2020

Amadeo
Curto

22/05/2020

Amadeo
Curto

26/06/2020

Amadeo
Curto

26/06/2020

Amadeo
Curto

07/08/2020

Amadeo
Curto

07/08/2020

Amadeo
Curto

10/09/2020

Amadeo
Curto

15/09/2020

Amadeo
Curto

16/10/2020

Amadeo
Curto

16/10/2020

Amadeo
Curto

30/12/2020

Amadeo
Curto

30/12/2020

Amadeo
Curto

Data

Habilitat

Justificació de material
fungible i altres despeses
no inventariables
Justificació de material
Prades
fungible i altres despeses
no inventariables
Prades
Reposició Bestreta
Prades

Justificació de material
Prades
fungible i altres despeses
no inventariables
Prades
Reposició Bestreta
Justificació de material
Prades
fungible i altres despeses
no inventariables
Prades
Reposició Bestreta
Justificació de material
Prades
fungible i altres despeses
no inventariables
Prades
Reposició Bestreta
Justificació de material
Prades
fungible i altres despeses
no inventariables
Justificació de material
Prades
fungible i altres despeses
no inventariables
Prades
Reposició Bestreta
Justificació de material
Prades
fungible i altres despeses
no inventariables
Prades
Devolució bestreta
Concepte

22/01/2020 Blai Curto Cabrera

Concessió Bestreta

30/12/2020 Blai Curto Cabrera

Justificació de material
fungible i altres despeses
no inventariables

30/12/2020 Blai Curto Cabrera

Devolució bestreta

Data

Habilitat

Concepte

07/01/2020

Francesc
Pascual

26/06/2020

Francesc
Pascual

26/06/2020

Francesc
Pascual

Arasa

Concessió Bestreta

Justificació de material
Arasa
fungible i altres despeses
no inventariables
Arasa
Reposició Bestreta

295,07 €

867,02 €

567,02 €

300,00 €

427,27 €

727,27 €

227,27 €

500,00 €

491,41 €

991,41 €

491,41 €

500,00 €

471,01 €

971,01 €

471,01 €

500,00 €

460,35 €

960,35 €

538,82 €

421,53 €

379,65 €

41,88 €

458,12 €

500,00 €

454,85 €

45,15 €

45,15 €
Import

- €
Import
pendent de
justificar

300,00 €

300,00 €

33,40 €

266,60 €

266,60 €
Import

- €
Import
pendent de
justificar

1.000,00 €

1.000,00 €

870,71 €

129,29 €

870,71 €

1.000,00 €
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30/12/2020

Francesc
Pascual

Arasa

30/12/2020

Francesc
Pascual

Arasa

Justificació de material
fungible i altres despeses
no inventariables
Devolució bestreta

757,50 €

242,50 €

242,50 €

- €

FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 191 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, i l’article 89 del Reial decret 500/1990, de
20 d’abril, disposen que el pressupost de l’exercici es liquidarà en relació a la recaptació de
drets i al pagament d’obligacions al 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant
a càrrec de la tresoreria local els ingressos i pagaments pendents.
2. L’article 93.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix que la liquidació del
pressupost posa de manifest diversos aspectes:
Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits inicials,
les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les
obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com la
recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/1990 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar els drets pendents de cobrament i les obligacions
pendents de pagament el 31 de desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, els
romanents de crèdit i el romanent de tresoreria per a despeses generals.
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general
atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
5. L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer
durant l'any en curs i el següent.
6. L’article 32 de la LOEPSF, regula la norma general del destí del superàvit pressupostari, i
disposa que en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit
pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit
del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la
reducció del deute, tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on
es regulen les regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.
7. La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix que si les corporacions locals
compleixen amb els nivells d’endeutament que fixa la legislació reguladora de les Hisendes
locals en matèria d’autoritzacions d’operacions d’endeutament, ha liquidat l’exercici anterior
amb capacitat de finançament i romanent de tresoreria per a despeses generals positiu i el
seu període mig de pagament no supera el valor de 30, podran destinar l’import del
superàvit un cop deduïdes, si escau, les despeses pendents d’aplicar a pressupost, a
finançar inversions financerament sostenibles amb el límit de la previsió de la capacitat de
finançament de l’exercici següent, sempre que així s’habiliti per a exercicis posteriors al
2014 mitjançant la Llei de Pressupostos generals de l’Estat.
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8. L’article 3 del RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer
front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, disposa que el superàvit pressupostari de
les entitats locals de l’any 2019 que compleixin amb allò establert a la DA 6a de la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i amb el
límit de la previsió de la capacitat de finançament del 2020, sempre que no superi l’import
que determini el Ministeri, es podrà destinar exclusivament a:
- finançar despeses d’inversió de la política de despesa 23 “Serveis socials i promoció
social”, sempre que es compleixin les regles establertes a la disposició addicional sisena de
la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- finançar les despeses corrents corresponents a les prestacions de l’article 1.2 del RD
8/2020
9. El RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en
l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, estableix que l’import màxim que podrà
destinar cada entitat local a aquesta despesa serà, com a màxim, l’equivalent al 20% del
saldo positiu que quedi una vegada deduït al superàvit l’import de les despeses pendents
d’aplicar al pressupost, l’import derivat de l’aplicació de l’article 12.5 de la LOEPSF i l’import
pendent d’executar de les inversions financerament sostenibles provinents de la distribució
del superàvit del 2018.
10. L’article 6 del RD 20/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria
d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica disposa que les entitats locals
podran destinar al 2020, com a màxim, el 7% del saldo corresponent a l’any 2019 que resulti
de l’aplicació de les regles de l’apartat 2 de la disposició addicional 6a de la LOEPSF per a
finançar despeses d’inversió en vehicles elèctrics purs o amb etiqueta ambiental ZERO,
excepte en el cas que s’acrediti que no existeixen vehicles ZERO que compleixin amb les
necessitats mínimes de servei, en aquest cas, podran substituir-se per vehicles amb
etiqueta ECO, i en infraestructures de recàrrega per a l’ús dels vehicles adquirits, que es
destinin a la prestació de serveis públics de recollida, eliminació i tractament de residus,
seguretat i ordre públic, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis i de transport de
viatgers.
11. La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix els següents requisits: que les
entitats que no superin el límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions
d'endeutament, que presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional, romanent de
tresoreria positiu, una vegada descomptat l’anualitat de les mesures especials de
finançament, que compleixin amb el període mig de pagament previst a la normativa de
morositat i que prevegin una capacitat de finançament en la liquidació de l'exercici 2020.
12. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que,
abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions
s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats pels
subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves
adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions
davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de
desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la
informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost
amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema
Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
13. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
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14. La disposició addicional setzena del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals estableix que
anualment, conjuntament amb la liquidació del pressupost, es donarà compte al Ple de
l’entitat local i es publicarà al portal web el grau de compliment dels criteris establerts a la
memòria econòmica de la inversió així com del seu grau d’execució.
15. L'article 28 de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la Informació
Pública i Bon Govern, estableix que, constitueix infracció molt greu en matèria de gestió
pressupostària:
La no presentació o la falta d'engegada en termini del pla economicofinancer o del pla de
reequilibri de conformitat amb l'article 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.
L'incompliment de les obligacions de publicació o de subministrament d'informació previstes
en la normativa pressupostària i economicofinancera, sempre que en aquest últim cas
s'hagués formulat requeriment.
La falta de justificació de la desviació, o quan així se li hagi requerit la falta d'inclusió de
noves mesures en el pla economicofinancer o en el pla de reequilibri d'acord amb l'article
24.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.
La no adopció de les mesures previstes en els plans economicofinancers i de reequilibri,
segons correspongui, previstos en els articles 21 i 22 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril.
16. L’Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020, sol·licita al Congrés dels
Diputats l’apreciació que a Espanya s’està sofrint una greu pandèmia, la qual cosa suposa
una situació d’emergència extraordinària que s’ajusta a allò disposat a l’article 135.4 de la
Constitució Espanyola i a l’article 11.3 de la LOEPSF. Tanmateix en aquest acord queda
suspès l’Acord del Consell de Ministres de 11 de febrer de 2020 sobre els objectius
d’estabilitat pressupostària i deute públic.
17. L’Acord del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020 ratifica l’apreciació del ACM
de 6 d’octubre de 2020.
18. La DA 108a de la Llei 11/2020 de 30 de desembre, General de pressupostos de l’estat
de 2021 disposa que Si l'entitat local liquida l'exercici 2020 amb estalvi net negatiu o
endeutament superior al 75% dels seus ingressos corrents liquidats ajustats en l'exercici
immediat anterior, l'entitat local, mitjançant acord del seu Ple, ha d'aprovar un pla de
sanejament financer o de reducció de deute per corregir, en un termini màxim de cinc anys,
el signe de l'estalvi net o el volum d'endeutament, respectivament.
Per tant,
RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2020.
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques."
3.2. Intervencions:
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del seu vot, d'acord
amb l'enregistrament del minut 04:31 al 20:02 del CD:
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El Sr. R. Tomàs explica que, en tot el que fa referència al 2020, s'ha de tenir en compte
l'efecte distorsionador de la COVID. Tot això es reflecteix en un índex d'execució d'ingressos
i, sobretot, de despeses inferiors als altres anys, entre altres motius, a causa de la
condonació d'una part de les escombraries comercials, o l'ocupació de la via pública, que no
s'ha cobrat aquest any per motius obvis. La disminució d'esdeveniments que no s'han pogut
celebrar ha comportat una disminució de les subvencions; d'aquí la disminució d'ingressos.
En el capítol de despeses, activitats turístiques, o les festes majors, que no s'ha dut a terme.
D'altra banda, l'alentiment en els mesos més forts de confinaments, quant a tràmits i
actuacions que també acaben afectant. Tota aquesta informació ja l'explicarà amb més
detall en el compte general. Però també hi ha hagut conseqüències positives, un resultat
pressupostari ajustat de cent 120.000 euros, en positiu, i que s'ha complert la regla de la
despesa, o la llei de l'estabilitat pressupostària, molt sobradament. Tot i que hi ha hagut una
disminució en l'execució del pressupost a causa d'actuacions no previstes. Possiblement un
altre any ho haurien tingut la possibilitat d'aconseguir una cosa que ja és una realitat i és
que, per primer cop, el municipi té un endeutament zero.
Des del punt de vista estructural, més enllà de situacions que tenen molt a veure en l'any en
el qual es troben, vol destacar l'estalvi net, el que és la diferència entre els ingressos i les
despeses corrents, amb una xifra de set-cents vuitanta-quatre mil euros. Aquesta xifra
permet discutir si poden gastar més o menys i també on gasten els diners. Si aquesta xifra
fos més ajustada, això no seria possible.
Pel que fa a l'impacte de la COVID amb els ingressos, s'han mantingut relativament per la
situació en la qual ens troben. Per contra, amb la reducció de la despesa, com serien els
ERTO, no n'hi ha hagut cap. Per tant és una xifra que es pot tenir en compte,
estructuralment i possiblement, com la que millor que representa un Ajuntament saludable
de l'estalvi net.
Pel que fa al Patronat Municipal de Turisme, explica que l'execució del pressupost s'ha
quedat en un 50 per 100 d'execució. El motiu és que no s'han fet esdeveniments, ni festes.
Però bona part d'aquests diners que no s'han executat són els diners que s'han destinat a
microcrèdits, ajudes directes, o a la campanya de la "Covid Safe". Conclou que aquests són
els números de la liquidació del pressupost de l'any 2020.
El Sr. S. Castañeda, res a dir.
El Sr. A. Galve diu que sempre havien estat molt crítics amb l'incompliment de la regla de la
despesa que s'havia fet en els anys anteriors. A principi del 2020 van dir que si s'havia
d'incomplir, ara era el moment, ja que la situació de la COVID, comportava aquest
incompliment. A tot això diu, que és curiós que, just quan ells donen suport a aquest
incompliment, ara es compleix. Per altra banda opina que, com que no hi ha actes ni
esdeveniments, aquests diners s'haurien pogut destinar a pal·liar els efectes que la COVID
ha ocasionat a les famílies o els empresaris. El no incompliment de la regla de la despesa
és a causa d'un marge de més d'un milió tres-cents euros. Amb aquest marge s'hauria pogut
ajudar més la gent i l'empresari.
Un altre apunt al document que se'ls ha facilitat és que sempre s'està parlat d'un milió
quatre-cents mil euros de deutors. Ara, segons aquest document, hi ha més de dos milions
dos-cents mil euros; això vol dir vuit-cents mil euros més. I se segueix sense solucionar-ho,
tot i que se li diu que està al 94 per 100 de recaptació, però el que mostra el document és
que augmenten els deutors.
Es manté el romanent de tresoreria en tres milions tres-cents, tot i que estem en pandèmia i
la necessitat que hi ha en la ciutadania i els empresaris, hi ha un milió d'euros a termini, el
qual, es podria destinar a ajuts. Diuen que hi ha una tresoreria que reforça, la qual, es
guarda per si venen mals temps, ell diu que ja són prou dolents els temps que s'estan vivint.
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Hi havia marge per poder ajudar més al ciutadà i a l'empresari, i sota el seu criteri no s'ha fet
prou per ajudar-los.
El Sr. R. Tomàs, en relació amb la regla de la despesa, comenta que, enguany, en la
premsa, s'han pogut veure en cada liquidació del pressupost d'altres ajuntaments unes
xifres molt bones, a causa del romanent de tresoreria que queda. Però aquest milió d'euros
no té res a veure amb la gestió feta sinó que és la pandèmia que ha impedit realitzar moltes
coses que s'havien previst i, si a això, se li suma que el marc legal no ha canviat durant l'any
2020, és el que ha sumat un milió d'euros.
Quant als temes de les ajudes, diu que sí que s'hauria pogut fer més, sempre s'ha de fer
més segur, però les ajudes que s'han presentat dels 400 € no s'han exhaurit. En el tema de
les ajudes socials, per una banda, la gent s'ha de deixar ajudar, de l'altra, allí on s'ha
necessitat ajuda, hi han estat.
Pel que fa al tema del deute acumulat dels altres anys, ja se'ls va donar una explicació llarga
i estesa sobre aquest dubte. Que aquest any hagin augmentat els deutors es deu al
calendari ja que s'ha començat a pagar més tard. Fraccionaments i ajornaments han pujat
de manera significativa, fins que aquests no estiguin pagats completament, sempre seran
pendents.
El Sr. S. Castañeda comenta que l'Interventor li va explicar que, efectivament, no havia pujat
gaire el nombre de deutors però si el dels fraccionaments o ajornaments del deute.
El Sr. A. Galve pregunta si aquests fraccionaments s'han traslladat per als pagaments del
dia 21. Sobre el fet que no s'han exhaurit les ajudes respon que si s'hi hagueren contemplat
les famílies necessitades, igual haurien fet falta diners, i comptàvem amb diners per poder
haver inclòs aquesta gent en les ajudes.
3.3. El Plenari se'n dóna per assabentat.
4. DONAR COMPTE DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1 DEL
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT PER GENERACIÓ DE CRÈDITS.
4.1. El Sr. alcalde dóna compte del decret de l'Alcaldia d'aprovació de l'expedient de
modificació de crèdits número 1 del pressupost de l'Ajuntament, obrant a l'expedient i que es
transcriu, íntegrament, tot seguit:
"DECRET DE L’ALCALDIA
EXP 183/2021
ANTECEDENTS
1. Per atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació,s’ha de tramitar
l’expedient de generació de crèdit a finançar mitjançant aportacions o compromisos ferms
d’aportació
2. El secretari interventor han emès informes favorables.
FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb l'article 181 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 i l’article 43 del RD
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500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, i en la forma que
s'estableixi reglamentàriament, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de les
operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per
finançar, juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus organismes autònoms,
despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms
c) Prestació de serveis
d) Reembossaments de préstecs
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que fa a la
reposició del crèdit en la quantia corresponent
2. L’article 44 del RD 500/1990, de 20 d’abril estableix que per a procedir a la generació de
crèdit, serà requisit indispensable:
a) En els supòsits establerts en els apartats a) i b) de l’article anterior, el reconeixement del
dret o l’existència formal del compromís ferm d’aportació.
b) En els supòsits establerts en els apartats c) i d), el reconeixement del dret; si bé la
disponibilitat d’aquests crèdits estarà condicionada a l’efectiva recaptació dels drets.
c) En el supòsit de reintegraments de pressupost corrent, l’efectivitat del cobrament del
reintegrament.
Per tant,
RESOLC:
Aprovar l’expedient de generació de crèdits per ingressos número 1/2021 per al pressupost
del present exercici, per import de 2.697,94 €, atès els conceptes afectats que es relacionen
a continuació i remetre còpia a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma.
INGRESSOS:

CONCEPTE
45085

DESPESES:

DESCRIPCIÓ

PREVISIÓ

Altres Subvencions Generalitat

2.697,94 €

TOTAL

2.697,94 €
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PARTIDA

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT

132 15100

Gratificacions extraoridinàries Adm seguretat

920 15100

Gratificacions extraoridinàries Adm general

1.053,16 €

920 22699

Despeses especials funcionam ent

1.515,00 €

TOTAL

129,78 €

2.697,94 €

4.2. Intervencions:
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., d'acord amb l'enregistrament del minut
20:03 al 20:20 del CD:
El Sr. R. Tomàs explica que, quan es rep una subvenció que no esperes i no està
pressupostada, s'ha de fer un crèdit nou i s'ha de crear la partida. Per això se'n diu
"generació de crèdits". En aquest cas s'està parlant de dos mil set-cents euros que es van
rebrede la Generalitat de Catalunya i que serveixen per a pagar els funcionaris i personal o
la logística i gestor d'organització de les eleccions al Parlament de Catalunya.
El Sr. A. Galve diu que esperava que se'ls expliqués amb més detall en què revertirien
aquests diners i que ara que se'ls ha donat aquesta explicació, els sembla bé.
El Sr. alcalde aclareix que són diners que reverteixen en la seguretat social de les nòmines,
ja que obliguen a incorporar-los en les nòmines dels treballadors i, també, per a la compra o
adquisició de material extra, com poden ser mascaretes.
4.3. El plenari en queda assabentat.
5. DONAR COMPTE DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2 DEL
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT PER A LA INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE
CRÈDIT PROVINENTS DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2020.
5.1. El Sr. alcalde dóna compte del decret de l'Alcaldia d'aprovació de l'expedient de
modificació de crèdits número 2 del pressupost de l'Ajuntament, obrant a l'expedient i que es
transcriu, íntegrament, tot seguit:
"RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
APROVACIÓ EXPEDIENT D’INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
EXP 296/2021
ANTECEDENTS
1. Aprovada la liquidació corresponent al pressupost de l'exercici 2020, s'inicia per provisió
de l’Alcaldia de data 01/03/2021, l’expedient de modificació de crèdit per incorporació de
romanents de crèdit d’exercicis anteriors provinents de:
Crèdits extraordinaris o suplements de crèdits, així com les transferències de crèdit que
hagin estat concedides o autoritzades, respectivament, a l’últim trimestre de l’exercici.
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Crèdits que emparen compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors.
Crèdits per operacions de capital
Crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació dels drets afectats.
2. L’alcalde ha resolt iniciar l’expedient de modificació de crèdit mitjançant incorporació de
romanents de crèdit d’exercicis anteriors així com encarregar a la secretaria-intervenció
l’emissió de l’informe corresponent.
La modificació de crèdit afectarà a les següents aplicacions pressupostàries:
Pressupost de despeses
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

IMPORT

1531 61902

Infraestructures destinades a l'ús general

4.564,56 €

1621 22700

Recollida escombraries altres empreses

3.003,70 €

163 21002

Neteja i manteniment vies públiques

6.995,79 €

164 60901

Expropiació finca cementiri

165 21900

Conservació i reparació enllumenat públic

231 22799

Gestió serveis Centre de Dia

4.325,86 €

312 22700

Neteja Dispensari

1.415,76 €

320 22700

Neteja Edifrici Escoles

4.390,23 €

323 22700

Neteja llar infants

1.061,82 €

330 22700

Neteja equipaments culturals

342 21208

Manteniment zona lúdica esportiva

342 22700

Neteja zona lúdica esportiva

2.814,63 €

430 22699

Despeses diverses promoció turística i econòmica

1.600,00 €

432 26000

1.500,00 €

450 60900

Serveis vigilància platges i altres
Inversions associades a infr. d'us general per a la
millora de

920 22001

Material oficina

920 22700

Neteja edifici ajuntament

920 22702

Valoracions peritatges i cadastre

920 22799

Manteniment equips informàtics

920 62600

Adquisició equipament informàtic

TOTAL

15.000,00 €
702,83 €

528,19 €
67,49 €

141.218,11 €
233,77 €
1.660,80 €
847,00 €
1.161,60 €
663,64 €
193.755,78 €

El finançament de la despesa serà el següent:
Pressupost d’ingressos
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ
87003
Romanent de tresoreria per a finançar incorporacions
TOTAL
3. El secretari interventor han emès informe favorable.
Fonaments jurídics

IMPORT
193.755,78 €
193.755,78 €

AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
Plaça Manel Ferré 3 43895 L’Ampolla
Telf. 977 460 018 - Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

1. L'article 176 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 (TRLRHL), determina que amb càrrec als
crèdits de l’estat de despeses de cada pressupost només podran contreure’s obligacions
derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es
realitzin durant l’any natural del mateix exercici pressupostari. No obstant això, es podran
aplicar als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les
obligacions derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis
anteriors, prèvia incorporació dels crèdits en el supòsit establert a l’article 182.3 del mateix
text refós.
2. L'article 182.1 del TRLRHL, disposa que podran incorporar-se als corresponents crèdits
dels pressupostos de despeses de l’exercici immediat següent, sempre que existeixin
suficients recursos financers:
Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, així com les transferències de crèdit,
que hagin estat concedides o autoritzades, respectivament, a l’últim trimestre de l’exercici.
Els crèdits que emparin compromisos de despesa d’acord amb l’article 176 d’aquesta llei.
Els crèdits per operacions de capital.
Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats.
3. L'article 182.2 del TRLRHL i l’article 47.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos estableixen que els
romanents incorporats podran ser aplicats només dins l’exercici pressupostari al qual
s’acordi la incorporació i, en el supòsit de l’apartat a) de l’article anterior, per a les mateixes
despeses que van motivar, en cada cas, la seva concessió i autorització.
4. L'article 182.3 del TRLRHL i l’article 47.5 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen que els
crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats hauran d’incorporar-se
obligatòriament, amb l’excepció de què es desisteixi total o parcialment d’iniciar o continuar
amb l’execució de la despesa, o que sigui impossible la seva realització..
5. L'article 98 del RD 500/1990, de 20 d’abril, determina que els romanents de crèdit
estaran constituïts pels saldos de crèdits definitius no afectats al compliment d'obligacions
reconegudes.
A l'apartat 2. d'aquest mateix article es defineixen els components dels romanents de crèdit,
que estan constituïts per:
Els saldos de disposicions, és a dir, la diferència entre les despeses disposades o
compromeses i les obligacions reconegudes.
Els saldos d'autoritzacions, és a dir la diferència entre les despeses autoritzades i les
despeses compromeses.
Els saldos de crèdit, és a dir, la suma dels crèdits disponibles, crèdits no disponibles i crèdits
retinguts pendents d'utilitzar.
6. L’article 99 del RD 500/1990, de 20 d’abril disposa que els romanents de crèdit quedaran
anul·lats al tancament de l’exercici i, en conseqüència, no es podran incorporar al
pressupost de l’exercici següent.
L’apartat 2. d’aquest mateix article estableix que els romanents de crèdit no anul·lats podran
incorporar-se al pressupost de l’exercici següent en els supòsits de l’article 163 de la Llei
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39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals i de l’article 48 del Reial
decret 500/1990, a través de la corresponent modificació pressupostària i prèvia incoació
dels expedients específics en els quals s’ha de justificar l’existència de suficients recursos
financers.
L’apartat 3. d’aquest article disposa que en cap cas seran incorporables els crèdits declarats
no disponibles ni els romanents de crèdit incorporats a l’exercici que es liquida, sens
perjudici de l’excepció prevista a l’article 47.5 del Reial decret 500/1990.
7. L'article 47.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril determina que no seran incorporables els
crèdits declarats no disponibles ni els romanents de crèdit ja incorporats a l’exercici
precedent.
8. L'article 47.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableix que la tramitació dels expedients
d’incorporació de crèdits haurà de regular-se a les bases d’execució del pressupost.
9. L'article 47.4 del RD 500/1990, de 20 d’abril disposa que els romanents incorporats
només podran aplicar-se dins de l’exercici pressupostari al qual s’acordi la incorporació i, en
el supòsit de crèdit extraordinari, suplement de crèdit o transferències de crèdit, s’aplicaran
per a les mateixes despeses que van motivar en cada cas la seva concessió i autorització.
10. L'article 48.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril determina que la incorporació de romanents
de crèdit quedarà subordinada a l’existència de suficients recursos financers.
11. L'article 48.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril estableix que als efectes d’incorporacions
de romanents de crèdit es consideraran recursos financers:
El romanent líquid de tresoreria.
Nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent.
12. L'article 48.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril disposa que en el cas d’incorporacions de
romanents de crèdit per a despeses amb finançament afectat es consideraran recursos
financers suficients:
Preferentment, els excessos de finançament i els compromisos ferms d’aportació afectats
als romanents que es pretenen incorporar.
Si no n’hi ha, els recursos genèrics recollits a l’article 48.2, pel que fa a la part de la despesa
finançable, en el seu cas, amb recursos no afectats.
13. La base número 6.2 d'execució del pressupost de la corporació estableix que l’òrgan
competent per autoritzar l’expedient de modificació de crèdits per incorporació de romanents
de l’exercici anterior és l’Alcaldia.
Per tant, RESOLC
1. Aprovar l’expedient d’incorporació de crèdits d’exercicis tancats número 2/2021per al
pressupost del present exercici, per import de 193.755,78 €., d'acord amb el següent detall:
Pressupost de despeses
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

IMPORT

1531 61902

Infraestructures destinades a l'ús general

4.564,56 €

1621 22700

Recollida escombraries altres empreses

3.003,70 €

163 21002

Neteja i manteniment vies públiques

6.995,79 €

164 60901

Expropiació finca cementiri

15.000,00 €
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165 21900

Conservació i reparació enllumenat públic

231 22799

Gestió serveis Centre de Dia

4.325,86 €

312 22700

Neteja Dispensari

1.415,76 €

320 22700

Neteja Edifrici Escoles

4.390,23 €

323 22700

Neteja llar infants

1.061,82 €

330 22700

Neteja equipaments culturals

342 21208

Manteniment zona lúdica esportiva

342 22700

Neteja zona lúdica esportiva

2.814,63 €

430 22699

Despeses diverses promoció turística i econòmica

1.600,00 €

432 26000

1.500,00 €

450 60900

Serveis vigilància platges i altres
Inversions associades a infr. d'us general per a la
millora de

920 22001

Material oficina

920 22700

Neteja edifici ajuntament

920 22702

Valoracions peritatges i cadastre

920 22799

Manteniment equips informàtics

920 62600

Adquisició equipament informàtic

TOTAL

702,83 €

528,19 €
67,49 €

141.218,11 €
233,77 €
1.660,80 €
847,00 €
1.161,60 €
663,64 €
193.755,78 €

El finançament de la despesa serà el següent:
Pressupost d’ingressos
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ
87003
Romanent de tresoreria per a finançar incorporacions
TOTAL:

IMPORT
193.755,78 €
193.755,78 €

2. Donar compte del present acord a Intervenció per a què procedeixi a realitzar les
anotacions comptables i pressupostàries corresponents."
5.2. Intervencions:
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., d'acord amb l'enregistrament del minut
20:20 al 24:21 del CD:
El Sr. R. Tomàs explica que tots els anys, en la liquidació del pressupost, es procedeix a la
incorporació del romanent crèdit de l'exercici anterior. En aquest cas, aquesta modificació, la
poden dividir en dues parts, una que són els crèdits d'incorporació obligatòria, el que es
coneix com els diners de les multes urbanístiques, que s'ha d'incorporar cada any a una
partida pròpia d'inversions associades a infraestructures d'ús general i que tindria un volum
d'uns cent quaranta mil euros aproximadament. La segona part serien els crèdits
d'incorporació potestativa, que són factures corresponents de serveis prestats al mes de
desembre, o de l'últim trimestre de l'any, i que han entrat al mes de gener. Aquestes
factures, com que ja existeixen al pressupost, és podríem pagar de l'exercici 2021, però
tenint romanent de tresoreria, i per a facilitar la gestió de l'any 2021, es paguen amb el
romanent.
La xifra dels quinze mil euros, de l'expropiació de la finca del cementiri, era una acció
prevista per a l'any passat, per això es va dotar l'any passat amb una taxació de quinze mil
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euros, però com que la part expropiada no ha estat d'acord amb aquest import, s'ha posat
en mans d'advocats i quan se solucioni el problema, procedirem al pagament.
El Sr. S. Castañeda, res a dir.
El Sr. A. Galve, res a dir.
5.3. El plenari en queda assabentat.
6.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3 DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT.
6.1. El Sr. alcalde dóna compte de la proposta d'aprovació inicial de l'expedient de
modificació de crèdits número 3 del pressupost de l'Ajuntament, obrant a l'expedient i que es
transcriu, íntegrament, tot seguit:
"PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL
EXP 330/2020
Modificació de crèdits de crèdit extraordinari i/o suplement de crèdit
FETS
1. L’Àrea d’intervenció ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, atès que les despeses que es relacionen en l’Annex no
poden demorar-se fins a l’exercici següent i la seva consignació pressupostària existent és
insuficient o inexistent:
2. L’alcalde ha resolt iniciar l’expedient de modificació del pressupost mitjançant crèdit
extraordinari i suplement de crèdit per donar cobertura a despeses que no poden demorarse fins el proper exercici.
3. L’interventor ha emès informes favorables.
FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’article 35 del RD 500/1990, de 20 d’abril,
disposen que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins
l’exercici següent i no existeixi al pressupost de la corporació crèdit o aquest sigui insuficient
o no ampliable, el president incoarà l’expedient de concessió de crèdit extraordinari
2. L’article 177.2 del TRLRHL enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se
sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
3. L’article 177.4 del TRLRHL i l’article 36 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableixen que a
l’expedient s’hi especificarà la corresponent aplicació pressupostària així com el
finançament corresponent, el qual podrà ser amb càrrec al romanent líquid de tresoreria,
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses de d’altres aplicacions
pressupostàries del pressupost vigent, sempre que no s’afecti al servei. L’expedient haurà
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d’acreditar que els ingressos previstos al pressupost es venen efectuant amb normalitat amb
l’excepció d’aquells que tinguin caràcter finalista.
4. L’article 177.5 del TRLRHL i l’article 36.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen que
excepcionalment es consideraran recursos efectivament disponibles per finançar nous o
majors ingressos, d’operacions corrents, que expressament siguin declarats necessaris i
urgents els procedents d’operacions de crèdit sempre que el seu import total no superior el
5% dels recursos corrents del pressupost, que la seva càrrega financera, tenint en compte la
de les operacions projectades, no superior el 25% dels recursos corrents del pressupost i
que l’operació quedi cancel·lada abans de la renovació de la corporació que l’hagi concertat.
5. L’article 177.6 del TRLRHL i l’article 38 estableixen que els acords de les entitats locals
que tinguin per objecte l’habilitació o suplement de crèdit en cas de calamitats públiques o
de naturalesa similar d’excepcional interès general, seran immediatament executius, sens
perjudici de les reclamacions que hi poguessin haver, les quals es resoldran en el termini de
8 dies des de la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la resolució dins
del termini esmentat.
6. L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local (LBRL) estableix
que l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple.
7. L’article 47.1 de la LBRL disposa que els acords de les corporacions locals s’adopten com
a regla general, per majoria simple dels membres presents.
8. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos, entre d’altres, es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària coherent
amb la normativa europea.
9. L’article 3 de la LOEPSF estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos, entre d’altres, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
10. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la
Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària enuncia que la Intervenció
elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat. L’informe s’emetrà
amb caràcter independent.
11. L’article 21 de la LOEPSF, disposa que les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic financer per l'any
en curs i el següent, que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos mesos des de la seva
presentació.
12. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà necessària
l’elaboració d’un pla econòmic financer quan les modificacions de crèdit estiguin finançades
amb romanent de tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al final d’exercici quan
caldrà determinar la seva procedència.
13. Tot i estar suspesos els objectius de la Llei d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera per als exercicis 2020 i 2021, cal igualment fer-ne el seguiment i calcular-los. En
relació a la regla de la despesa, atès que no hi ha taxa de creixement mig de l’economia
espanyola a curt termini de referència no s’ha previst cap augment durant el període de
referència.
No obstant això, i d’acord amb la suspensió dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute
públic per al període 2020-2021 ratificats per l’Acord del Congrés dels Diputats de 20
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d’octubre de 2020, no resulten d’aplicació les mesures correctives que estableix la LOEPSF
per a aquests exercicis
14. L’article 177.2 del TRLRHL enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se
sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
15. L’article 22.2.e i 47 de la LBRL estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost
correspon al Ple per majoria simple.
16. L’article 169 del TRLRHL disposa que l’expedient s’ha de publicar al BOP i al tauler
d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin formular-hi
reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el termini d’exposició
al públic no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per
resoldre-les. Quan la modificació estigui aprovada definitivament caldrà publicar el
pressupost modificat resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis.
PART DISPOSITIVA
Primer. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per al pressupost del
present exercici, per import de 558.068,01 €, d’acord amb el document Annex.
Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es
presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
Tercer. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea d’Intervenció per a fer les oportunes
anotacions i assentaments."
6.2. Intervencions:
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del vot, d'acord
amb l'enregistrament del minut 24:21 al 46:19 del CD:
El Sr. alcalde explica que és una modificació de crèdit que va amb càrrec al romanent de
tresoreria que té l'Ajuntament d'altres anys. Són partides que es creen noves per al projecte
de millora de viabilitat. En aquest cas seria de dos-centes setanta-vuit mil tres-cents tres del
projecte de millora i vialitat d'una part del barranc de Sant Pere; una millora de la carretera
que va des de L'Ampolla fins a Cap Roig, la carretera que va des del Mirador del Delta fins a
Camarles i la carretera que va des de la urbanització Mirador del Delta fins a connectar amb
l'N-340. També hi ha la millora d'espais urbans i àrea de jocs d'actuació, aquesta obra està
prevista a la plaça Mossèn Francisco amb un pàrquing inclusiu adreçat a persones amb la
mobilitat reduïda. Aquesta partida compta amb un pressupost de cent trenta-un mil sis-cents
setanta-tres euros i aquesta obra està subvencionada pel PUOSC, però l'anualitat seria el
2024, però com que l'Ajuntament disposa de recursos per començar l'obra, es començaria
aquest any.
Una altra quantitat per a la instal·lació d'un quiosc interactiu al CAP de L'Ampolla per valor
de cinc mil cent cinquanta-nou euros. És un aparell que es posaria a l'entrada del CAP, el
qual, estan en contacte les dues administracions, per instal·lar unes pantalles per facilitar la
informació al ciutadà. L'Ajuntament es faria càrrec de la compra de l'aparell i, de la
instal·lació i el funcionament, se'n faria càrrec el CAT Salut.
A banda d'això, amb la voluntat de promocionar turísticament, gastronòmicament i
econòmicament el municipi, van incrementar notòriament la partida d'impuls econòmic, on
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està la col·laboració amb la cambra de comerç, o el fet de convenir amb l'estació nàutica
Costa Daurada-Terres de l'Ebre. Com també vam apostar pel Congrés Gastsromar han
preferit treure-ho d'aquesta partida i crear-ne una de nova exclusivament per controlar millor
el cost real i les subvencions rebudes.
També es parla de la instal·lació de pantalles led, quan es va instal·lar la wiffi a l'Ampolla,
l'empresa Vertex va col·laborar amb unes pantalles, però ara aquestes pantalles s'han
deteriorat, o bé espatllat i se'n preveu la reparació, almenys de dues pantalles i, per això,
doten la partida amb un import de vint-i-cinc mil euros.
Una altra partida com crèdit extraordinari per import de set mil setanta-dos euros de serveis
de producció de comunicació audiovisual, que seria la part corresponent que ha d'aportar,
segons el conveni signat conjuntament amb Deltebre, Camarles i Sant Jaume i l'Ampolla,
que s'explicarà més endavant, per a la creació de la plataforma digital i divulgativa que seria
la ràdio, una pàgina web i un canal en striming i això seria la part proporcional que hauria
d'aportar l'Ajuntament de l'Ampolla.
Una altra partida de crèdit extraordinari, amb valor de cinc mil setanta-un euros, seria de
millora i modificació de la pàgina web de l'Ajuntament. Actualment al portal de transparència
es compleixen amb els requisits, però pel que fa a la valoració que fan des d'Infoparticipa, la
informació no és accessible per al ciutadà. I el que pretenen és millorar la web per oferir un
millor accés a la informació.
Després també es fa un suplement de crèdit per incrementar unes partides per a unes
despeses previstes, com ara la reposició d’infraestructures i béns amb destinació a l'ús
general, per valor de cinc mil cinc-cents vuitanta-dos euros; per a modificar i millorar
l’aplicació de l’ebando, xarxes socials i la millora de trenta trompetes de megafonia, que ara
no estan funcionant, més la instal·lació, el que seria tornar a posar en funcionament la
megafonia municipal, per a facilitar la informació a la gent més gran, almenys al nucli urbà.
Una altra quantitat seria per a manteniment i condicionament de les basses del medi natural
per un import de deu mil euros, un cop parlat amb els caçadors, confraria de pescadors i
parc natural , aniria destinat a millorar una part de la bassa que s’està cobrint de canya, i el
que es pretén fer és netejar i donar més amplitud a la superfície d’aigua i treure el fang a la
bassa de les olles.
Referent a les instal·lacions i equipaments a la zona lúdico-esportiva, per un import de nou
mil sis-cents tres euros, aquesta partida és per a solucionar l’avaria del mecanisme de
depuració, que va fallar l’any passat i va haver-hi problemes al respecte.
En la partida d’arranjament i sanció de camins hi hauria un increment de quaranta mil euros
per a poder fer millores a molts camins, els quals s’estan deteriorant, i des de la regidoria de
camins volen fer aquestes millores, tot i que no saben si hi haurà prou partida.
Per acabar, diu que aquestes partides seran les que s’incorporaran a aquesta modificació
de crèdit provinent del romanent, modificació que que puja a cinc-cents cinquanta vuit en
seixanta-vuit euros i que es faria amb càrrec al romanent de tresoreria.
El Sr. S. Castañeda pregunta si s’ha sol·licitat ajut a la Diputació de Tarragona davant
aquesta despesa.
El Sr. A. Galve diu que la carretera que va a Cap Roig hauria d’haver estat prevista als
pressupostos, en l’apartat d’inversions. Quan es van aprovar els pressupostos, ara fa tres
mesos, ja se sabia i hauria estat millor aprovar-ho dintre dels pressupostos, a fi d’efecte de
saber què es trobaran dintre de l’any en curs.
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Respecte al quioscos interactius pregunta de què es tracta, ja que no sap ben bé a què es
refereix i està assignat a una partida pressupostària inexistent, almenys en el pressupost.
Quant a Gastromar, també els van dir que GastroEbre estava tot subvencionat i ara diuen
que ho treuen del romanent. S’adhereix a la pregunta que ha formulat el Sr. S. Castañeda
sobre si s'ha demanat subvenció a la Diputació de Tarragona. Si l’any passat ja es va
demanar entén que aquest també la concediran.
Sobre l’arranjament de camins, fa un temps es va dir que tots els caminis estaven arreglats,
després, que potser quedaria algun per arreglar; també es va dir que dubtaven si algun era
de titularitat municipal, però, al final, es van acabar arreglant. Ara es destinen quaranta mil
euros més per arranjament de camins i això vol dir que segueixen havent camins per
arreglar. Vol saber de quins camins es tracta. Diu que troba incongruències, per la qual cosa
votarà en contra.
El Sr. alcalde respon a la pregunta formulada pel Sr. S. Castañeda que hi ha una part de
subvencions, via PAM, i després hi ha subvencions durant l’any, a les quals, es poden acollir
segons les bases de participació, però no hi ha una subvenció en concret per a aquesta
actuació. Fa poc van concedir dues subvencions, una per a reparar danys produïts pel
temporal glòria, i, una altra, per a reparar camins. El que si que escullen els ajuntaments és
on destinar els diners rebuts del PAM; si en despesa ordinària, o bé en despesa d’inversió.
En resposta al Sr. A. Galve diu,en relació amb els camins, que ja van dir que estaven en
condicions, però això no vol dir que no es puguin millorar, o bé que no s’hagin fet malbé.
Posa com a exemple el camí de Cap Roig i diu que ara està transitable, però que pretenen
millorar-lo posant més il·luminació i un carril bici. Parlava de GastroEbre i GastroMar i diu
que són dos coses completament diferents: "Gastroebre" és un acte organitzat per una
empresa privada, a través de la Direcció General de Turisme, o l’agència de turisme, i ho
paga tot el Patronat Municipal de Turisme, o qui sigui. El que fan és que decideixin a quin
poble es fa, i va itinerant. I l’any que ve, al municipi que es faci, funcionarà igual, una
empresa privada organitza l’acte i l’Ajuntament, que rep la subvenció del departament que
sigui, solament fa d’intermediari. "Gastromar", en canvi, és un congrés que organitza
íntegrament l’Ajuntament de L’Ampolla; un congrés que, si es consolida, serà anual, i està
pensat per a treballar amb la gastronomia i productes de proximitat del mar. Aquest any
malauradament no s’han pogut fer actes a la ciutadania, però, el que es pretén fer és que
els tècnics que venen analitzin i donin idees de com treballar, per exemple, la navalla, o el
cranc blau. Per això és diu Gastromar perquè està adreçada al producte del mar.
Pel que fa al quiosc interactiu és el crèdit extraordinari que es crea com a partida nova. És a
dir, es pot fer un suplement de crèdit, que és incrementar les partides existents, com són les
partides que afecten la megafonia, la bassa de les olles, o la piscina, o bé camins, i es pot
fer un crèdit extraordinari, que es creen partides noves que no existien, com és Gastromar,
el quiosc interactiu, projecte de millora i viabilitat del camins, com ho és també el parc
inclusiu. I això és un crèdit extraordinari que s’ha fet del romanent de tresoreria. Quan
s’elabora el pressupost del 2021, el tresorer no pot incorporar totes les obres que es volen,
sinó que ha d’incloure les inversions en funció del compliment de les normatives que
existeixen. Diu que no es pot passar de cop de cinc milions a sis, o set milions en
inversions, sinó que un cop complida tota la normativa que ho regula pots disposar del
romanent a l’inici de l’any i desprès s’incorpora.
El Sr. A. Galve diu que no està conforme amb la última explicació que ha fet l’alcalde quan
diu que, si s’incorporen aquestes obres al pressupost, després ja es veurà si es compleix o
no. Però en aquest cas ja se sabia què havien de fer. Sobre Gastromar i Gastroebre, diu
que ell no ha barrejat res, que, segons se’ls va dir, Gastroebre no els va costar cap euro, ja
que va estar tot subvencionat. El que vol saber és si per al congrés de Gastromar hi haurà
cap subvenció. Ja que és una cosa local, pregunta si es licitarà el lloc o l’espai on es
realitzarà aquest congrés.
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Per acabar, demana més de detall de les coses, ja que explica que venen amb una
documentació, que se’ls facilita prèviament, i que és la documentació mab la qual treballen.
Posa com a exemple el fet que ells no sabien que s’havia d’arranjar la carretera que va al
Roquer i que ho acaben de saber ara.
6.3. Votació:
Se sotmet a votació la proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits
número 3 del pressupost de l'Ajuntament, més amunt transcrita, que s’aprova per 8 vots a
favor dels GG.MM. de Junts per L’Ampolla i Ciutadans de L’Ampolla i 3 vots en contra del
grup municipal d’Esquerra Republicana de l’Ampolla.
7.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL PLA
PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2022-2024.
7.1. El Sr. alcalde dóna compte de la Resolució de l'Alcaldia d'aprovació del Pla
pressupostari a mig termini, període 2022-2024, obrant a l'expedient i que es transcriu,
íntegrament, tot seguit:
"RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A
TERMINI PER AL PERÍODE 2022-2024

MIG

EXP 322/2021
FETS
1. L’Àrea d’intervenció ha informat de la necessitat d’aprovar el pla pressupostari a mig
termini abans del dia 15 de març de l’exercici en curs.
2. L’alcaldia ha proposat unes previsions d’ingressos i despeses per al període 2022-2024 i
ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació del pla pressupostari a mig termini així com
encarregar a la Intervenció l’emissió de l’informe corresponent.
3. Consta en l’expedient l’informe d’Intervenció on es conclou:
“El pla pressupostari a mig termini per al període 2022-2024 elaborat per l’alcaldia, d’acord
amb el quadre 1 de l’annex que s’adjunta al present informe.
El Pla pressupostari a mig termini compleix amb l’estabilitat pressupostària, així mateix
s’incompleix amb la regla de la despesa per a l’exercici 2021 , d’acord amb el quadre 2 de
l’Annex.
El rati de deute viu és inferior al 110% dels ingressos corrents previstos.
Tot i estar suspesos els objectius de la Llei d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera per als exercicis 2020 i 2021, cal igualment fer-ne el seguiment i calcular-los. En
relació a la regla de la despesa, atès que no hi ha taxa de creixement mig de l’economia
espanyola a curt termini de referència no s’ha previst cap augment durant el període de
referència.
No obstant això, i d’acord amb la suspensió dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute
públic per al període 2020-2021 ratificats per l’Acord del Congrés dels Diputats de 20
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d’octubre de 2020, no resulten d’aplicació les mesures correctives que estableix la LOEPSF
per a aquests exercicis.
Pel qual es proposa a l’òrgan competent, l’Alcalde, resolgui el següent:
Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2022-2024.
Segon.- Comunicar al Ministeri d’Hisenda mitjançant l’aplicació informàtica les dades
referents al Pla pressupostari a mig termini de conformitat amb l’Ordre HAP/2015/2012, d’1
d’octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de subministrament de informació
prevista en la LOEPSF.”
FONAMENTS DE DRET
- L’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera estableix que s’ha d’elaborar un pla pressupostari a mig termini que
s'inclourà en el Programa d'Estabilitat, en què s'emmarcarà l'elaboració dels pressupostos
anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els
objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic i de conformitat amb la regla de
despesa.
- L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, detalla que es remetrà la
documentació dels Plans abans de 15 de març de cada any.
- L'article 4.1 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, disposa determina que la
remissió de la informació econòmica- financera corresponent a les corporacions locals
correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions.
- L’òrgan competent per l’aprovació de conformitat amb la competència residual de l’article
21.1.s) de la Llei7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim Local, és l’Alcalde.
- L’Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020, sol·licita al Congrés dels Diputats
l’apreciació que a Espanya s’està sofrint una greu pandèmia, la qual cosa suposa una
situació d’emergència extraordinària que s’ajusta a allò disposat a l’article 135.4 de la
Constitució Espanyola i a l’article 11.3 de la LOEPSF. Tanmateix en aquest acord queda
suspès l’Acord del Consell de Ministres de 11 de febrer de 2020 sobre els objectius
d’estabilitat pressupostària i deute públic.
- L’Acord del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020 ratifica l’apreciació del ACM de
6 d’octubre de 2020.
Tot i suspendre’s les regles fiscals, el principi d’estabilitat pressupostaria continua vigent
d’acord amb l’article 3.1 de la LOEPSF i per tant l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos es realitzaran en un marc d’estabilitat pressupostària. Per la qual cosa, la
suspensió de les regles fiscals no eximeix l’obligació d’avaluar els compliments dels
objectius.
RESOLC
Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2022-2024 d’acord amb el
quadre 1 de l’Annex que s’adjunta a la present resolució.
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Segon.- Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de
subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera."
7.2. Intervencions:
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del vot, d'acord
amb l'enregistrament del minut 46:20 al 53:51 del CD:
El Sr. R. Tomàs explica que el pla pressupostari a mitjà termini és un document que es
demana als ajuntaments per part de l'administració central on s'ha de recollir, en el període
2022-2024, la variació tendencial de la despesa corrent, la previsió d'endeutament i la
inversió i el seu finançament, tot això, complint la regla de la despesa i el principi d'estabilitat
pressupostària, així com, satisfer la sostenibilitat financera. Aquest document és sempre una
previsió del que es farà, però, diu que aquest any, més que mai, és una previsió.
Explica que, el primer any, per indicació de la mateixa Unió Europea, s'ha suspès el
compliment de la regla de la despesa i la llei de l'estabilitat pressupostària, també s'està
debatent per al 2022 deixar sense vigència tots dos conceptes. Per una altra part també
s'ha de tenir en compte el càlcul del producte interior brut. A causa de tot el que està
succeint s'ha de mirar aquesta previsió amb més escepticisme que mai.
El Sr. S. Castañeda, res a dir.
El Sr. A. Galve diu que, tot i que és una formalitat necessària, no costa res fer-lo creïble. Si
es fixen en la previsió d'ingressos dels anys 2022, 2023 i 2024 diu que són els mateixos de
cada any. Les partides de despeses són més variables però sense cap lògica. Però el que
els sobta és que tampoc es porta una previsió pressupostària equilibrada, el que seria a 0,
es porta en benefici pressupostari. Diu que, ja que cada any es fa un pressupost equilibrat
entre ingressos i despeses, es pot fer una previsió a tres anys vista de forma equilibrada,
ingressos igual a despeses. Si es fa amb benefici, en aquest cas, desequilibrada, no és
creïble.
El Sr. R. Tomàs respon, pel que fa als ingressos, que si la variació del PIB és 0, i, per tant,
aquelles coses que van en augment del PIB (posa com exemple la pujada del valor base
dels immobles que afecta l'IBI encara que l'Ajuntament no faci res) tot això és 0, i hi ha una
previsió que es tocarà 0 els impostos durant aquests anys, pot donar aquesta xifra. Quant al
pla pressupostari, els números surten al final, a partir d'uns ajustos i unes fórmules que fan
servir. Tindria més a veure aquest resultat final en un compte general, en un resultat ajustat,
que no pas la previsió inicial del pressupost liquidat en 0.
El Sr. A. Galve diu que no el convenç aquesta aplicació. Està explicant el PIB sobre els
ingressos d'impostos i taxes, que ara no s'estan modificant; el que varia són els ingressos
de capital. Insisteix que hauria estat millor igualar-ho i fer els ingressos iguals a les
despeses.
7.3. El plenari en queda assabentat.
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8.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL “PROJECTE PAVIMENTACIÓ i SERVEIS A
DIVERSOS CARRERS DE L’AMPOLLA”.
8.1. El Sr. alcalde dóna compte de la proposta d'aprovació inicial del projecte de
pavimentació i serveis de diversos carrers del municipi, obrant a l'expedient i que es
transcriu, íntegrament, tot seguit:
"PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL “PROJECTE PAVIMENTACIÓ I
SERVEIS A DIVERSOS CARRERS DE L’AMPOLLA”.
Antecedents
1. Per part del Departament d’urbanisme es va presentar proposta per a una millora de la
urbanització dels carrers València, Castelló, Alacant, Sagunto, Travessera de Castelló i
Eudald Pedrola.
2. Per tal de desenvolupar el projecte de “Pavimentació i serveis a diversos carrers de
l’Ampolla”, l’Ajuntament de L’Ampolla va solꞏlicitar al SAM (Servei d’Assistència Municipal de
la Diputació de Tarragona) ajut tècnic per a la seva redacció, i aquest va adjudicar a SEARE
REUS ENGINYERIA SL la redacció d’aquest projecte.
3. L’objecte d’aquest projecte 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: València, Castelló, Alacant, Sagunto, Travessera de
Castelló i Eudald Pedrola.
4. Durant el mes de novembre de 2020 s’ha fet lliurament del document tècnic “Projecte
Pavimentació i serveis a diversos carrers de l’Ampolla”, amb un pressupost de 696.350,80 €:
575.496,53 € més i 120.854,27 € d’IVA.
Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la tramitació dels projectes d'obres
locals ordinàries s'ha d'ajustar al procediment següent:
a) Acord d'aprovació inicial.
b) Informació pública i notificació individual, si s'escau.
c) Aprovació definitiva.
2. La informació pública del projecte és de trenta dies com a mínim, durant els quals es pot
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. Simultàniament, s'ha de sotmetre a
informe o autorització d'altres administracions, només quan així ho exigeixi la legislació
sectorial, segons el tipus d'obra de què es tracti, i s'ha de notificar individualment a les
persones directament afectades que figurin en la relació a què es refereix l'article 31 de
l’esmentat Reglament.
3. Els plànols i documents sotmesos al tràmit d'informació pública són diligenciats pel
secretari de la corporació, i hi ha de constar que han estat aprovats inicialment per aquesta.
4. En la tramitació dels projectes en la qual hagi d'intervenir una altra administració, perquè
així ho exigeixi la legislació sectorial, s'han de complir els tràmits que aquesta legislació
imposi. La no emissió dels informes dins dels terminis concedits donarà lloc al seguiment de
les actuacions, sempre que no siguin determinants per a l'aprovació del projecte.
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5. El termini per a l'aprovació definitiva del projecte és de sis mesos a comptar de
l'aprovació inicial. La manca de resolució dins aquest termini comporta la caducitat del
procediment i l'arxiu de les actuacions dins els trenta dies següents a l'acabament d'aquell.
Per tot això, es proposa al Ple:
Únic.- Aprovar inicialment el projecte tècnic “Projecte Pavimentació i serveis a diversos
carrers de l’Ampolla” i obrir un termini d’informació pública de trenta dies, mitjançant anunci
inserit al BOP i al web de l’Ajuntament, durant els quals, es pot examinar i formular-hi les
al·legacions pertinents."
8.2. Intervencions:
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del vot, d'acord
amb l'enregistrament del minut 53:51 al 57:37 del CD:
El Sr. alcalde explica que es tracta de la subvenció del PAM. Es pretén aprovar el projecte
de pavimentació, que s'haurà de licitar per un total de sis-cents noranta-sis mil tres-cents
cinquanta mil euros, IVA inclòs. El fiançament es farà en dues anualitats: a banda dels
seixanta-vuit mil euros, que és per a despesa ordinària, en l'anualitat del 2021, es rebrà una
subvenció, per part de la Diputació de Tarragona, per un import de cent setanta-sis mil
quatre-cents setanta euros, i, el 2022, una altra subvenció de la Diputació, per un import de
cent vint-i-tres mil cinc-cents vint-i-nou euros.
La resta es farà amb fons propis de l'Ajuntament. Aquesta obra fa referència als carrers
València, Comunitat Valenciana, Carrer Castelló i Carrer Alacant. Un cop feta l'aprovació
inicial, hi haurà un termini per impugnacions del projecte i després ja sortirà a licitació. La
voluntat del consistori és intentar afectar el menys possible durant els mesos d'estiu. La
previsió seria començar l'obra a finals de setembre i de poder-les acabar el març del 2022.
El Sr. S. Castañeda diu que el seu vot serà favorable. Comenta que la xarxa elèctrica podria
millorar-se, ja que està molt deteriorada i, tot i que no és una competència de l'Ajuntament,
demana si s'hi pot fer alguna cosa.
El Sr. alcalde li respon que farà el possible i que tornarà a insistir-hi.
El Sr. A. Galve explica que, en referència al punt anterior quan han parlat de l'arranjament
de la carretera de Cap Roig, el seu vot en contra no vol dir que estiguin en contra de fer
l'obra, sinó que el que demana és que es pressuposti abans i s'executi després, com ara
passa en aquest punt, el qual, ja constava en el pressupost i ara s'està tractant d'aprovar un
projecte per fer poder fer l'obra, i és això el que demanen, per la qual cosa, diu, votaran a
favor, per això i perquè aquest carrer necessita una actuació urgent. Ho van pressupostar i
ara s'executa, un fet concret i que ara s'ha concretat.
8.3. Votació:
Se sotmet a votació la proposta d'aprovació inicial del projecte tècnic "Projecte de
pavimentació i serveis a diversos carrers de L'Ampolla", més amunt transcrita, que s'aprova
per unanimitat dels assistents.
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9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA i LA CREU ROJA L’AMPOLLA PER A LA CESSIÓ
D’UNA VIVENDA AL CARRER DELS BANYS, 2 ENTRESOL DE L’AMPOLLA PER
UBICAR-HI EL PUNT DE PROXIMITAT DE CREU ROJA EN AQUELLA POBLACIÓ i
D’UN LOCAL-MAGATZEM A LA PARCEL·LA 2.7 AL POLÍGON 1 DEL PP 12.
9.1. El Sr. alcalde dóna compte de la proposta, obrant a l'expedient, d'aprovació del Conveni
de col.laboració amb la Creu Roja per a la cessió d'un habitatge al C/ Banys i un local
magatzem a la parcel.la 2.7 del polígon 1 del PP12 del municipi per a ubicar-hi un punt de
proximitat, la qual, es transcriu íntegrament tot seguit:
"ANTECEDENTS DE FET
1. Donada la voluntat d'aquest Ajuntament de subscriure un conveni de col·laboració amb la
Creu Roja per la cessió d’ús de l’immoble del carrer Banys, núm. 2 entresol per
desenvolupar-hi el projecte de Punt de Proximitat en aquesta població i l’immoble de la
parcel·la 2.7 del Polígon I del Pla Parcial “El Mirador del Delta 2 (PP12)” per a
emmagatzematge de material i vehicles.
2. L’objecte d’aquest conveni és col·laborar amb una entitat encarregada d’accions de
benestar social de serveis assistencials i socials, amb especial atenció a col·lectius o a
persones amb dificultat per a la seva integració social, la prevenció i reparació de danys
originats per sinistres i en general, l’exercici de tota funció social i humanitària, compatible
amb l’esperit de la institució oferint-li uns espais per facilitar les seves tasques.
3. Per part de Secretaria s’ha emès informe en data 04 de març de 2021 sobre el
procediment a seguir.
FONAMENTS DE DRET
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les
Administracions Públiques.
— Els articles 21, 22 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.
— L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Per això, es proposa al Ple:
Primer.- Aprovar el Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de l’Ampolla i la Creu Roja
L’Ampolla per a la cessió d’una vivenda al carrer dels Banys, 2 entresol de l’Ampolla per
ubicar-hi el Punt de Proximitat de Creu Roja en aquella població i d’un local-magatzem a la
parcel·la 2.7 al Polígon 1 del PP 12.
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la
tramitació i execució d'aquest acord.
Tercer.- Comunicar-ho al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya."
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9.2. Intervencions:
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del vot, d'acord
amb l'enregistrament del minut 57:40 al 1:00:20 del CD:
El Sr. alcalde explica que ja hi ha un conveni de cessió de local del C/ Banys, que és on es
fan les actuacions de caràcter social, el repartiment d'aliments, o algun tipus de formació;
ara el que es pretén fer és cedir el magatzem que hi ha al PP12, el qual ja l'utilitza
l'associació Progat, per a dipositar el material de l'ambulància, o de l'embarcació que
haurien de traslladar a la delegació de Tarragona, i mentre estiguin prestant el servei de
platges estaran fent ús d'aquest magatzem.
El Sr. S. Castañeda diu que votarà favor però demana que, al mes de setembre, vingui el
màxim responsable per tal de fer una ronda de preguntes de com ha anat l'estiu i que
expliquin amb detall la feina que s'ha dut a terme.
El Sr. alcalde respon que en pren nota.
El Sr. A. Galve diu que també votaran a favor però que vol saber exactement a quina
parcel·la fa referència la ubicació del magatzem. Comenta que, del que ha sol·licitat
anteriorment el Sr. Castañeda, es conforma en obtenir un informe de com ha anat la
campanya estival. Diu que potser no cal que el responsable vingui presencialment.
9.3. Votació:
Se sotmet a votació la proposta d'aprovació del Conveni de col.laboració amb la Creu Roja
per a la cessió d'un habitatge al C/ Banys i un local magatzem a la parcel.la 2.7 del polígon
1 del PP12 del municipi per a ubicar-hi un punt de proximitat, més amunt transcrita, la qual,
s'aprova per unanimitat dels assistents."
10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ ANTERIOR i DEL CONVENI
DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ D’HABITANTS i APROVACIÓ DEL
NOU D’ENCÀRREC DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ D’HABITANTS A
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA i DEL RESPECTIU CONVENI REGULADOR.
10.1. El Sr. alcalde dóna compte de la proposta, obrant a l'expedient, d'encàrrec de gestió i
aprovació del nou conveni de gestió informatitzada del padró d'habitants amb la Diputació
de Tarragona i que es transcriu, íntegrament, tot seguit:
"EXPOSICIÓ DELS FETS
En data 17 de desembre de 2020 aquest Ajuntament ha rebut a través de la plataforma
EACAT notificació de la Diputació de Tarragona per la qual es trasllada l’acord pres en data
27 de novembre de 2020, que diu:
Primer.- Resoldre els encàrrecs de gestió per a la gestió informatitzada del padró d’habitants
que van efectuar els ajuntament de la província de Tarragona que tot seguit es relacionen:

Ajuntament

Inici Conveni

L’Ampolla

02/12/2009
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Segon.- En conseqüència d’això, resoldre el Conveni per a la gestió informatitzada del padró
d’habitants que es va aprovar per la Diputació de Tarragona en data 26/3/2004.
Tercer.- Aprovar el conveni que regularà l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró
d’habitants, document ANNEX, i comunicar-ho a la Intervenció General d’aquesta Diputació.
Quart.- Notificar aquest acord als ajuntaments corresponents, per tal que acordin l’encàrrec
de la gestió informatitzada del padró d’habitants, el qual caldrà que remetin pertinentment a
la Diputació de Tarragona.
Cinquè.- Un cop els respectius ajuntaments hagin acordat l’encàrrec de la gestió
informatitzada del padró, la Diputació acordarà l’acceptació del mencionat encàrrec i signarà
el conveni regulador, el qual serà remès als ajuntaments per a la seva signatura, qui
l’hauran de retornar a la Diputació per als seus plens efectes. A tal efecte, es faculta la
presidenta de la Diputació de Tarragona per a la signatura del Conveni i per dur a terme el
que calgui per donar compliment a l'acord.
Sisè.- Efectes.
Fins el moment en que se signi el Conveni que ara s’aprova per les dues administracions,
seguirà vigent i amb plens afectes l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró
d’habitants, i en conseqüència el Conveni aprovat en data 26/3/2004, signat per la Diputació
i els respectius ajuntaments, essent que el servei de la gestió informatitzada del padró
d’habitants se seguirà prestant regularment en les condicions recollides en aquell. En el
moment en que ambdues administracions hagin signat el Conveni que ara s’aprova, el
servei de la gestió informatitzada del padró d’habitants que presta la Diputació amb tots i
cadascun dels ajuntaments signants passarà a prestar-se sota les condicions recollides en
el mateix.
Setè.- Trametre aquest conveni al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat, als efectes pertinents, així com a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació.
Règim de recursos:
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en
el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació.
Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant el Ple de la Diputació de
Tarragona, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la seva
notificació.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic preveu
que es pot encarregar la realització d'activitats de caràcter material o tècnic de la
competència dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic a altres òrgans o
Entitats de Dret Públic de la mateixa o de diferent Administració.
2. Els arts. 36.b) i 36.d) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i 92 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya atribueixen competències a la Diputació de
Tarragona per a exercir funcions d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i jurídica als
municipis de la província de Tarragona, per tal de facilitar la gestió de les seves
competències, impulsar la seva modernització i contribuir al benestar dels ciutadans i al
desenvolupament equilibrat del territori.
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3. L’art. 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya diu que “Les administracions públiques de
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit de les
competències respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú”.
En els mateixos termes, l’art. 11.3 de la Llei 40/2015 esmentada diu que “Quan l'encàrrec de
gestió es realitzi entre òrgans i Entitats de Dret Públic de diferents Administracions es
formalitzarà mitjançant signatura del corresponent conveni entre elles, que haurà de ser
publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat», en el Butlletí oficial de la Comunitat Autònoma o en
el de la Província, segons l'Administració a què pertanyi l'òrgan que efectua l’encàrrec (...)”.
En aquest sentit, l’art. 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals diu que “L’ens local aprova les
clàusules dels convenis en què intervé o participa. L’acord i la còpia del conveni s’han de
trametre a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació”, així
com que “En el supòsit de transferència de funcions o d’activitats a altres administracions
públiques per mitjà de conveni, l’acord s’ha d’adoptar per la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació”.
En els mateixos termes, l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local diu que “es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de
membres de les corporacions per a l’adopció d’acords en les següents matèries: h)
Transferència de funcions o activitats a d’altres Administracions públiques, així com
l’acceptació de les delegacions o encomanes de gestió realitzades per altres
administracions, llevat que per llei s’imposin obligatòriament”.
4. L’art. 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic disposa que:
“Els convenis s'extingeixen pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu
objecte o per incórrer en causa de resolució.
Són causes de resolució: (entre d’altres) e) Per qualsevol altra causa diferent de les
anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.
5. Pel que fa a la vigència del conveni, l’art. 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic diu que “Els convenis hauran de tenir una durada determinada, que
no podrà ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior”,
i que “En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst en l'apartat anterior,
els signants del conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de
fins a quatre anys addicionals o la seva extinció”, però per altra banda, l’art. 47.9 de la
mateixa norma diu que “Les normes del present Capítol no seran aplicable als encàrrecs de
gestió i els acords de terminació convencional dels procediments administratius”, i atès que
el que s’està regulant aquí és un conveni per a l’encàrrec de la gestió informatitzada del
padró d’habitants, s’entendrà que el present te vigència indefinida, en el benentès que
l’Ajuntament, que encarrega la gestió del servei, pot deixar sense efecte l’encàrrec de la
gestió informatitzada del Padró d’habitants fet a la Diputació de Tarragona en qualsevol
moment, en els termes previstos al conveni.
6. L’art. 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern regula l'obligació de publicitat dels convenis, la qual, diu, s’ha de fer
efectiva per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat,
que s’ha d’integrar en el Portal de la Transparència.
7. El conveni tipus que regulava l’encàrrec de gestió per a la gestió informatitzada del padró
d’habitants a la Diputació de Tarragona per part dels ajuntaments de les comarques del
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Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre es va aprovar per la Diputació de Tarragona en
data 26/3/2004.
En conseqüència, es proposa al Ple:
Primer.- Encarregar a la Diputació de Tarragona la gestió informatitzada del padró
d’habitants.
Segon.- Trametre a la Diputació de Tarragona, a través de la plataforma EACAT, la
notificació del present acord pres per aquest ajuntament, als efectes pertinents.
Tercer.- Facultar l’alcalde
Diputació de Tarragona.

de l’Ajuntament per a la signatura d’aquest conveni amb la

Règim de recursos:
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en
el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació.
Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant el Ple de la Diputació de
Tarragona , en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la seva
notificació."
10.2. Intervencions:
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del vot, d'acord
amb l'enregistrament del minut 1:00:21 al 1:03:07 del CD:
El Sr. alcalde explica que es tracta de la renovació del conveni que va subscriure
l'Ajuntament amb la Diputació de Tarragona per a la gestió del padró.
El Sr. A. Galve diu que no se'ls ha facilitat el conveni amb la Diputació de Tarragona i que
no saben ni el cost, ni a què es compromet l'ajuntament i, per aquesta manca d'informació,
avança que votaran en contra. Per altra banda explica que, de la mateixa manera que han
reclamat la delegació en BASE de la recaptació dels impostos i que, amb l'excusa de la
capacitat que té l'Ajuntament de dur a terme aquesta gestió recaptatòria, no s'ha fet la
delegació, volen saber per què des de l'Ajuntament de l'Ampolla no es porta la
informatització del padró ja que, a més, deu haver-hi un volum de feina menor que el de la
gestió dels impostos.
El Sr. alcalde diu que se'ls farà arribar una còpia del conveni.
10.3. Votació:
Se sotmet a votació la proposta d'encàrrec de gestió i aprovació del nou conveni de gestió
informatitzada del padró d'habitants amb la Diputació de Tarragona, més amunt transcrita, la
qual, s'aprova per 8 vots a favor dels GG.MM. de Junts per L'Ampolla i C's i 3 vots en contra
del grup municipal d'ERC.
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11.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ HORITZONTAL DELS
AJUNTAMENTS DE DELTEBRE, SANT JAUME D’ENVEJA, CAMARLES i L'AMPOLLA
PER A LA REGULACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ DE
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL PER AL SERVEI PÚBLIC DE COMUNICACIÓ
AUDIOVISUAL.
11.1. El Sr. alcalde dóna compte de la proposta, obrant a l'expedient, d'aprovació del
conveni de cooperació per a la regularització de la contractació del servei de producció de
comunicació audiovisual i que es transcriu, íntegrament, tot seguit:
"ANTECEDENTS
1.- En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació del Conveni de cooperació horitzontal
dels ajuntaments de Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Camarles i l'Ampolla per a la regulació
de la contractació del servei de producció de comunicació audiovisual per al servei públic de
comunicació audiovisual i atès la voluntat d'aquest Ajuntament juntament amb els
ajuntaments de Deltebre Sant Jaume d’Enveja i Camarles de subscriure un conveni la
finalitat del qual és
La contractació pública conjunta entre els municipis signataris, la promoció de la cultura i de
l’economia així com la participació de la ciutadania en l'ús de les comunicacions i el foment
de la informació pública i la connectivitat resultant aquests objectius d’interès comú per a
totes les parts.
Donar compliment a allò previst en l’art. 31 de la LCSP, el qual preveu que prèvia la
contractació pública celebrada per mig d’un sistema de cooperació horitzontal per diferents
entitats pertanyents al sector públic es procedirà a la celebració del corresponent conveni.
Així doncs, el present conveni té per objecte plasmar les condicions d’acord amb les quals
es durà a terme la col·laboració entre els ajuntaments signataris.
2.- Atès que en el supòsit que ens ocupa forma part dels objectius de la contractació pública
conjunta entre els municipis signataris, la promoció de la cultura i de l’economia així com la
participació de la ciutadania en l'ús de les comunicacions i el foment de la informació pública
i la connectivitat resultant aquests objectius d’interès comú per a totes les parts.
FONAMENTS DE DRET
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les Administracions
Públiques.
L'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Els articles 21, 22 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.
L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable, procedint la seva ratificació pel Ple i de conformitat amb el que es
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disposa en els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de
les Administracions Públiques.
Per tot això, es proposa al Ple que s’adoptin els següents, ACORDS:
Primer.- Aprovar el text definitiu del Conveni descrit en els antecedents, que inclou un total
de 10 clàusules i un annex.
Segon.- Aprovar i disposar la despesa corresponent en cas de conformitat de l'informe de
fiscalització que s'emeti per la Intervenció.
Tercer.- Facultar l’Alcalde per a la signatura del Conveni de cooperació.
Quart.- Notificar i emplaçar a la resta de parts als efectes de signatura del Conveni esmentat
un cop hagin realitzat la tramitació escaient i previ acord dels seus respectius plenaris.
Cinquè.- Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
Sisè.- Traslladar el present acord a Intervenció per al seu coneixement i efectes oportuns."
11.2. Intervencions:
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del vot, d'acord
amb l'enregistrament del minut 1:03:08 al 1:08:42 del CD:
El Sr. alcalde explica que es tracta d'un conveni que signen quatre ajuntaments que ja
tenen, actualment, una emissora de ràdio: Deltebre, en funcionament; Sant Jaume d'Enveja,
via imagina ràdio, també està en funcionament, i, segons l'ha informat l'alcalde de Camarles
que l'emissora solament funciona amb música. La idea seria crear aquesta plataforma amb
un canal en streaming i una pàgina web amb hemeroteca i consulta de notícies, la qual,
sortirà a licitació amb un cost a la baixa.
El mitjà de comunicació que es presenti a aquesta licitació, amb cost a la baixa, haurà de
marcar uns preus segons la premsa escrita, o de televisió. El que vol dir és que, a part de
portar la ràdio, haurà de portar una sèrie de preus, en els quals els ajuntaments hauran de
cobrar aquest preu i no l'actual tarifa que hi ha amb els convenis, com per exemple, Canal
Terres de l'Ebre, Canal 21, imagina ràdio, etc.. El que es pretén és signar aquest conveni
perquè l'Ajuntament de Deltebre faci la licitació en nom dels quatre ajuntaments i, un cop
feta aquesta licitació, l'empresa adjudicatària serà qui facturarà d'acord amb el preu pel qual
s'hagi licitat a cada un dels ajuntaments que en formen part.
Aquest acord va ser el que presentar a l'Illa de Gràcia sota el nom de la plataforma
Delta.cat. Des de l'Ajuntament de Deltebre s'està treballant en la licitació i un cop licitat ja els
informarà de com ha quedat la licitació.
El Sr. S. Castañeda diu que, en aquesta ocasió, s'abstindrà a falta d'un pressupost per
saber el cost que tindria aquest conveni i quina quota de participació tindrà cada un dels
ajuntaments. La idea és bona, però manca informació al respecte. Pregunta si els grups de
l'oposició tindran un apartat per poder participar-hi.
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El Sr. alcalde respon que, un cop s'hagi constituït, hi haurà una comissió de seguiment per
saber com es treballa, segons la proposta en la qual s'està treballant, per a traure-ho a
licitació, per això es va aprovar una modificació de crèdit extraordinari de set mil i escaig
d'euros. El cost total de l'anualitat és de cent sis mil cent noranta-nou euros, dels quals,
seixanta-sis mil set-cents noranta-quatre euros els aportaria Deltebre, tretze mil vuit-cents
noranta-vuit Sant Jaume d'Enveja, dotze mil set-cents noranta-un Camarles i dotze mil setcents quinze euros l'Ampolla. Per això s'ha previst aquesta partida que equivaldria al 50 per
100 de l'aportació, ja que el termini començaria a comptar a partir de l'1 de juliol, però
repeteix que ha de ser a la baixa.
El Sr. A. Galve diu que aquestes dades que acaba d'explicar estan incorporades a l'annex.
Han vist aquest conveni i que la finalitat és bona i no dubten de la bona intenció. Pel que fa
a la redacció del conveni vol fer un apunt, que espera que s'esmeni, i és que el conveni diu
que tots els ajuntaments se sotmeten a la responsabilitat contractual llevat del cas de
l'Ampolla que diu que "sostindrà la responsabilitat contractual". També diu que els ingressos
de publicitat seran tramitats i recaptats per l'Ajuntament de Deltebre i, un cop descomptats
els costos de tramitació, el benefici serà abonat als diferents ajuntaments de forma
proporcional. El que no es diu aquí és quins són aquests costos de tramitació ja que no
estan avaluats i tampoc consta cap estudi de viabilitat, o almenys a ells no els consta
aquesta documentació.
Per tot el que ha exposat, tot i que els manca informació, diu que la finalitat és bona, per la
qual cosa, s'abstindran en la votació, a l'espera de saber més sobre aquest conveni. També
vol saber si hi haurà espai per als grups de l'oposició.
El Sr. alcalde demana al secretari que prengui nota de l'apunt que ha fet el Sr. Galve pel
que fa a la redacció del conveni.
11.3. Votació:
Se sotmet a votació la proposta d'aprovació del conveni de cooperació per a la regularització
de la contractació del servei de producció de comunicació audiovisual, més amunt transcrita,
la qual, s'aprova per 7 vots a favor del grup municipal de Junts per L'Ampolla i 4 abstencions
dels GG.MM. d'ERC i C's.
12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DEL SAIAR PER A L’ANY 2022.
12.1. El Sr. alcalde dóna compte de la proposta, obrant a l'expedient, d'aprovació del
Conveni SAIAR per a l'any 2022 i que es transcriu, íntegrament, tot seguit:
"ANTECEDENTS
Primer.- L’1 de desembre de 2016 es va signar el Conveni de col·laboració entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de l’Ampolla per a la
prestació del Servei d’Atenció Integral a la gent gran en l’Àmbit Rural (SAIAR), a l’Ampolla.
Atesa la satisfac ció de les parts, el 9 de gener de 2018 es va signar la pròrroga 2018, el 6
de novembre de 2018, la pròrroga 2019, l’1 d’octubre de 2019, la pròrroga 2020.
Segon.- El pacte primer de la pròrroga esmentada estableix la vigència d’aquest fins el 31
de desembre de 2020 i el pacte sisè del conveni que pot ser prorrogat amb pròrrogues
expresses per anys successius fins l’any 2021, d’acord amb l’article 49.h.2n de la llei
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40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic, els signants del conveni en poden
acordar unànimement la pròrroga per un període fins a quatre anys addicionals.
Atès que l’actual conveni no permet noves pròrrogues i cal la signatura d’un nou conveni
Per tot això, es proposa al Ple que s’adoptin els següents, ACORDS:
Únic.- SOL·LICITAR el CONVENI de col·laboració per a l’any 2022 del Conveni
interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de l’Ampolla de 20 places de servei de SAIAR i autoritzar
l’alcalde a la signatura del Conveni."
12.2. Intervencions:
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del vot, d'acord
amb l'enregistrament del minut 1:08:43 al 1:11:10 del CD:
El Sr. alcalde explica que es tracta de la pròrroga, un any més, del conveni que hi ha signat
amb la Generalitat i referent al funcionament del SAIAR.
No hi ha més intervencions.
12.3. Votació:
Se sotmet a votació la proposta d'aprovació del conveni del SAIAR de 2022, més amunt
transcrita, la qual, s'aprova per unanimitat dels assistents.
13.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2021-2024.
13.1. La Sra. Meritxell Faiges dóna compte de la proposta, obrant a l'expedient, d'aprovació
del Pla local de joventut, 2021-2024 i que es transcriu, íntegrament, tot seguit:
"PROPOSTA APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2021-2024
La regidora de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Projecció Cultural i Turística de l’Ajuntament
de l’Ampolla té la voluntat de promoure actuacions dirigides al jovent, en el marc d’un nou
pla local de joventut, per a realitzar polítiques de joventut, tenint en compte tots aquells
aspectes que tenen transcendència en aquest àmbit, i que serveixi com a eina i guia per a
tots els agents que formen part de les polítiques de joventut.
La Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, té per objecte establir un marc
normatiu i competencial per desenvolupar les polítiques de joventut, tot ordenant els serveis
i les activitats que promouen i organitzen les persones físiques i jurídiques, públiques i
privades, en l’àmbit de Catalunya, i la seva finalitat és garantir que les persones joves
puguin definir i construir el seu propi projecte de vida i participar en projectes col·lectius.
Amb aquesta finalitat, la Llei esmentada assenyala els instruments de planificació i
d’execució necessaris per abordar les polítiques de joventut: el Pla nacional de joventut de
Catalunya, que s’executa per mitjà dels programes d’actuació i que inclou la jurisdicció dels
plans locals de joventut.
El nou Pla Local de Joventut de l’Ampolla 2021-2024 és un instrument promogut i impulsat,
a través de la regidoria de cultura i joventut, per establir un pla d’acció en matèria de
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polítiques de joventut per als propers anys, donant així continuïtat a les accions i polítiques
portades a terme en aquest àmbit durant els darrers anys.
En el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020, aquest Pla Local de
Joventut esdevé una referència bàsica i fonamental, document marc en matèria de
polítiques de Joventut.
Per tot això, la regidoria de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Projecció Cultural i Turística
proposa al Ple d’aquest ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR inicialment el Pla Local de Joventut de l’Ampolla 2021-2024
mitjançant el qual es regiran les polítiques de joventut durant aquest període al municipi de
l’Ampolla.
SEGON.- SOTMETRE el Pla Local de Joventut a informació pública, durant un termini de 30
dies hàbils, mitjançant la inserció d’anuncis al tauler d’anuncis i web municipal, així com al
Butlletí Informatiu de la Província de Tarragona, per tal que les persones interessades el
puguin examinar i formular-hi, si s’escau, les al·legacions escaients.
TERCER.- DISPOSAR que, si en el termini d’informació pública, no es presenta cap
al·legació ni reclamació, el nou Pla Local de Joventut de l’Ampolla 2021-2024, es
considerarà aprovat definitivament, i l’acord aprovació definitiva s’inserirà en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona per al coneixement públic, i el seu text íntegre en la
pàgina web www.ampolla.cat.
QUART. TRAMETRE aquests acords a la Coordinació Territorial de Joventut de les Terres
de l’Ebre , per al seu coneixement i efectes oportuns."
13.2. Intervencions:
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del vot, d'acord
amb l'enregistrament del minut 1:11:11 al 1:23:01 del CD:
La Sra. M. Faiges explica que es presenta al ple el pla local de joventut que estarà vigent
del 2021 al 2024. Aquest pla s'hauria d'haver aprovat l'any passat però, a causa de la
pandèmia, des del Departament de Joventut de les Terres de l'Ebre se'ls van concedir una
pròrroga.
Diu que han analitzat l'estat actual des de la mateixa regidoria, sumat a l'experiència
acumulada dels anys de treball, han recollit línies estratègiques i actuacions per al
desenvolupament de les polítiques de joventut per aquests quatre anys. També s'han
abordat diferents aspectes com poden ser, educació, formació, cultura, treball, salut,
participació i habitatge.
El Sr. S. Castañeda diu que hi votarà en contra i explica que se l'ha llegit detingudament i té
dubtes al respecte. En primer lloc, el pla hauria de ser fins a l'any 2023 i no pas fins al 2024.
Pregunta que qui fa el pla local, el perquè no s'ha consensuat entre tot el consistori i per què
no s'ha arribat a tota la joventut. Afirma que és un desconeixement de les preocupacions
reals del jovent del poble. També demana si li poden dir a quants joves s'ha parlat per a dur
a terme aquest pla. Diu que ell, particularment, sap que no s'ha parlat amb gaires joves, ja
que ell ho ha anat preguntant.
També pregunta si poden respondre per què en aquest pla no s'ha fet un estudi de les
diferents associacions i diversos col·lectius fins a quin punt estan implicats; per què no s'ha
fet un percentatge dels joves que cursen estudis universitaris i mòduls de grau mitjà i grau
superior i per què no s'ha inclòs una dotació econòmica per a les famílies amb pocs
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recursos per a poder ajudar a cursar els estudis als seus fills?; per què no s'ha fet
estadística que digui quants joves que no estudien, o els que estan a l'atur per a intentar
crear programes en col·laboració amb el Consell Comarcal, per inserir-los en el mercat
laboral i en una borsa de treball?. Diu que, al seu parer, la majoria dels joves la desconeixen
aquestes oportunitats.
En definitiva manifesta que votarà en contra perquè, tot i la bona voluntat de crear el pla
local de joventut amb bones paraules, han demostrat un desconeixement total de l'actualitat
dels joves de L'Ampolla.
El Sr. A. Galve diu que en l'anterior pla del 2017 ja el van criticar molt perquè no donava el
contingut que esperaven adreçat a la joventut. En aquest pla detecten que és un "copia-ienganxa" de l'anterior. I si l'anteiror no va funcionar, s'ha tornat a repetir ara. De les trenta i
poques pàgines que té el pla es volen centrar a fer alguns apunts al respecte per tal que
entenguin per què el seu grup votarà en contra:
En primer lloc diu que és substancialment igual que l'anterior. Preguntar sobre el tècnic de
joventut, i vol saber qui és, no pel fet de saber la persona, sinó perquè en la plantilla de
l'Ajuntament no consta cap lloc de feina que hi faci referència amb aquesta nomenclatura.
En el decàleg de principals prioritats, que diu que això causa preocupació als pares i als
mateixos joves. En l'apartat on diu que s'acompanya i orienta als joves en la inserció en el
món laboral, s'està parlant d'unes polítiques d'ocupació, però no hi ha cap concreció ni
realment són polítiques d'ocupació.
Posa d'exemple, en el disseny del pla, en el programa 4, titulat treball, on diu que l'objectiu
específic és "oferir treball als joves del municipi titulats com a monitors de lleure, oferir
treball a la piscina municipal durant la temporada d'estiu" ... pregunta si és aquesta
l'aspiració que ha de tenir un jove titulat.
A la pàgina 27, en relació amb les accions per aconseguir això, com aconseguirem donar
feina a aquest jovent per accedir al món laboral, es diu, al parc de Nadal, el campus d'estiu i
el control d'accés de la piscina municipal. Si aquesta és l'esperança d'accés en el món
laboral, si és en el cas que algun jove estigui estudiant, potser ja li va bé guanyar un sou
durant l'estiu, però diu que això no és accedir al món laboral.
Pel que fa als recursos financers que es destinen als joves en aquest pla, diu que es
destinen set mil euros, mil més que l'anterior. Si es mira l'estadística on diu que hi ha siscents quaranta-vuit joves, si dividim els set mil euros per sis-cents quaranta-vuit joves surt a
deu euros amb vuitanta cèntims per jove. Considera que aquesta inversió és del tot
insuficient i que amb aquesta inversió financera es pugui solucionar res.
No es parla del talent del jove, perquè no es valora. Hi ha joves que són talentosos.
També diu que, per conèixer més a fons els joves de l'Ampolla, es fa presumptament
mitjançant un formulari que analitza aquestes dades. Explica que ell, a casa, té dos joves,
els quals no saben res d'aquest formulari, ni de forma física, ni en línia. Per tot el que ha
exposat hi votaran en contra.
La Sra. M. Faiges respon a les intervencions fetes que, referent al tema de treball, existeix
una borsa de treball de totes les ofertes que arriben al punt d'informació juvenil i es pot venir
a consultar totes aquestes ofertes. Pel que fa a les aspiracions dels joves quant a oferir-los
feina a la piscina, o al campus d'estiu, diu que, òbviament, no és al que els joves aspiren
però, almenys, se'ls està oferint una oportunitat d'obtenir una remuneració econòmica.
Repeteix que ells aspiren a molt més.
Orientar i assessorar els joves es fa al punt d'informació juvenil, on se'ls ajuda a
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confeccionar currículums per accedir a llocs laborals; també s'atén a qualsevol jove que
tingui qualsevol inquietud laboral i, a més, tenen un lloc de reunió per si precisen reunir-se.
El Sr. S. Castañeda diu que no s'ha respost a cap de les seves preguntes i que falta molta
informació al respecte.
El Sr. A. Galve diu que tot el que s'ha dit és de manera objectiva, ja que tot això consta
escrit en el document. La finalitat és orientar i acompanyar els joves en el món laboral i, en
aquest sentit, es demana que què farà l'Ajuntament per aconseguir-ho i la resposta és el
parc de Nadal, el campus d'estiu i el control d'accés a la piscina. Això està bé per als joves
que estan estudiant i volen guanyar un sou a l'estiu però no per als que ja han acabat els
seus estudis.
13.3. Votació:
Se sotmet a votació la proposta d'aprovació del Pla local de joventut, 2021-2024, més amunt
transcrita, la qual, s'aprova per 7 vots a favor del grup municipal de Junts per L'Ampolla i 4
vots en contra dels GG.MM. d'ERC i C's.
14. PRECS, PREGUNTES i MOCIONS.
Resum dels precs i preguntes dels diversos GG.MM. d'acord amb l'enregistrament del minut
1:23:02 fins al final del CD:
El Sr. S. Castañeda formula les presuntes següents:
- Si ha cap projecte per refer la platja de l'Arenal. En cas contrari, si es contempla fer una
declaració conjunta amb tot el consistori i llegir un manifest per a veure si els escolten.
- Si a les instal·lacions que l'Ajuntament té al Roquer, s'està fent cap mena d'activitat. En
cas afirmatiu, si existeix algun contracte.
- Si hi ha algun pla per a realitzar les festes.
- Si es farà la diada de l'ostra. En cas de suspendre's, si s'assabentarà l'oposició per la
premsa.
- Per què no s'ha renovat la borsa de treball de l'oficina de turisme malgrat que, enguany,
vencia la seva vigència.
- Si es tancaran els diferents carrers de la població durant l'estiu.
- Si la partida pressupostària per al Club de Futbol s'assignarà completa o es retallarà.
- Si es contempla augmentar la dotació de personal de la brigada municipal ja que, al seu
entendre, la dotació actual de personal és insuficient.
- Per què no es va assignar un altre lloc per reunir-se a l'orientadora laboral amb les
persones convocades. Aclareix que, aquesta, tenia una reunió el passat dimarts i es va
trobar amb la biblioteca tancada.
- Finalment, vol saber quan estarà operativa la policia local.
Quant a precs o peticions, demana que es faciliti un despatx al seu grup municipal.
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El Sr. A. Galve formula les presuntes següents:
- A la junta de govern del dia 14-12-2020, al punt 5.4., diu que la quantia de la subvenció
dels llibres escolars per al curs 2020/2021 ascendeix a 16.486,30 € i, a continuació, s'acorda
aprovar la subvenció pel mateix motiu per una quantitat de 18.327,92 €. Vol saber el motiu
d'aquesta diferència de xifres.
- Cada cop que es pretén desenvolupar un sector urbanístic sembla que s'haurà de
contribuir econòmicament per a la construcció d'una plaça d'aparcament que s'havia de fer a
la plaça d'aquí, o a un altre lloc del poble. Sobre aquesat qüestió vol saber quan es pensa
construir aquest aparcament; quants diners hi ha recaptats per aquest concepte i a quina
partida en concret estan reflectits.
- Sobre l'agenda de l'alcalde volen saber amb qui es reuneix. Demanen l'actualització de
l'agenda de l'alcalde més sovint. Vol saber amb qui es va reunir el dia 9 de març i el tema
tractat a la reunió.
- Pel que fa al Patronat, durant el quart trimestre de 2020, s'han fet uns pagaments a deu
persones per un import idèntic de 5.501,62 euros en concepte de subvenció. Vol saber
quina subvenció és, el concepte i el motiu.
Finalment, demana que se li faciliti el dossier del Parc eòlic projectat, entre altres municipis,
a L'Ampolla.
La Sra. Paula Ramírez formula les presuntes següents:
- Vol tenir més informació sobre el pla de reactivació econòmica al municipi que s'està
realitzant per una consultora de la URV i vol saber d'acord amb quin pla de viabilitat creuen
que pot ser efectiu.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, quan són les 20,40 hores, el president aixeca la
sessió, de la qual s’entén aquesta esborrany d’acta. En dono fe.
El secretari,

