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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA REALITZADA EN PRIMERA 
CONVOCATÒRIA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL DIA VINT-i-SET DE MAIG DE 2021. 
 
 
Acta núm. 5/2021 
 
 
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 vint-i-set de maig 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 extraordinària. 
 
Atès el que disposa l’article 46 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, article 94-C de la Llei 8/87, de 15 d’abril i 90 del Reial Decret 2.568/86, de 28 
de novembre, i vist que s’ha obtingut el quòrum suficient per a quedar legalment constituïda 
la Corporació, el Senyor President obre l’acte i es tracten els assumptes inclosos a l’ordre 
del dia. 
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Ordre del dia: 
 
 
1.- Aprovacio, si escau, de l'esborrany de les actes dels plens de les sessions de 11-03-
2021 i 29-03-2021. 
 
2.- Resposta a les preguntes formulades en la sessió ordinària del Ple del dia 11-03-2021. 
 
3.- Donar compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 2021-0091 d’aprovació de la modificació 
de crèdits núm. 4 de l’Ajuntament. 
 
4.- Aprovació inicial, si escau, de la modificació de crèdits núm. 5 del pressupost de 
l’Ajuntament, modalitat crèdit extraordinari i suplement de crèdit. 
 
5.- Ratificació, si escau, de l’acord  de la Junta de Govern de data 29-3-2021, d’aprovació 
del conveni entre l’Ajuntament de L’Ampolla i l’Agència Tributària de Catalunya en matèria 
tributària. 
 
6.- Aprovació, si escau, del reconeixement de compatibilitat del personal al servei de 
l'administració local per a exercir activitats privades sol·licitada per Gerard Sanfélix 
Bonavida. 
 
7.- Aprovació, si escau, del reconeixement de compatibilitat del personal al servei de 
l'administració local per a exercir activitats privades sol·licitada per Joan Garrido González. 
 
8.- Aprovació, si escau, del calendari dels espectacles taurins per a les festes de Sant Joan i 
Verge del Carme 2021. 
 
9.- Ratificació, si escau, de la resolució de l’Alcaldia núm. 2021-0027 referent al recurs 
especial en matèria de contractació contra el plec de clàusules de l'expedient de 
contractació G2117/2021. 
 
10.- Moció que presenta el grup municipal de "Junts per Catalunya"  en defensa dels 
municipis afectats per la minva d’ingressos que suposa deixar de cobrar l’IBI per 
finalització de les concessions de l’autopista AP-7. 
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1.- APROVACIO, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE LES ACTES DELS PLENS DE LES 
SESSIONS DE 11-03-2021 I 29-03-2021. 
 
1.1. Es dóna compte dels esborranys de les actes de les sessions dels dies 11-3-2021 i 
29-3-2021, obrants a l’expedient, i trameses als Srs. Regidors, juntament amb la 
convocatòria del ple. L’alcalde, d’antuvi, demana disculpes per no haver-se adjuntat els 
àudios corresponents.    
 
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 1:30 al 3:55 del CD: 
 

- Regidor Sr. Castañeda Ramos:  
 
No en fa ús de la paraula. 
 

- Regidor Sr. Galve Segarra: 
 
Anuncia el vot en contra a l’aprovació de les actes perquè al no adjuntar els àudios ha pogut 
cotejar la transcripció feta. 
 
Respecte a la falta de la tramesa dels àudios, fa costar que no és la primera vegada que 
passa i que ja es va explicar que es solucionaria.  
 
L’alcalde pren la paraula per a dir que té raó i que tornarà a parlar amb els serveis 
administratius. 
 
1.3. Votació: 
 
Se sotmeten a votació els esborranys de les actes dels plens dels dies 11-3-2021 i 29-3-
2021 que s'aproven 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'ERC. 
 
 
2.- RESPOSTA A LES PREGUNTES FORMULADES EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
PLE DEL DIA 11-03-2021. 
 
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del seu vot, d'acord 
amb l'enregistrament del minut 4:15 a 24:06: 
 
Preguntes formulades pel regidor Sr. Castañeda Ramos: 
 
1.- Hi ha cap projecte per refer la platja de L’Arenal? En cas contrari, contempla fer una 
declaració conjunta amb tot el consistori i llegir un manifest per a veure si ens escolten? 
 
L’alcalde explica que com a projecte com a tal no hi ha cap. No obstant, s’està treballant. El 
pressupost del Ministeri és mínim, però s’intentarà que una part arribi a L’Ampolla, passat 
l’estiu. 
 
Diu que avui s’ha celebrat Taula de Consens i en ella s’ha explicat que el Ministeri té un 
projecte d’aportació de 380.000 m3 de sorra per a l’octubre-novembre i uns 25.000 aniràn a 
la platja de L’Arenal. A l’estiu es farà una aportació de 4, 5 o 6 mil m3.  
 
No se sap quina serà la tramitació per a l’execució de l’extració de la sorra. A més, el 
projecte ha de passar la tramitació ambiental escaient (sigui pel procediment simplificat o 
per l’ordinari) davant el Departament competent en Canvi Climàtic, el que fa preveure que 
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tot plegat serà lent, encara que s’espera poder tenir-lo a finals d’any i així preveure 
afectacions per tormentes o temporals. 
 
Explica que per la Universistat de Cantabria s’està fent un estudi per a poder ficar una 
contrapunta a L’Arenal i així donar una solució definitiva a la problemàtica d’aquesta platja. 
 
2.- A les instal.lacions que l’ajuntament té al Roquer, s’està fent cap mena d’activitat? En 
cas afirmatiu, hi ha algun contacte?  
 
S’explica que en relació a l’assumpte, i extensiu també a les altres instal.lacions i 
equipaments municipals, hi ha en tramitació els corresponents projectes de Reglament d’ús i 
d’Ordenança Fiscal, amb la idea que la utilització per les associacions del poble sigui 
gratuïta i que per a les activitats d’iniciativa privada es tingui que pagar un lloguer, 
comprensiu també de les despeses de neteja i manteniment. Possiblement es pugui portar 
al proper ple l’aprovació inicial. 
 
3.- Hi ha algun pla per a realitzar les festes? 
 
L’alcalde dona la paraula al regidor delegat, el qual explica que si que hi ha pla de festes i 
que, segons siguin les mesures que dicti el PROCICAT, es farà una cosa o una altra. 
 
A requeriment del regidor que formula la pregunta, es concreta per part del regidor delegat 
que aquest pla de festes està en esborrany.  
 
4.- Es farà la diada de l’Ostra? En cas de suspendre’s, s’assabentarà l’oposició per la 
premsa? 
 
La Diada de l’Ostra no es va celebrar.  
 
5.- Per què no s’ha renovat la borsa de treball de l’Oficina de Turisme, a pesar que aquest 
any vencia el seu termini? 
 
L’alcalde dona la paraula a la regidora delegada, que explica que no s’ha pogut convocar 
per motiu de la pandèmia. 
 
6.- Es tancaran els diferents carrers de la població durant l’estiu? 
 
L’alcalde diu de el tancament dependrà de les mesures a pendre, que aniran en la direcció 
de buscar un equilibri entre la defensa de l’activitat empresarial i el dret dels ciutadans a no 
sofrir molèsties. 
 
Opina que haurà una major permissibilitat en relació a les terrasses. Però que a excepció de 
dies concrets com pugui ser Sant Joan, el Carme o la Nit Màgica no es permetra tallar 
carres de manera generalitzada. 
 
7.- La partida pressupostària per al Club de Futbol s’assignarà complerta? Es retallarà? 
 
S’atorgarà amb respecte al crèdit de la partida, que són 26.000,00 €. I en cas de demanar 
bestreta, aquesta s’haurà de justificar i, una vegada justificada, es podrà assolir el total del 
l’assignació. 
 
8.- Contempla augmentar la dotació de personal de la brigada municipal? Al seu entendre, 
el número de personal és insuficient? 
 
L’alcalde diu que potser cal plantejar-se aquesta possibilitat i organitzar una borsa de treball, 
sobre tot ara que comença a augmentar l’activitat. Però en aquest moments no. 
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9. Per què no es va assignar un altre lloc per reunir-se a l’orientadora laboral amb les 
persones convocades? Explica que aquesta tenia una reunió el passat dimarts i es va trobar 
la biblioteca tancada. 
 
L’alcalde dóna la paraula a la regidora delegada, que explica que l’incident va estar provocat 
per la falta de comunicació del Consell Comarcal de la petició d’espais. 
 
En el cas concret, els serveis socials van acudir a la biblioteca i se la van trobar tancada 
perquè, atès que no hi havia cap activitat programada, es va donar festa a l’empleat públic. 
Però malgrat això, se’ls va cedir un despatx i, per tant, el usuaris no van quedar desatesos. 
 
El regidor que formula la pregunta puntualitza que segons el seu coneixement si que ho van 
comunicar. I que s’ha de ser especialment curós atès els serveis socials atenen a persones 
vulnerables.  
 
Tan la regidora delegada com l’alcalde ratifiquen la falta de comunicació. 
 
10.- Quan estarà operativa la policia local? 
 
L’alcalde explica que en aquests moments l’ajuntament ja disposa de Cos de Policia però 
que per a tenir efectius, s’han de crear les places de manera legal, el que implica que primer 
s’ha d’amortitzar les places de vigilants i per cada amortització es crearà la corresponent 
plaça en la policia que es cobrirà de manera interina. 
 
El regidor que formula la pregunta vol que se li concreti si, per exemple, es poden realitzar ja 
actuacions tipus control d’alcoholèmia.  
 
La resposta de l’alcalde és no, fins a que es tingui efectius policials.  
 
Preguntes formulades pel regidor Sr. Galve Segarra. 
 
1.- A la Junta de Govern del dia 14-12-2020 el 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 continació s’acorda 
aprovar la subvenció pel mateix motiu d’una quantitat de 18.327,92 €. Qual és el motiu 
d’aquesta diferència? 
 
L’alcalde explica que és un error material de transcripció. La quantitat correcta del crèdit per 
a la subvenció és la de 18.327,92 €, que correspon a l’import de la subvenció concedida. 
 
2.- Cada cop que es pretén desenvolupar un sector urbanístic, sembla que s’haurà de 
contribuir econòmicament per a la construcció d’un aparcament que s’havia de fer a la plaça 
d’aquí o a un altre lloc del poble. Quan es pensa construir aquest aparcament? Quants 
diners hi ha recaptats per aquest concepte? A quina partida en concret estàn reflectits? 
 
L’alcalde explica que d’acord amb la normativa urbanística municipal, els promotors estàn 
obligats a contribuir en la creació de places de pàrquing en un mínim per habitatge de renda 
lliure o apartaments turístics.  
 
En relació al sector Z-6 “Càmping de Cap Roig” el promotor va fer, en quatre anualitats, 
anys 2014 a 2017, una aportació total de 244.750,00 €, IVA inclòs.  
 
En el moment que es desenvolupi altre sector urbanístic, el promotor estarà obligat a 
col.laborar econòmicament o a realitzar construccions de millora de la mobilitat del poble. Si 
es fa aportació econòmica, el seu destí serà la creació de places de pàrquin públic, 
possiblement a la zona del camp de futbol. 
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El regidor que planteja la pregunta expressa que com és possible els ingressos durant els 
anys 14 a 17, quan el pàrquin és anterior.  
 
L’alcalde explica que aquests ingressos es van destinar a amortitzar el pagament del 
préstec subscrit per al pagament del pàrquin; per tant, la destinació era legalment possible 
perquè el pàrquin no estava pagat. 
 
3.- L’Agenda de l’alcalde. Reclamen saber en 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. 
 
L’alcalde manifesta que els serveis administratius fan el possible per complir amb la 
normativa de transparència.  
 
Respecte a la reunió del 9 de març, va ser amb el Sr. Guillem Comí sobre la creació d’una 
associació cultural i la col.laboració que podia prestar a l’ajuntament.  
 
4.- Pel que fa al Patronat, durant el quart trimestre de 2020 s’han fet uns pagaments a 10 
persones per un pagament idèntic de 5.501,62 € en concepte de subvenció. Vol saber quina 
subvenció és, el concepte i el perquè. 
 
L’alcalde explica que ha estat igualment una errada, que ha estat rectificada i comunicada a 
hisenda. Era un únic pagament corresponent a les comparses de carnaval. 
 
Preguntes formulades per la Regidora Sra. Ramírez Serra: 
 
Vol tenir més informació sobre el Pla de Reactivació Econòmica al municipi que s’està 
realitzant per una consultora de la URV. D’acord amb quin Pla de Viabilitat creuen que pot 
ser efectiu. 
 
L’alcalde dóna la paraula a la regidora delegada de l’Àrea, que manifesta que no hi ha cap 
pla realitzat per la URV. 
 
Donades les respostes a totes les preguntes, pren la paraula el regidor Sr. Antonio Galve 
Ramos per a demanar si el pàrquin no era a la Plaça de l’Ajuntament. L’alcaldia li respon 
que això és una idea, que no hi ha cap projecte. 
 
 
3.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 2021-0091 
D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4 DE L’AJUNTAMENT. 
 
3.1. El Sr. alcalde dóna compte de la Resolució de l'Alcaldia, núm. 91/2021, d'aprovació de 
la modificació de crèdit número 4 i que es transcriu, íntegrament, tot seguit: 
 
"DECRET DE L’ALCALDIA 
EXP 860/2021 
 
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 
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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 
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 4/2021 per al pressupost 
del present exercici, per import de 30.857,75 €, 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 DESCRIPCIÓ PREVISIÓ 

75080 PUOSC 2020-2024 30.857,75 € 

  TOTAL 30.857,75 € 
 
 
DESPESES: 
 

PARTIDA 
PRESSUPOSTÀRIA 

DESCRIPCIÓ IMPORT 

342 62701 Nou Equipament de telecomunicacions i wifi a la zona 
esportiva 30.857,75 € 

TOTAL 30.857,75 € 
 
3.2. Intervencions: 
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Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del seu vot, d'acord 
amb l'enregistrament del minut 24:15 a 25:56 del CD: 
 
No hi ha cap.  
 
3.3. El plenari en queda assabentat. 
 
 
4.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5 DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, MODALITAT CRÈDIT EXTRAORDINARI I 
SUPLEMENT DE CRÈDIT. 
 
4.1. El Sr. alcalde dóna compte de la proposta d'aprovació inicial, obrant a l'expedient, de la 
modificació de crèdits número 5 i que es transcriu, íntegrament, tot seguit: 
 
"PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL  
 
EXP 870/2021 
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 demorar-
se 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 
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 
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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 
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. 
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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 189.929,92 €, 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." 
 
4.2. Intervencions: 
 
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del seu vot, d'acord 
amb l'enregistrament del minut 26:11 al 37:50 del CD: 
 

- Regidor Sr. Castañeda Ramos: 
Demana un aclariment, en el sentit de saber qui ha fet les valoracions de les actuacions 
objecte de les modificacions pressupostàries, si han estat els tècnics municipals o 
empreses, i si es podran executar fer per un import més baix.  
 
L’alcalde contesta que unes valoracions s’han fet des dels serveis municipals i unes altres 
per empreses; I que la licitació de les actuacions serà a la baixa. 
 
Demanat pel mateix regidor si les empreses ja estaven triades, l’alcalde contesta que 
evidentment no; Es farà licitació, on la concurrència és pública. És la legalitat vigent. 
 

- Regidor Sr. Galve Segarra: 
 

• Respecte a  l’actuació “Pista Multiusos”, demana si el crèdit es correspon a 
l’execució de l’actuació o a la redacció del projecte.  

 
L’alcaldia aclareix que l’import es correspon a l’execució de l’actuació. La redacció del 
projecte es va tramitar en un expedient de contractació a banda, i el seu import es carrega a 
una altra partida pressupostària. 
 

• Demana un aclariment sobre el perquè de destinar el cost del lliurament de panyals 
ecològics a la partida de despeses protocol·làries. 

 
L’alcaldia explica que, al tractar-se d’un mer obsequi, des de la intervenció municipal s’ha 
considerat que, de moment, no cal donar-li tractament de subvenció.  
 
4.3. Votació: 
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Se sotmet a votació la proposta d'aprovació inicial de la modificació número 5 de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit per al pressupost del present exercici, més amunt 
transcrita, que s'aprova per 10 vots dels GG.MM. de Junts per L'Ampolla i ERC i 1 abstenció 
del grup municipal de C's.  
 
 
5.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD  DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 29-
03-2021, D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA i 
L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA. 
 
5.1. El Sr. alcalde dóna compte de la proposta d'acord, obrant a l'expedient, de ratificació de 
l'acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de 29-3-2021, pel qual es va aprovar 
el conveni de col.laboració amb l'Agència Tributària de Catalunya i que es transcriu, 
íntegrament, tot seguit: 
 
"Per acord de la Junta de Govern, de data 29-03-2021, es va aprovar el conveni entre 
l’Ajuntament de l’Ampolla i l’Agència Tributària de Catalunya en matèria tributària, essent el 
contingut de l’acord el següent: 
 
“6.5. G500/2021. Aprovació conveni entre l’Ajuntament de l’Ampolla i l’Agència Tributària de 
Catalunya en matèria tributària. 
 
ANTECEDENTS DE FET 

 
L’Agència Tributària de Catalunya i l’Ajuntament de l’Ampolla tenen la voluntat d’establir un 
marc de relació interadministrativa amb l’objectiu de millorar l’eficiència de la gestió pública, 
facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics, millorar els serveis públics, i 
acomplir els objectius d’interès comú i les funcions tributàries respectives. 
 
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, la Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda: 

 
Primer.-  Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de l’Ampolla i  l’Agència Tributària de 
Catalunya en matèria tributària, segons document que consta a l’expedient. 

 
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” 
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Ratificar l’aprovació del conveni entre l’Ajuntament de l’Ampolla i l’Agència 
Tributària de Catalunya en matèria tributària, segons document que consta a l’expedient. 
 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
tramitació i execució d'aquest acord. 
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Tercer.- Comunicar-ho al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya." 
 
5.2. Intervencions: 
 
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del seu vot, d'acord 
amb l'enregistrament del minut 38:31 al 43:45 del CD: 
 

- Regidor Sr. Castañeda Ramos: 
 

 No en fa ús de la paraula.  
 

- Regidor Sr. Galve Segarra: 
 

Malgrat malgrat poder estar d’acord en el fons, anuncia el vot en contra de l’aprovació atès 
que s’ha presentat un esborrany, a més incomplert. Caldria presentar el conveni definitiu, 
perquè hi ha moltes indefinicions. 
 
5.3. Votació: 
 
Se sotmet a votació la proposta de ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 29-
3-2021, d'aprovació del conveni de col.laboració amb l'Agència Tributària de Catalunya, més 
amunt transcrita, la qual 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 
Catalunya. 
 
 
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT DEL 
PERSONAL AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL PER A EXERCIR ACTIVITATS 
PRIVADES SOL·LICITADA PER GERARD SANFÉLIX BONAVIDA. 
 
6.1. El Sr. alcalde dóna compte de la proposta de reconeixement de compatibilitat, 
obrant a l'expedient, per a l'exercici d'activitat privada, sol.licitada pel Sr. Gerard 
Sanfélix i que es transcriu tot seguit: 
 
"Expedient núm.: G868/2021 
Procediment: Reconeixement de Compatibilitat del Personal al Servei de l'Administració 
Local per exercir Activitats Privades  
Peticionari: Gerard Sanfélix Bonavida 
Activitat: Entrenador personal 
  
En relació amb l'expedient relatiu al reconeixement de compatibilitat del personal al servei 
de l'Administració Local per exercir activitats privades, i en compliment del preceptuat en la 
Provisió d'Alcaldia de data 26 d’agost de 2020, emeto el següent informe-proposta de 
resolució, de conformitat amb l’establert en l'article 175 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre, amb base als següents, 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 26 de març de 2021, el Sr. Gerard Sanfélix Bonavida, agent de la Guàrdia 
municipal,  ha presentat sol·licitud d’autorització de reconeixement de compatibilitat per a 
l’exercici d’activitats privades consistents en:   
 
Entrenador personal 
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En data 21 de maig de 2021, el Secretari Interventor en funcions emet informe per al 
reconeixement de compatibilitat del Personal al Servei de l’Administració Local per exercir 
activitats Privades. 
 
En data 21 de maig de 2021, l’Alcalde emet resolució d’Incoar el procediment per examinar 
la sol·licitud de compatibilitat per a l'acompliment d'activitats privades i Remetre l'expedient a 
Secretaria, per a l'emissió de l'Informe-proposta que procedeixi. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:  
 
— La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques. 
 
— El Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de 
l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes i empreses 
dependents. 
 
— La Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de 
l'Administració de la Generalitat. 
 
— L'article 145 del Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
 
— Els articles 16, 95.2.n) i Disposició Final Tercera del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic 
de l'Empleat públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
— L'article 50.9 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
— Els articles 22.2.q) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
 
En virtut de l'anteriorment exposat i a la vista de la sol·licitud formulada per Gerard Sanfélix 
Bonavida, d'acord amb l’establert pels articles 14.2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre; 
l'article 22.2 de la Llei 21/1987, 26 de novembre, d'Incompatibilitat del Personal al Servei de 
la Generalitat; l'article 50.9 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre; i sobre la base 
de l'article 175 d'aquest Reglament, s'eleva al Ple la següent, 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
PRIMER. Reconèixer a Gerard Sanfélix Bonavida la compatibilitat amb l'exercici de l'activitat 
d’entrenador personal en l’àmbit privat, per entendre que no li afecta cap de les 
circumstàncies que fan incompatible l'exercici d'activitats privades recollides en els articles 
1.3, 11 i 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei 
de les Administracions Públiques. 
 
SEGON. Inscriure l'Acord del Ple pel qual es reconeix dita compatibilitat per exercir activitats 
privades en el corresponent Registre de personal. 
 
TERCER. Notificar l'Acord adoptat a l'interessat als efectes oportuns." 
 
6.2. Intervencions: 
 
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del seu vot, d'acord 
amb l'enregistrament del minut 45:01 al 46:52 del CD: 
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- Regidor Sr. Castañeda Ramos: 
 
Anuncia el vot en contra atès que l’empleat públic municipal podrà realitza l’activitat que es 
vol compatibilitzar en dependències municipals. 
 

- Regidor Sr. Galve Segarra: 
 
Anuncia l’abstenció perquè no saben l’afectació que pot tenir aquesta compatibilitat en la 
prestació del servei. I en cap cas es diu on es realitza aquesta segona activitat. 
 
6.3. Votació: 
 
Se sotmet a votació la proposta de reconeixement de la compatibilitat per a l'exercici 
d'activitat privada, sol.licitada pel Sr. Gerard Sanfélix, més amunt transcrita, la qual 
s'aprova per 7 vots a favor del grup municipal de Junts per L'Ampolla; 1 vot en contra del 
grup municipals de Ciutadans de L'Ampolla i 3 abstencions del grup municipal d'Esquerra 
Republicana de Catalunya. 
 
 
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT DEL 
PERSONAL AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL PER A EXERCIR ACTIVITATS 
PRIVADES SOL·LICITADA PER JOAN GARRIDO GONZÁLEZ. 
 
7.1. El Sr. alcalde dóna compte de la proposta de reconeixement de compatibilitat, 
obrant a l'expedient, per a l'exercici d'activitat privada, sol.licitada pel Sr. Joan Garrido i 
que es transcriu tot seguit: 
 
"Expedient núm.: G869/2021 
Procediment: Reconeixement de Compatibilitat del Personal al Servei de l'Administració 
Local per exercir Activitats Privades  
Peticionari: Joan Garrido González 
Activitat: Enginyer tècnic en l’àmbit privat. 
  
En relació amb l'expedient relatiu al reconeixement de compatibilitat del personal al servei 
de l'Administració Local per exercir activitats privades, i en compliment del preceptuat en la 
Provisió d'Alcaldia de data 26 d’agost de 2020, emeto el següent informe-proposta de 
resolució, de conformitat amb l’establert en l'article 175 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre, amb base als següents, 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 13 de maig de 2021, el Sr. Joan Garrido González, enginyer tècnic municipal,  ha 
presentat sol·licitud d’autorització de reconeixement de compatibilitat per a l’exercici 
d’activitats privades consistents en:   
 
Enginyer tècnic. 
 
En data 21 de maig de 2021, el Secretari Interventor en funcions emet informe per al 
reconeixement de compatibilitat del Personal al Servei de l’Administració Local per exercir 
activitats Privades. 
 
En data 21 de maig de 2021, l’Alcalde emet resolució d’Incoar el procediment per examinar 
la sol·licitud de compatibilitat per a l'acompliment d'activitats privades i Remetre l'expedient a 
Secretaria, per a l'emissió de l'Informe-proposta que procedeixi. 
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LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:  
 
— La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques. 
 
— El Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de 
l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes i empreses 
dependents. 
 
— La Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de 
l'Administració de la Generalitat. 
 
— L'article 145 del Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
 
— Els articles 16, 95.2.n) i Disposició Final Tercera del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic 
de l'Empleat públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
 
— L'article 50.9 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
— Els articles 22.2.q) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
 
En virtut de l'anteriorment exposat i a la vista de la sol·licitud formulada per Joan Garrido 
González, d'acord amb l’establert pels articles 14.2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre; 
l'article 22.2 de la Llei 21/1987, 26 de novembre, d'Incompatibilitat del Personal al Servei de 
la Generalitat; l'article 50.9 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre; i sobre la base 
de l'article 175 d'aquest Reglament, s'eleva al Ple la següent, 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
PRIMER. Reconèixer a Joan Garrido González la compatibilitat amb l'exercici de l'activitat 
d’enginyer tècnic en l’àmbit privat, per entendre que no li afecta cap de les circumstàncies 
que fan incompatible l'exercici d'activitats privades recollides en els articles 1.3, 11 i 12 de la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques. 
 
SEGON. Inscriure l'Acord del Ple pel qual es reconeix dita compatibilitat per exercir activitats 
privades en el corresponent Registre de personal. 
TERCER. Notificar l'acord adoptat a l'interessat als efectes oportuns." 
 
7.2. Intervencions: 
 
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del seu vot, d'acord 
amb l'enregistrament del minut 47:12 al 48:10 del CD: 
 

- Regidor Sr. Castañeda Ramos: 
 
Anuncia el vot favorable, atès que ha mantingut una conversa amb l’empleat públic on ha  
rebut les corresponents explicacions que troba suficients. 
 

- Regidor Sr. Galve Segarra: 
 
Anuncia l’abstenció per les mateixes raons exposades en el punt anterior. 
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L’alcalde pren la paraula per a exposar el fet que la concessió de les comptatibilitats no 
enerva l’actuació municipal en el seu control, arribant, si s’escau, a la seva sanció 
disciplinària en cas d’incompliment de les normes legals d’incompatibilitat. 
 
7.3. Votació: 
 
Se sotmet a votació la proposta de reconeixement de la compatibilitat per a l'exercici 
d'activitat privada, sol.licitada pel Sr. Joan Garrido, més amunt transcrita, la qual s'aprova 
per 8 vots a favor dels GG.MM. de Junts per L'Ampolla i Ciutadans de L'Ampolla i 3 
abstencions del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. 
 
 
8. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CALENDARI DELS ESPECTACLES TAURINS PER A 
LES FESTES DE SANT JOAN i VERGE DEL CARME 2021. 
 
8.1. El Sr. alcalde dóna compte de la proposta d'aprovació, obrant a l'expedient, del 
calendari dels espectacles taurins per a les festes de Sant Joan i Verge del Carme de 
2021 i que es transcriu tot seguit: 
 
 
"PROPOSTA CALENDARI ESPECTACLES TAURINS 2021 
 
El Regidor de Festes Lluís Cabrera Roch, fa la següent proposta per tal d’aprovar el 
calendari dels espectacles taurins previst dintre del marc de les festes majors de Sant Joan i 
del Carme 2021, en la pròxima sessió extraordinària del ple del dia 27 de maig de 2021. 
 
Per aquest concepte s’ha confeccionat el calendari amb les modalitats, els dies i hores 
següents: 
 

DATA HORA 
INICI 

HORA 
FINAL SANT JOAN 2021 RAMADERIA 

19/06/2021 18:30 21:30 Concurs de Ramaderies 
Hnos. Cali 
Hnos. Navarré 
Fernando Machancoses 

20/06/2021 18:30 21:30 Concurs de Retalladors Ramaderia F. Mansilla 

25/06/2021 18:30 21:30 Tarda de vaques Germans Príncep 

26/06/2021 18:30 21:30 Tarda de vaques  Raül Montferré 

27/06/2021 18:30 21:30 Tarda de vaques Ramad. Benavent 

DATA HORA 
INICI 

HORA 
FINAL CARME 2021 RAMADERIA 

17/07/2021 18:30 21:30 Tarda de vaques Ram. F. Mansilla 

18/07/2020 18:30 21:30 Tarda de vaques Ram. Germans Príncep 
 
8.2. Intervencions: 
 
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del seu vot, d'acord 
amb l'enregistrament del minut 48:32 al 54:48 del CD: 
 

- Regidor Sr. Castañeda Ramos: 
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Manifesta que no té res a dir, si és que s’està a l’espera de les indicacions de Subdelegació. 
 

- Regidor Sr. Galve Segarra: 
 

Anuncia el vot en contra. Considera que és precipitat plantejar-se la celebració de festes, 
sobre tot pensant que serà gairebé impossible fer complir les mesures de seguretat que 
puguin imposar-se. No s’està en situació de normalitat i el risc existís. 
 
8.3. Votació: 
 
Se sotmet a votació la proposta d'aprovació del calendari dels espectacles taurins per a les 
festes de Sant Joan i Verge del Carme de 2021, més amunt transcrita, la qual 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 Catalunya. 
 
 
9.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 2021-0027 
REFERENT AL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ CONTRA EL 
PLEC DE CLÀUSULES DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ G2117/2021. 
 
9.1. El Sr. alcalde dóna compte de la proposta de ratificació de la Resolució de l'Alcaldia 
número 27/2021, referent al recurs especial en matèria de contractació i que es transcriu, 
íntegrament, tot seguit: 
 
"Per resolució de l’Alcaldia núm. 2021-0027, del dia 18-02-2021, referent al recurs especial 
en matèria de contractació contra el plec de clàusules de l'expedient de contractació 
G2117/2021 de la concessió del servei d'abastament d'aigua potable i xarxa de sanejament 
de L'Ampolla, essent el contingut de l’acord el següent: 
 
“RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA núm. 2021-0027 
 
Assumpte: recurs especial en matèria de contractació contra el plec de clàusules de 
l'expedient de contractació G2117/2021 
 
Antecedents.- 
 
1. El 20 de gener de 2021 es va publicar al Perfil de Contractant de l'Ajuntament de 
L'Ampolla l’anunci de licitació del contracte administratiu de concessió del servei 
d'abastament d'aigua potable i xarxa de sanejament de L'Ampolla, expedient G2117/2019, 
mitjançant procediment obert. 
 
2. Mitjançant escrit de 10-2-2021, la Sra. Romy Salaet Fernández, amb DNI 47.62.336.2-E, 
en nom i representació de SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SA (d’ara 
en endavant, “AGBAR”), amb CIF A08000234 i amb domicili, a efectes de notificacions, al 
correu electrònic notificacionscamp@agbar.cat , interposa recurs especial en matèria de 
contractació contra els plecs de clàusules que regeixen la licitació de la concessió de 
referència i sol·licita, al seu torn la suspensió, fins a la resolució del recurs, del procediment 
de licitació del contracte en entendre que hi concorren els requisits exigits per a l'adopció 
d'aquesta mesura cautelar, és a saber, l'existència d'un periculum in mora i del fumus boni 
iuris. 
 
3. Cal dir que, l'Ajuntament de L'Ampolla, mitjançant Resolució de l'Alcaldia de 8 de febrer, 
ja va procedir, per un altre motiu al del recurs esmentat, a la suspensió temporal del 
procediment de contractació a l'objecte de fer l'esmena puntual de determinades errades de 
càlcul detectades en el pla de viabilitat de la concessió del servei. 
 
Fonaments jurídics.-  



 
 

 

 
 

AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA 
Plaça Manel Ferré 3  43895 L’Ampolla 
Telf. 977 460 018 - Fax 977 593 380 
www.ampolla.cat 
 
 
1. El primer fonament jurídic material del recurs és, segons el recurrent, la "Nul·litat de ple 
dret del PCAP que regeix el procediment de contractació: Aplicació de criteris avaluables 
mitjançant fórmules amb efectes de “llindars de sacietat” comportant la vulneració dels 
principis d’igualtat de tracte, eficiència i economia de la gestió." 
 
D'acord amb l'escrit d'interposició del recurs: 
 
"Dit això i prosseguint amb l’escrit, es posa de manifest que la clàusula 14 del PCAP preveu 
els criteris d’adjudicació –criteris avaluables mitjançant un judici de valor (fins a 30 punts) i 
criteris avaluables mitjançant fórmules (fins a 70 punts). Entre aquests últims, s’estableixen 
els següents: 
 
2.1. Millora de les instal·lacions (fins a 15 punts). 
2.2. Cànon inicial fix (fins a 10 punts). 
2.3. Fons d’inversió (fins a 40 punts). 
2.4. Reducció de termini per a l’execució de la inversió (fins a 5 punts). 
 
Com es podrà evidenciar en endavant, aquests criteris de valoració es troben completament 
limitats, desincentivant als licitadors a que presentin la seva millor oferta econòmicament 
possible ja que el seu esforç no tindrà recompensa, esdevenint previsible la seva proposició 
i la puntuació que obtindran els licitadors. En definitiva, aquests criteris no incentiven la 
competència entre els licitadors ni busquem la millor relació qualitat -preu de les ofertes." 
 
1.1. Resposta al fonament jurídic 1. 
 
D'entrada cal dir que, a parer de l'Ajuntament de L'Ampolla, l’establiment dels anomenats  
“llindars de sacietat” en els fórmules de puntuació, d'acord amb l'actual posicionament del 
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (en endavant, TACRC) i que 
s'expressa, entre altres, en les resolucions núm. 976/2018, de 26/10/2018, i núm. 97/2019, 
de 8/2/2019, és perfectament possible. 
 
Aquesta doctrina deriva de la interpretació de la regulació continguda en la vigent LCSP i 
suposa un canvi de criteri respecte a l’aplicada durant la vigència de la normativa anterior.    
Concretament, en la resolució núm. 976/2018, el TACRC posa de manifest el canvi de 
postura respecte els pronunciaments anteriors del mateix tribunal, entre altres, en relació 
amb la premissa que coincideix plenament amb l’argüida per AGBAR: 
 
“El establecimiento en el PCAP de un índice de saciedad sería contrario a ciertos principios 
que han de observarse en el ámbito de la contratación pública, tales como el de control y 
eficiencia del gasto o el principio de economía en la gestión de recursos públicos”. 
 
A tals efectes, el TACRC exposa sis raons, per les quals, l’anterior afirmació ja no resulta 
d’aplicació, a la llum de la vigent LCSP, si bé, indica en tot cas que l’adopció de llindars de 
sacietat ha de respondre a una justificació suficient, evidentment, vinculada amb l’objecte 
del contracte.  
 
Això no obstant, l’Ajuntament de L'Ampolla admet una possible insuficiència en la justificació 
respecte a l'establiment d'aquests llindars de sacietat i, per aquest motiu i atès que, a més a 
més, arran d’una consulta plantejada a l’òrgan de contractació respecte al pla de viabilitat 
econòmica-financera, es va poder constatar la incoherència de càlcul que afectava a l’import 
previst en concepte d’amortització per a la inversió d’equips, errada que, al seu torn, tindria 
una afectació en l’establiment del cost unitari del m3 d’aigua -essent aquesta una magnitud 
especialment rellevant en la licitació del contracte-, es considera del tot aconsellable, atesa 
l'estreta vinculació de tots dos documents, la revisió del plec de clàusules administratives de 
manera conjunta amb la de l'estudi de viabilitat. 
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Per tot això i, en relació amb el fonament jurídic material núm. 1 del recurs especial 
interposat per AGBAR SA, s'accepta en els següents termes: s'admet la reclamació de 
modificar el plec de clàusules per a suprimir els topalls o límits -els llindars de sacietats- 
previstos en els criteris avaluables mitjançant fórmules de la clàusula 14ena (fórmules 2.1, 
2.2, 2.3 i 2.4) del PCAP. 
 
2. El segon fonament jurídic material del recurs és, d'acord amb l'escrit d'interposició del 
recurs, la "Nul·litat de ple dret del PCAP: Manca de determinació del mode en què es 
procedirà a valorar els criteris d’adjudicació comportant aquesta actuació una vulneració del 
principi de transparència i del principi d'igualtat de tracte entre els licitadors." 
 
A parer d'AGBAR SA "cal concloure que no s’ha definit com es valorarà cada subcriteri 
d’adjudicació basat en judici de valor, ja que només es determina la puntuació del criteri, 
però no com serà assignada aquesta puntuació." 
 
2.1. Resposta al fonament jurídic 2. 
 
Com a punt de partida l'Ajuntament de L'Ampolla no comparteix aquesta apreciació ja que, 
tal com admet el mateix recurrent, el plec de clàusules incorpora un apartat que explicita 
clarament com es farà l'assignació de la puntuació. Tanmateix, és veritat que no s'especifica 
en el PCAP com s'assignarà la puntuació total establerta per a cada criteri als diferents 
subcriteris definits. 
 
En aquest sentit i d'acord, entre altres, amb la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea de 24 de gener de 2008, els licitadors han de poder conèixer de manera anticipada 
com s'efectuarà la valoració de les propostes per part de la mesa de contractació i de l’òrgan 
de contractació, ja que, en cas contrari es produiria una clara inseguretat jurídica per als 
licitadors. 
 
Per tot això i, en relació amb el fonament jurídic material núm. 2 del recurs especial 
interposat per AGBAR SA, s'accepta en els següents termes: s'admet la reclamació de 
modificar el plec de clàusules per a concretar els punts assignats a cada un dels diferents 
subcriteris dels criteris establerts en la clàusula 14ena. del PCAP.  
 
3. El tercer fonament jurídic material del recurs és, d'acord amb l'escrit d'interposició del 
recurs, la "Nul·litat de ple dret del PCAP: Criteri d’adjudicació dependent d’un judici de valor 
regulat a la clàusula 14 f) del PCAP comporta una vulneració del principi d’igualtat de tracte i 
no discriminació. Avantatge competitiu del prestador del servei actual." 
 
A parer d'AGBAR SA, "en relació amb el previst a l’anterior Fonament Jurídic Material in 
fine, la manca d’aportar dades sobre els consums actual dels “recursos naturals”, que 
entenem -al nostre millor saber i entendre –que aquests recursos fan referència a l’aigua, 
genera, per una part, un avantatge per a l’actual prestador del servei afavorint la seva 
posició en el procediment i, per una altra, un evident desavantatge per la resta de licitadors, 
atès que no disposen d’informació suficient per poder donar resposta al requeriment 
establert. D’aquesta forma, resulta inviable preparar una correcta proposta tècnica i obtenir 
la puntuació prevista." 
 
3.1. Resposta al fonament jurídic 3. 
 
Com a qüestió prèvia cal indicar que, en el perfil del contractant, s'ha facilitat tota la 
informació necessària per a preparar l'oferta d'acord amb els criteris establerts en el PCAP. 
Durant el termini de presentació de les ofertes es van formular diverses consultes, per part 
de diverses empreses, d'acord amb les quals, es va sol·licitar informació complementària, 
informació que l'Ajuntament de l'Ampolla estava preparant en el moment de suspensió 
temporal del procediment de licitació i que, per aquest motiu, ja no va ser inserida en 
l'esmentat perfil del contractant. Així mateix es van programar i dur a terme diverses visites 
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a les instal·lacions perquè els operadors del mercat poguessin elaborar les propostes de 
forma acurada. 
 
De les consultes formulades i del recurs especial presentat es constata la necessitat de 
reformular o eliminar el criteri d’adjudicació depenent d’un judici de valor, regulat en la 
clàusula 14 f) del PCAP, a fi i efecte d'evitar qualsevol interpretació, segons la qual, es 
vulnera el principi d’igualtat de tracte i no discriminació i s'hi estableix un avantatge 
competitiu del prestador del servei actual. 
 
Per tot això i, en relació amb el fonament jurídic material núm. 3 del recurs especial 
interposat per AGBAR SA, s'accepta en els següents termes: s'admet la reclamació de 
modificar el plec de clàusules per a reformular o eliminar el criteri d’adjudicació depenent 
d’un judici de valor, regulat en la clàusula 14 f) del PCAP, a fi d'evitar qualsevol interpretació, 
segons la qual, es vulnera el principi d’igualtat de tracte i no discriminació. 
 
4. AGBAR SA sol·licita al seu torn la suspensió, fins a la resolució del recurs, del 
procediment de licitació del contracte en entendre que hi concorren els requisits exigits per a 
l'adopció d'aquesta mesura cautelar, és a saber, l'existència d'un periculum in mora i del 
fumus boni iuris. 
 
Legislació aplicable.- 
 
L'article 44 i segs. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
Els articles 106 i segs. de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques 
 
L'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal de Catalunya. 
 
L'article 21 i segs. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
  
Per tots aquests motius, atès l'informe de Secretaria de 16-2-2021, obrant a l'expedient, 
favorable a la modificació del plec de clàusules i, en ús de les facultats que em confereix la 
legislació de règim local, RESOLC 
Primer.- Acceptar els fonaments jurídics materials primer, segon i tercer del recurs especial 
en matèria de contractació interposat per l'empresa AGBAR SA, mitjançant escrit de 10 de 
febrer, contra els plecs de clàusules administratives del contracte administratiu de la 
concessió del servei d'abastament d'aigua potable i xarxa de sanejament de L'Ampolla, 
expedient G2117/2019, mitjançant procediment obert, en els termes establerts en els 
fonaments jurídics de la present Resolució. 
 
Segon.- Suspendre el procediment de licitació de la concessió del servei d'abastament 
d'aigua potable i xarxa de sanejament de L'Ampolla (expedient G2117/2019) mentre no 
s'aprova definitivament l'estudi de viabilitat, que ha d'incorporar les esmenes i modificacions 
assenyalades en els antecedents d'aquesta resolució, així com, la modificació dels plecs de 
clàusules administratives particulars. 
 
Un cop aprovats definitivament l'estudi de viabilitat i la modificació dels plecs de clàusules, 
s'annexaran aquests documents al perfil del contractant i s'obrirà un nou termini de 
presentació d'ofertes. 
 
Tercer.- Publicar la present resolució en el perfil del contractant de l'Ajuntament de 
L'Ampolla, juntament amb el recurs especial interposat per l'empresa AGBAR SA. 
 
Quart.- Comunicar a la representació d'AGBAR SA i al Tribunal Català de Contractació 
aquesta Resolució, als efectes procedents. 
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Cinquè.- Als efectes de ratificació, si escau, per part de l'òrgan de contractació, donar-ne 
compte al Ple de l'Ajuntament en la propera sessió que es realitzi. 
 
L'Ampolla, 18 de febrer de 2021 
 
L'alcalde  
Francesc Arasa Pascual” 
 
 
Es proposta al Ple: 
 
Únic.- Ratificar la resolució de l’alcaldia núm. 2021-0027 referent al recurs especial en 
matèria de contractació contra el plec de clàusules de l'expedient de contractació 
G2117/2021." 
 
9.2. Intervencions: 
 
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del seu vot, d'acord 
amb l'enregistrament del minut 55:21 al 58:51 del CD: 
 

- Regidor Sr. Castañeda Ramos: 
 
Res a dir. Simplement a esperar que la resolució sigui favorable als interessos municipals.  
 
      - Regidor Sr. Galve Segarra: 
 
Anuncia l’abstenció. No han estat partícips en l’elaboració del plec i si s’han presentat 
al.legacions res a dir. És més un tema de govern.  
 
9.3. Votació: 
 
Se sotmet a votació la proposta de ratificació de la Resolució de l'Alcaldia número 27/2021, 
més amunt transcrita, la qual s'aprova per 7 vots a favor del grup municipal de Junts per 
L'Ampolla i 3 abstencions dels GG.MM. d'ERC i C's. 
 
 
10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA  
EN DEFENSA DELS MUNICIPIS AFECTATS PER LA MINVA D’INGRESSOS QUE 
SUPOSA DEIXAR DE COBRAR L’IBI PER FINALITZACIÓ DE LES CONCESSIONS 
DE L’AUTOPISTA AP-7. 
 
10.1. El Sr. alcalde dóna compte de la proposta d'acord en defensa dels municipis afectats 
per la finalització de les concessions de l'autopista AP-7 i la Sra. Meritxell Faiges llegeix el 
text que es transcriu tot seguit: 
 
"MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA EN 
DEFENSA DELS MUNICIPIS AFECTATS PER LA MINVA D’INGRESSOS QUE SUPOSA 
DEIXAR DE COBRAR L’IBI PER FINALITZACIÓ DE LES CONCESSIONS DE 
L’AUTOPISTA AP-7. 
 
Els setze ajuntaments del Segrià i les Garrigues afectats per la minva d’ingressos que 
suposarà deixar de cobrar l’IBI per l’eliminació del peatge de l’autopista AP-2 l’1 de 
setembre, han acordat unir-se per reclamar conjuntament compensacions a l’Estat, atès que 
el Govern central ja va avançar que una vegada que la concessionària Abertis torni 
l’autopista a l’Administració central al finalitzar la concessió no preveu pagar l’Impost de 
Béns Immobles dels 215 quilòmetres de l’autopista de la Mediterrània entre Alfajarín i el 
Vendrell ni els altres més de 200 de l’AP-7.   
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Als esmentats efectes constituiran una associació de municipis afectats per la pèrdua 
d’ingressos “de fins un 20% del total, en algun cas” i van acordar  demanarar un informe 
jurídic per analitzar les opcions per reclamar compensacions. 
 
L’associació d’afectats s’impulsa des de Lleida però està oberta a la resta de municipis 
afectats a Catalunya.  
 
Els vuit municipis de les Terres de l’Ebre per on travessa l’autopista AP-7 han deixat  
d’ingressar a partir del 2020 aproximadament 1,5 milions d’euros corresponent a l’IBI que 
pagava la concessionària Abertis per aquesta infraestructura i tots els serveis associats com 
peatges o àrees de servei.  
 
Amb la fi de la concessió, la titularitat de la via ha passat al Ministeri de  Foment, que està 
exempt de pagar IBI. 
 
Al Montsià els ajuntaments que han deixat de percebre una quantitat econòmica més 
important són  Ulldecona  (270.000) i Freginals (129.500). 
 
Al Baix Ebre, l’Ametlla de Mar (354.000), l’ Ampolla (198.000), l’Aldea  (190.000) , Camarles 
(93.000) i Perelló (70.000). Imports que per alguns ajuntaments representa més del 20% del 
seu pressupost.  
 
L’alliberament de peatges i rescat de les concessions de l’AP-7 ha produït aquestes 
reduccions importants en la recaptació d’IBI, condicionant als municipis afectats i els seus 
Ajuntaments la possibilitat d’exercir les seves competències. 
 
A Espanya està legislat el principi que les corporacions locals han de comptar en les seves 
pròpies hisendes amb els suficients recursos econòmics per dur a terme les comeses que la 
Llei els atribueix. És comunament acceptada la relació entre aquest principi i el d'autonomia. 
El Tribunal Constitucional d'Espanya ha qualificat aquest principi com "pressupost 
indispensable per a l'exercici de l'autonomia local. 
 
L’article 149.1.14 de la Constitució en matèria d’hisenda general atribueix a l’Estat 
competència exclusiva, “valorando en cada momento histórico si los ayuntamientos 
disponen de medios suficientes para ejercer sus competencias”.  
La proposta en que les entitats municipalistes han fet en reivindicació del principi de 
suficiència financera recull que arran la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 s’ha 
posat a prova també la capacitat de resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors 
socials i econòmics, les entitats i també les institucions hem hagut d’afrontar situacions per 
les quals no estem preparats. 
 
Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora, l’administració 
més propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les nostres veïnes i veïns, 
se’ns ha posat a prova una vegada més en situacions d’emergència i, aquesta vegada, de 
manera generalitzada a tot el país. Tant els electes com les treballadores i treballadors 
públics hem actuat amb esperit de servei en benefici de les nostres respectives comunitats 
locals. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Ampolla que adopti els següents acords: 
 
PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a presentar i aprovar una 
proposta que reculli les reivindicacions financeres dels ens locals en els termes d’aquesta 
moció. 
 
SEGON.- Instar el Govern de l’Estat. com a garant de la suficiència financera del món local 
a crear un fons de cooperació extraordinari incondicionat per als ens locals, compensatori 
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de la minva d’ingressos que suposa deixar de cobrar l’IBI per finalització de les concessions 
de l’autopista AP-7. 
 
TERCER.- Iniciar les relacions per tal d’adherir-se a les associacions de municipis que es 
puguin crear en reivindicació dels drets expressats, tal com s’indica en la part expositiva de 
la present moció, comunicant l’aprovació d’aquesta moció als Consell Comarcals del 
Montsià, del Segrià i de Les Garrigues  
QUART.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de  l’Estat Espanyol  i al 
Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als seus grups parlamentaris. I 
comunicar-ho també a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC)." 
 
10.2. Intervencions: 
 
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del seu vot, d'acord 
amb l'enregistrament del minut 59:22 al 1:09:13 del CD: 
 

- Regidor Sr. Castañeda Ramos: 
 
Anuncia el vot favorable. Troba a faltar algun acord respecte al perjudici que això comporta 
per als empresaris i ciutadania en general.  
 
Per altra part, fa constar que no és gaire correcte la inclusió de la votació d’una moció en un 
plenari extraordinari.  
 

- Regidor Sr. Galve Segarra: 
 
Es pregunta si aquesta moció és de l’Ajuntament de l’Ampolla o si és un model únic per a 
tots els pobles afectats, perquè hi ha afirmacions que no acaba d’entrendre: 
 

• Quan es fa referència a les dificultats que s’han patit arran el COVID-19, sembla ser 
que en aquest poble no s’han patit perquè ni s’ha esgotat el crèdit per a empreses, 
ni s’han donat ajudes a la gent ni s’ha esgotat el crèdit per a ajuts socials. 

• En l’acord primer no es concreta el montant de la reivindicació financera. 
• En l’acord segon es parla d’un fons de cooperació extraordinari sense cap 

referència a la AP2, que també és motiu de la moció. 
• En l’acord tercer, caldria la notificació, si més no, també al Consell Comarcal del 

Baix Ebre. 
 
Afegeix que no s’entén el sentit de discutir ara una moció d’aquest tipus quan aquest 
ajuntament va solucionar la falta d’ingressos de l’IBI de l’autopista aprovant una pujada 
d’aquest impost en el mateix percentatge de la pèrdua. I per altra part, no es pot garantitzar 
que si, la moció té efectes i hi ha una compensació, aquesta anirà a reduir l’IBI. 
 
Per l’exposat anuncia el seu vot en contra.  
 
L’alcalde li fa rèplica en el sentit de explicar que en el moment es fa fer el que es 
considerava correcte per a mantenir el nivell de la prestació dels serveis i que ara, vista la 
oportunitat, es fa aquesta demanda a l’Estat i que l’ajuntament de l’Ampolla no es pot 
quedar al marge. Per altra banda, si es recuperen ingressos, no haurà problema en baixar 
impostos.  
El regidor Galve Segarra fa un incís per a assenyalar que el que estàn fent és pujar 
impostos una vegada fetes les eleccions i baixar-los abans de les altres.  
 
L’alcalde, a aquest comentari del regidor, contesta que això és la seva opinió, i del que es 
tracta ara es de donar suport a una moció que beneficia al poble. 
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10.3. Votació: 
 
Se sotmet a votació la proposta d'acord en defensa dels municipis afectats per la finalització 
de les concessions de l'autopista AP-7, més amunt transcrita, la qual s'aprova per 8 vots a 
favor dels GG.MM. de Junts per L'Ampolla i Ciutadans de L'Ampolla i 3 en contra del grup 
municipal d'ERC. 
 
 
Abans de finalitzar la sessió, l’alcade explica que per limitacions d’aforament, a la missa 
únicament assistiran els representants dels GGMM i l’alcalde, sense assistència de les 
pubilles i de les entitats. 
 
Però a la processó, que és a l’aire lliure, si que podran assistir tots els regidors, les entitats, 
les pubilles i els hereus. 
 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, quan són les 20,10 hores, el president aixeca la 
sessió, de la qual s’entén aquesta esborrany d’acta. En dono fe. 
 
El secretari, 
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