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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PEL 
PLE DE L’AJUNTAMENT EL DIA DEU DE JUNY DE 2021. 
 
 
Acta núm. 6/2021 
 
 
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. Donar compte del decrets de l’Alcaldia del 2021 del núm. 2021/35 al 2021/97.  
2. Aprovació inicial, si escau, del reglament d’ús de les instal·lacions i equipaments 
municipals. 
3. Aprovació inicial, si escau, de l’ordenança fiscal núm. 42 reguladora de la taxa per a la 
utilització d’instal.lacions i equipaments municipals.  
4. Aprovació inicial, si escau, de la modificació de la plantilla orgànica de personal de 
l'Ajuntament de L'Ampolla  
5. Precs, preguntes i mocions. 
 
 
1.- DONAR COMPTE DEL DECRETS DE L’ALCALDIA DEL 2021 DEL NÚM. 2021/35 AL 
2021/97.  
 
1.1. Es dóna compte de la relació de Resolucions de l'Alcaldia, del número 35 al 97, totes 

dues incloses que es detalla tot seguit: 
 

Nom  
Data 

Resum 
DECRET 2021-0035   

01/03/2021 
ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 2 
PER INCORPORACIÓ DE ROMANENTS  

        DECRET 2021-0036   
08/03/2021 

ASSUMPTE: CONVOCATORIA PLE 11-03-2021 
DECRET 2021-0037   

08/03/2021 
ASSUMPTE: APROVACIÓ PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 
PER AL PERÍODE 2022-2024 

DECRET 2021-0038   
09/03/2021 

ASSUMPTE: Procediment restauració de la legalitat alterada 
DECRET 2021-0039   

10/03/2021 
ASSUMPTE: Decret de baixa definitiva de l'expedient 
1532/2021 

DECRET 2021-0040   
10/03/2021 

ASSUMPTE: JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA FIXA AMADEO 
PRADES CURTO (BRIGADA MUNICIPAL) 

DECRET 2021-0041   
10/03/2021 

ASSUMPTE: Decret d'incoació de l'expedient 373/2021 de 
baixa per no residir a petició de part interessada. 

DECRET 2021-0042   
12/03/2021 

ASSUMPTE:Consultes  sobre l’amplitud i nivell de detall de 
l’estudi d’impacte ambiental. Projecte Parc eòlic 

     DECRET 2021-0043   
17/03/2021 

ASSUMPTE: CONCESSIÓ BESTRETA DE CAIXA FIXA CAP DE LA 
GUÀRDIA URBANA 

DECRET 2021-0044   
18/03/2021 

ASSUMPTE: Procediment Sancionador Llei 1/2019 de residus 
DECRET 2021-0045   

23/03/2021 
ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE 
CAIXA FIXA DE L'HABILITAT FRANCESC ARASA 

 DECRET 2021-0046   
23/03/2021 

ASSUMPTE: Desestimar reclamarció responsabilitat 
patrimonial 

DECRET 2021-0047 [RP XAVIER 
CHACON RESOLUCIO 

 

 
24/03/2021 

ASSUMPTE: Desestimar reclamació responsabilitat patrimonial 
DECRET 2021-0048   

26/03/2021 
ASSUMPTE: APROVACIÓ RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE LA 
CORPORACIÓ CORRESPONENTS  AL MES DE MARÇ 

      DECRET 2021-0049   
26/03/2021 

ASSUMPTE: Convocatòria sessió plenària 29-03-2021 
DECRET 2021-0050   

26/03/2021 
ASSUMPTE: APROVACIÓ CONCESSIÓ BESTRETA DE NÒMINA 
REINTEGRABLE 

DECRET 2021-0051   
29/03/2021 

ASSUMPTE: Tràmit audiència clausura pou aigües subterrànees 
DECRET 2021-0052   

29/03/2021 
ASSUMPTE: APROVACIÓ APORTACIONS A GRUPS POLÍTICS 
MUNICIPALS CORRESPONENTS  AL 1ER TRIMESTRE 

 DECRET 2021-0053   
30/03/2021 

ASSUMPTE: APROVACIÓ INDEMNITZACIONS  A MEMBRES DE 
LA CORPORACIÓ  PER ASSISTÈNCIES A ÒRGANS 

        DECRET 2021-0054   
31/03/2021 

ASSUMPTE: Ordre execució 
DECRET 2021-0055   

06/04/2021 
ASSUMPTE: Desestimant  reclamació responsabilitat 
patrimonial 

DECRET 2021-0056   
07/04/2021 

ASSUMPTE: Decret de baixa definitiva de l'exp. 91/2021 per 
BII. 
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DECRET 2021-0057   
07/04/2021 

ASSUMPTE: Decret de baixa definitiva Exp. 373/2021 
DECRET 2021-0058   

07/04/2021 
ASSUMPTE: Decret de baixa definitiva per BII segons informe 
del Consell d'Empadronament.  Exp. 1273/2020 

DECRET 2021-0059   
07/04/2021 

ASSUMPTE: Permís matrimoni 

DECRET 2021-0060   
08/04/2021 

ASSUMPTE: Decret incoació exp.529/2021 de baixes del padró 
per caducitat. 

DECRET 2021-0061   
09/04/2021 

ASSUMPTE: Decret d'aprovació de les xifres del padró 
d'habitants a 1/01/2021. 

DECRET 2021-0062   
13/04/2021 

ASSUMPTE: Contractació en la modalitat d'arrendament 
d'impressora per a la Biblioteca Municipal 

DECRET 2021-0063   
15/04/2021 

ASSUMPTE: APROVACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA DE L'HABILITAT AMADEO PRADES 

     DECRET 2021-0064   
15/04/2021 

ASSUMPTE: Admesos borsa de treball plaça secretaria-
intervenció 

DECRET 2021-0065   
16/04/2021 

ASSUMPTE: Nomenament funcionaris 

DECRET 2021-0066   
16/04/2021 

ASSUMPTE: Resolució definitiva expedient suspensio 
provisional d'obres en cur. Expedient 217/2021 

DECRET 2021-0067   
16/04/2021 

ASSUMPTE: Procediment de restauració realitat fiscia alterada. 
Suspensió provissional 

DECRET 2021-0068   
19/04/2021 

ASSUMPTE: Decret incoació expedient BII del fitxer d'erros 
(error 141) 

DECRET 2021-0069   
19/04/2021 

ASSUMPTE: Resolució definitiva procediment sancionador. 
Expedient 139/2021 

DECRET 2021-0070   
19/04/2021 

ASSUMPTE: Decret incoació exp. 598/2021 de BII del fitxer 
d'errors (error 142) 

DECRET 2021-0071   
21/04/2021 

ASSUMPTE: Decret d'incoació de l'expedient número 
646/2021, de les baixes per inscirpicó indeguda en el municipi 

  DECRET 2021-0072   
24/04/2021 

ASSUMPTE:Resolució  definitiva. Suspensió obres en curs. 
Sobreseïment. Expedient 1288/2019 

DECRET 2021-0073  
27/04/2021 

ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LES NOMINES DEL PERSONAL DE 
LA CORPORACIÓ CORRESPONENTS  AL MES D'ABRIL 

  DECRET 2021-0074   
28/04/2021 

ASSUMPTE: Inici procediment sancionador infracció ordenança 
del Bon Govern. Expedient 513/2021 

DECRET 2021-0075   
28/04/2021 

ASSUMPTE: Inici procediment sancionador infracció ordenança 
Bon Govern. Expedient 522/2021 

DECRET 2021-0076   
28/04/2021 

ASSUMPTE: Resolució definitiva expedient 1288/2019. 
Ratificació i restauració 

DECRET 2021-0077   
28/04/2021 

ASSUMPTE: Inici procediment sancionador infracció ordenança 
Bon Govern.Expedient  512/2021 

DECRET 2021-0078   
28/04/2021 

ASSUMPTE: Inici resolució procediment sancionador infracció 
ordenança Bon Govern. Exp. 510/2021 

DECRET 2021-0079   
28/04/2021 

ASSUMPTE: Proposta comissió de serveis Cap cos de la Policia 
local 

DECRET 2021-0080   
28/04/2021 

ASSUMPTE: APROVACIÓ INDEMNITZACIONS  PER ASSISTÈNCIES 
DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ A ÒRGANSCOL·LEGIATS 

      DECRET 2021-0081   
29/04/2021 

ASSUMPTE: Desestimar reclamació responsabilitat patrimonial 

DECRET 2021-0082   
29/04/2021 

ASSUMPTE: Inici procediment sancionador multes Guardia 
Municipal Febrer 

DECRET 2021-0083   
30/04/2021 

ASSUMPTE: Nomenament comissió de serveis funcionari Cap 
del cos de la Policia local 

DECRET 2021-0084   
04/05/2021 

ASSUMPTE: APROVACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA DE L'HABILITAT AMADEO PRADES 

     DECRET 2021-0085   
06/05/2021 

ASSUMPTE: Autorització ús instal·lacions esportives 
DECRET 2021-0086   

07/05/2021 
ASSUMPTE: Incoació expedient de baixa per no residir a petició 
de part interessada. Exp. 523/2021 

DECRET 2021-0087   
14/05/2021 

ASSUMPTE: Decret incoació expedient 834/2021 de baixa per 
no residir 

DECRET 2021-0088   
17/05/2021 

ASSUMPTE: Contractació personal TEI Llar infants 
DECRET 2021-0089   

19/05/2021 
ASSUMPTE:Resolució  procediement infracció ordenança del 
Bon Govern. Expedient 512/2021 
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DECRET 2021-0090   
19/05/2021 

ASSUMPTE:Procediment determinació perillositat d'un gos 
DECRET 2021-0091   

19/05/2021 
ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 4 
DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2021 GENERACIÓ CRÈDITS 

DECRET 2021-0092   
20/05/2021 

ASSUMPTE: Proposta nomenament Secretaria 
DECRET 2021-0093   

24/05/2021 
ASSUMPTE: Resolució definitIva procediment sancionador per 
infracció urbanística. Expedient 85/2021 

DECRET 2021-0094   
24/05/2021 

ASSUMPTE: Convocatòria Ple 27-05-2021 
DECRET 2021-0095   

26/05/2021 
ASSUMPTE: Contractació personal TEI Llar infants 

DECRET 2021-0096   
27/05/2021 

ASSUMPTE: APROVACIÓ NOMINES DEL PERSONAL DE LA 
CORPORACIÓ CORRESPONENTS  AL MES DE MAIG DE 2021 I 

    DECRET 2021-0097   
28/05/2021 

ASSUMPTE: Autorització_animació_hotel 

 
1.2. El plenari en queda assabentat. 
 
2.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL REGLAMENT D’ÚS DE LES 
INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS.  
 
2.1. El Sr. alcalde dóna compte de la proposta, obrant a l'expedient, d'aprovació inicial del 
Reglament d'ús de les instal.lacions municipals, la qual, es transcriu íntegrament tot seguit: 
 
"PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL REGLAMENT D’ÚS DE LES 
INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS. 
 
ANTECEDENTS 
 
Aquest Ajuntament pretén aprovar el Reglament d’ús de les instal·lacions i equipaments 
municipals. 
 
Per part de Secretària Intervenció s'ha emès un informe relatiu al procediment d’aprovació i 
l’adequació del contingut del Reglament a la normativa reguladora de la matèria. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Articles 127 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú 
de les Administracions Públiques.  
 
Articles 4.1.a), 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
 
Articles 8.1.a) i 178 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. 
 
Article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals 
 
Per tot això, proposo al Ple de l'Ajuntament, l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament d’ús de les instal·lacions i equipaments municipals, 
que s'adjunta en l'annex I de la proposta. 
 
Segon.- Obrir un període d'informació pública i audiència perquè totes les persones 
interessades, en el termini de 30 dies, puguin examinar l'expedient i presentar les 
reclamacions i els suggeriments que considerin adients a la proposta de Reglament. 
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L’aprovació inicial s’ha de publicar al tauler d’anuncis de la Corporació, al BOP, al DOGC i a 
un diari de difusió provincial. 
 
Tercer.- Si es presenten reclamacions i/o suggeriments seran resoltes pel Ple de 
l'Ajuntament abans de l'aprovació definitiva. En cas de no haver-hi cap reclamació o 
suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu, moment en el qual es procedirà a la la 
publicació íntegra del text del reglament, de conformitat amb els articles 70 de la LRBRL, 
178 del TRLMRLC i 66 del ROAS.  
 
L’aprovació definitiva i el text íntegre de l’ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de 
la corporació, al BOP i al butlletí informatiu local, si n’hi ha. També s’ha de publicar al DOGC 
la referència del BOP en què es publica el text íntegre. 
 
L’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu aprovat s’han de 
trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el termini de 15 dies 
des de l’aprovació definitiva. El reglament entra en vigor una vegada transcorreguts 15 dies 
des d’aquesta comunicació, si les administracions esmentades no han fet cap requeriment." 
 
2.2. Intervencions: 
 
Resum de les intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del seu vot, d'acord 
amb l'enregistrament del minut 0:53 al 7:14 del CD: 
 

• Regidor Sr. Castañeda Ramos: 
 
Se felicita perquè finalment se presenta el reglament que és necessari i que ell ja havia 
demanat. 
 

• Regidor Sr. Galve Segarra: 
 
Fa diverses puntualitzacions per a que, si escau, es tinguin en compte a l’hora de 
l’aprovació definitiva: 
 
Article 5.5 de l’ordenança: Caldria que es clarifiqués si l’autorització de l’ajuntament 
d’activitats fora d’horari escolar i no promogudes per l’AMPA es refereix únicament al CEIP 
Mediterrani o també a la resta d’instal.lacions i equipaments inclosos en l’ordenança. 
 
Article 5.10 de l’ordenança: No queda clar quins en base a quins criteris l’ajuntament 
resoldrà d’ofici els conflictes que es puguin produir. 
Article 6.6: Parla de les entitats usufrutuàries del servei de bar. Potser no és aquest el terme 
més adient. S’hauria de parlar de concessionàries. 
 
Article 12.3: Es parla de la irresponsabilitat de l’ajuntament en cas de robatori i extraviament; 
caldria afegir furt. 
 
Article 16.3.5: Parla que és una infracció greu la suplantació d’identitat. Caldria especificar 
que és una suplantació que no constitueixi delicte, ja que si ho és no es podria sancionar. 
 
En conseqüència a l’exposat, anuncia la seva abstenció. 
 
2.3. Votació: 
 
Se sotmet a votació la proposta d'aprovació inicial del Reglament d'ús de les instal.lacions 
municipals, 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 abstencions del grup municipal d'Esquerra 
Republicana de Catalunya." 
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3.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 42 
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ D’INSTAL.LACIONS I 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS.  
 
3.1. El Sr. Rafel Tomàs dóna compte de la proposta, obrant a l'expedient, d'aprovació inicial 
de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilitació d'instal.lacions i equipaments 
municipals, la qual, es transcriu íntegrament tot seguit: 
 
"PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE  L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 42 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL.LACIONS i EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS 
 
Fets 
 
Per provisió de l’Alcaldia, de  data 03-06-2021, es va disposar iniciar expedient d’aprovació de  
l'Ordenança fiscal núm. 42 reguladora de la taxa per a la utilització d’instal3lacins i 
equipaments municipals, segons la tramitació establerta en el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març. 
 
L'objecte d’aquesta ordenança és regular  la utilització d’alguna instal·lació municipal per 
activitats de diferents tipus.  
 
Vist l'informe de Secretaria, de data 03-06-2021, en relació amb el procediment i la legislació 
aplicable per procedir a l’aprovació de l'Ordenança fiscal.  
 
Fonaments de dret:  
 
-Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
  
-Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.  
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer.- Aprovar inicialment de l'Ordenança Fiscal núm. 42 reguladora de la taxa per a la 
utilització d’instal·lacions i equipaments municipals, segons document adjunt. 
 
Segon.- Sotmetre-la a informació pública mitjançant edicte publicat al BOP durant el termini 
de 30 dies, durant els quals es podran presentar al·legacions o reclamacions i transcorregut 
el qual ni no se’n presenta cap l’acord serà definitiu i es procedirà a la seva publicació 
íntegra al BOP”." 
 
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 7:47 al 17:44 del CD: 
 

• Regidor Sr. Castañeda Ramos: 
 
Anuncia la presentació d’al.legacions; No obstant això es buca un consens. 
 

• Regidor Sr. Galve Segarra: 
 
La taxa, per a la seva aplicació, distingeix entre que l’activitat sigui o no gratuïta; Al parer del 
regidor, al ser una taxa, el correcte seria aplicar una bonificació, no fer una exempció com 
sembla que pasa. 
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3.3. Votació: 
 
Se sotmet a votació la proposta d'aprovació inicial de l'ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per la utilització d'instal.lacions i equipaments municipals, més amunt transcrita, que 
s'aprova per 7 vots a favor del grup municipal de Junts per L'Ampolla i 4 abstencions dels 
GG.MM. d'Esquerra Republicana de Catalunya i Ciutadans de L'Ampolla. 
 
4.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA 
ORGÀNICA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA.  
 
4.1. El Sr. alcalde dóna compte de la proposta de modificació de la plantilla orgànica de 
personal que es transcriu, íntegrament, tot seguit: 
 
 
"PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA 
PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA. 
 
Fets  
 
El 4-6-2021 la Unitat Gestora de Recursos Humans de la Corporació va emetre informe en 
què s'hi justificava la necessitat i conveniència de dur a terme la modificació de la plantilla 
consistent en la creació d'una plaça de policia local i l'amortització d'una plaça de vigilant, 
vacant a la plantilla de personal. 
 
En data 4-6-2021 la Intervenció municipal ha emès informe sobre la despesa que, si escau, 
implica l'aprovació de la modificació de la plantilla, en el sentit següent: 
 
"S'informa favorablement l'aprovació de la plantilla de personal, com sigui que la modificació 
de la plantilla proposada es compensa amb l'amortització d'una plaça vacant de vigilant i, 
quant a la diferència de retribucions, hi ha prou disponibilitat pressupostària a les partides 
del capítol 1 de personal del pressupost de l'Ajuntament." 
 
Fonaments jurídics 
 
Els articles 22.2.i) i 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 
Els articles 126 i següents del Text Refós de les Disposicions vigents en matèria de Règim 
Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
 
L'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial 
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
L’article 283 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Els articles 26 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals.  
 
Les plantilles, que hauran de comprendre tots els llocs de treball degudament classificats 
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, s'aprovaran anualment en ocasió de 
l'aprovació del Pressupost i hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i 
eficiència i establir-se d'acord amb l'ordenació general de l'economia, sense que les 
despeses de personal puguin superar els límits que es fixin amb caràcter general a la 
normativa de pressupostos generals d’aplicació. 
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La plantilla de personal és, la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i 
categories en què s'integren els funcionaris, el personal laboral i l'eventual, i que haurà de 
respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia en virtut d'article 90.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local. 
 
L’Annex de personal forma part del Pressupost de la Corporació local en compliment de 
l’art. 168 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes locals i l’art. 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals. 
 
L’art. 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al 
servei de les entitats local, estableix que la plantilla de personal de les entitats locals ha 
d’estar integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i 
categories de les places en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual 
agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, el 
nombre de les que es trobin vacants i el grup a què pertanyin, d’acord amb la titulació 
exigida per al seu ingrés. 
 
Si amb posterioritat a l'aprovació del Pressupost, que comprendrà com a Annex la Plantilla 
de personal, fora necessària la modificació d'aquesta Plantilla, el procediment per a 
l'aprovació de la nova Plantilla de Personal serà el mateix que per a l'aprovació del 
Pressupost.  
 
Si aquesta modificació de la Plantilla de Personal afectés als crèdits consignats, haurà de 
modificar-se conjuntament el Pressupost, en cas contrari, no serà necessari. 
 
El procediment per dur a terme la modificació de la plantilla és el següent: 
 
- L'aprovació de la modificació de la plantilla municipal, haurà de ser prèviament informada 
per Intervenció, i haurà de ser aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple. 
 
- Aprovada inicialment la modificació de la plantilla, s'exposarà al públic, previ anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província per quinze dies, durant els quals els interessats podran 
examinar-los i presentar reclamacions davant el Ple. L'aprovació es considerarà definitiva si 
durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple 
disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. 
 
- A la vista de les al·legacions presentades i informades aquestes, si escau, el Ple de la 
Corporació aprovarà definitivament la modificació de la plantilla, d'acord amb l'article 22.2.i) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
- Aprovada la modificació de la plantilla, se'n remetrà còpia a l'Administració de l'Estat i el 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, dins del termini de trenta dies, 
sens perjudici de la publicació íntegra en el BOP, el DOGC i el Portal de transparència.  
La competència per aprovar la plantilla de la Corporació és del Ple de la Corporació, tal i 
com es desprèn de l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local.  
 
L’art. 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament de personal al servei 
dels ens locals estableix que la modificació de la plantilla no requereix la publicació de tota 
la plantilla sinó únicament de l’abast concret de la modificació esmentada. 
 
L’art. 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern estableix que l’Administració pública, en aplicació del principi de 
transparència, ha de fer pública la informació relativa a: "(...) d) la plantilla, la relació de llocs 
de treball i el règim retributiu". 
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PART DISPOSITIVA 
 
Per tot això, proposo al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal d’aquesta Corporació 
consistent en la creació d'una plaça de policial local, grup C2 i amortització d'una plaça de 
vigilant, grup C2, amb el mateix complement de destí i específic. 
 
Segon. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Durant aquest termini els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que estimin pertinents. 
Transcorregut aquest termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu 
aquest acord d'aprovació inicial." 
 
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 18:05 al 20:13 del CD: 
 

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

- Regidor Sr. Galve Segarra: 
 

Manifesta la seva preocupació per si s’ha prevists com cobrir les possibles baixes en el Cos 
de Vigilants.  
 
L’alcalde explica que s’ha preparat una borsa de treball per a cobrir llocs de treball en el Cos 
de Vigilants per acumulació de tasques i, alhora, s’anirà preparant el procés selectiu per a 
cobrir la plaça del Cos de Policia de manera interina. 
 
4.3. Votació: 
 
Se sotmet a votació la proposta d'aprovació inicial de la modificació de la plantilla orgànica 
de personal 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 abstencions del grup municipal 
d'Esquerra Republicana de Catalunya. 
 
5. PRECS, PREGUNTES i MOCIONS. 
 
Pren la paraula l’alcalde i, en aplicació del Reglament d’Organització i Funcionament i 
donant contesta a una pregunta formulada pel regidor Sr. Castanyeda Ramos, pregunta si 
algú dels assistents vol formular una moció. No presentar-se cap, es continua amb el punt 
de l’ordre del dia. 
 
Respecte a les preguntes, l’alcalde també llegeix la regulació que de les mateixes fa el 
reglament abans esmentat en quan a la seva presentació i contesta, i dóna la paraula als 
regidors:  
 

• Regidor Sr. Castañeda Ramos.  
 
El regidor ha presentat 4 preguntes, a tres de les quals no es poden donar resposta perquè 
fan referència al Cos de Policia i s’està pendent del resultat d’una reunió amb ells. Seran 
contestades en el proper ple. 
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A la pregunta presentada sobre la Nit Màgica se li pot donar resposta: Si que es farà i en la 
mateixa ubicació. 
 
Pren la paraula el regidor que ha formulat les preguntes per a assenyalar, desprès de 
felicitar-se perquè a la fi s’ha clarificat el sentit del que és una moció, que les 3 preguntes es 
podien haver contestat perfectament. 
 
I desprès de fer constar que ell s’ha oferit al regidor Cabrera per a la organització de les 
festes de L’Ampolla i que no se li ha trucat, formula la següent pregunta: se han demanat 
diversos pressupostos per a les tardes de vaquetes i retalladors? 
 

• Regidor Sr. Galve Segarra: 
 
Desprès de comentar l’informe de secretaria sobre el concepte de moció, planteja les 
següents preguntes: 
 

- Actuació al Carrer Lliri de Mar: 
 
Com s’ha pogut executar les obres sense haver-se cedit els terrenys? 
 

- Agenda de càrrecs públics: 
 
A banda de fer constar que l’agenda de l’alcalde no es porta al dia, pergunta per què 
únicament es fa pública l’agenda de l’alcalde i no la de la resta de regidors de l’equip de 
govern? 
 

- Zona blava del final del Barranc. 
 
En relació a l’assumpte se formulen les següents preguntes: 
 
1.- Si d’acord amb l’ordenança aquest tram es considera part del Carrer Rall i enguany s’ha 
pintat per a cobrar, per què no s’ha fet anteriorment? 
 
2.- Si es té permís de l’ACA, atès que és zona inundable. 
 
3.- Com es pot fer pagar en un puesto on hi ha un senyal que diu “Perill riuades”. 
 

- Publicitat de concessió de subvencions. 
 

Com és que no es publiquen les subvencions que atorga l’ajuntament de 3.000 € o més? 
 

- Residència de la zona Meligó. 
 
En relació a l’assumpte es formulen les següents preguntes: 
 
1.- Per què està classificat com a rústic i no com a urbà? Això impedeix cobrament IBI urbà. 
 
2.- Es voldria saber si hi ha converses amb la propietat per a vore si es pot adquirir i si és 
que hi ha, en què consisteixen i si es pot arribar a un acord. 
 
 
En aquest moment demana la paraula el Sr. Castañeda per a demanar que constin en acta 
les preguntes que no han estat contestades: 
 

- Si es preveu contractacions de nous policies. 
- Si els actuals agents faran cursos formatius. 
- Si existeix un full de ruta per a l’adequació a la nova situació de policia. 
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L’alcalde li recorda que estan registrades.  
 

• Regidor Sr. Ramírez Rodríguez: 
 

- Festes. 
 
Atès que es faran festes, si es possible que se li expliqui en aquesta sessió quines són les 
mesures que s’adoptaran en relació a la pandèmia. 
 
L’alcade recorda que les preguntes es contesten a la següent sessió. I el regidor manifesta 
la seva disconformitat. 
 

- Cobrament de terrasses ocupació marítimo terrestre i altres ocupacions any 2020. 
 
Pregunta si això ja s’ha explicat als afectats, que es trobaran en dos cobraments, el de 
l’exercici 2020 i el del 2021. 
 

- Delimitació de terrasses. 
 
Es pregunta si la delimitació serà per a tots o únicament per alguns i si afectara a tots els 
àmbits. 
 
També es demana que se li concreti les situacions en que hi haurà major permissibilitat. 
 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, quan són les 19,38 hores, el president aixeca la 
sessió, de la qual s’entén aquesta esborrany d’acta. En dono fe. 
 
El secretari, 
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