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ACTA 
 

De la sessió Ordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 21 de setembre de 
2017. 
 
Al Saló de sessions d’aquesta Casa de la Vila es reuneixen els senyors Regidors, 
que tot seguit es nomenen, membres de la Corporació Municipal, baix la 
Presidència del Sr. Alcalde Alfred Blanch Farnós, assistit per la  Secretària acctal.  
Isabel Verge Caballé, essent les vint hores del dia 21 de setembre de 2017, per 
celebrar Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament. 
 
Assistents: 
 

 Alcalde:  Sr.  Sr. Alfred Blanch Farnós 

 Regidors:  Sra. Montse Rodríguez Arasa  
Sr. Antonio Ollés Molías 
Sr. Adrián Batiste Cuartero  
Sra. Laia Pla Coto 
Sr. Joan Abella Calduch 
Sr. March March Mayo  
Sr. Manel Crespo Liñan  
Sr. Javier Boqué Piñol 

 

 Excusen la seva presència:  Sra. Judit Lleixà Solà 
  Sra. Eva C. Franch Cases 

 
Secretaria acctal. de la Corporació:  Isabel Verge Caballé 
 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 22 de juny de 2017. 

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.  

3. Aprovació inicial Reglament sobre activitats econòmiques sotmeses a comunicació 

prèvia o declaració responsable. 

4. Aprovació, si s’escau, modificació Ordenances Fiscals. 

5. Aprovació, si s’escau, Compte General 2016. 

6. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost 2018. 

7. Precs i preguntes. 

Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 22 de juny de 

2017. 
 
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat dels membres presents de 
la Corporació. 
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2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 
 
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia des del número 42/2017 de 26 de juny, 
fins el número 69/2017, de 19 de setembre, ambdós inclosos. 
Restant el Ple assabentat. 
 

3. Aprovació inicial Reglament sobre activitats econòmiques sotmeses a 
comunicació prèvia o declaració responsable. 
 
1. ANTECEDENTS 
 

Aquest Ajuntament pretén aprovar un reglament que reguli les activitats 
econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable. 
 
La secretària interventora acctal. ha emès un informe relatiu al procediment 
d’aprovació i a l’adequació del contingut del reglament que es proposa a la 
normativa reguladora de la matèria, concretament a les normes següents: 
 
La Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives (LEPAR). 
La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats (LPCAA). 
La Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del 
comerç i determinats serveis (LMULC). 
La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica (LSA). 

 
2. FONAMENTS DE DRET 
 

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 dels següents : ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament que reguli les activitats econòmiques 
sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable. 
SEGON. Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que 
s’ha de fixar en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al BOP, 
per un període de 30 dies des del següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició al BOP, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar, si s’escau, al·legacions. 
TERCER. Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació 
inicial esdevindrà d’aprovació definitiva del Reglament. En aquest cas, l’acord 
inicial elevat a definitiu més el text íntegre del Reglament s’han de publicar al 
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tauler d’anuncis de la corporació, al BOP. També s’ha de publicar al DOGC la 
referència del BOP en què es publica el text íntegre. 
QUART. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat,  no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels 
membres presents de la Corporació. 

 
4. Aprovació, si s’escau, modificació Ordenances Fiscals. 

 
Aquest Ajuntament pretén aprovar la modificació de les següents ordenances 
fiscals: 
 
 Núm. 1 Impost sobre béns immobles. 
 Núm. 7 Taxa per la recollida d’escombraries. 
 Núm. 8 Taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis 

fúnebres de caràcter local. 
 Núm. 12  Impost de sobre activitats econòmiques 
 
D’acord amb el que establert a l’article 15 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. 
 
La Secretària interventora acctal. ha elaborat una proposta d’ordenances fiscals. 
 
Al Ple de la Corporació, es proposa l’adopció del següents: 

 
 A C O R DS 
 

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de les següents ordenances 
fiscals: 

 
 Núm. 1 Impost sobre béns immobles. 
 Núm. 7 Taxa per la recollida d’escombraries. 
 Núm. 8 Taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis 

fúnebres de caràcter local. 
 Núm. 12  Impost de sobre activitats econòmiques 

 
SEGON. Aquest acord provisional i els textos integres de les ordenances fiscals que 
s’hi annexen pel que fa referència a les modificacions efectuades en els altres casos, 
s’han d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període 
de trenta dies des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí 
Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar, si s’escau, al·legacions. 
 
TERCER. Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament 
adoptat l’acord provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més els textos 
modificats, d’acord amb el que estableix l’article 15 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, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que 
entraran en vigor. 
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Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, 
no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
El Sr. Alcalde, ja els hi vaig fer cinc cèntims a la Junta de Portaveus però ho tornaré a 
explicar, les ordenances que es proposa la seva modificació són aquelles que han 
d’estar en vigor a 1 de gener, així es modifica: 
L’ordenança núm. 1 sobre l’IBI, igual que l’any passat Cadastre va fer amb la revisió 
d’urbana i van rebaixar 5 punts el coeficient que aplica l’ajuntament, ara com Cadastre 
ha fet unes revisions a rústica, encara que aquesta revisió tingui un menor impacte 
proposen el mateix, rebaixar l’IBI de rústica del 0,80% al 0,75 % . 
L’ordenança núm. 7 de recollida d’escombreries, només fa referència a una 
especificació de l’ordenança que ara està en vigor, en el sentit, d’afegir a l’epígraf 
primer. Habitatges i allotjaments, l’especificació “estiguin o no ocupats”, per evitar mal 
entesos, de si s’està vivint o no. Per tant, només es tracta d’una especificació sense 
modificar el preu. 
L’ordenança núm. 8 taxa sobre el cementiri, només es tracta de l’actualització d’un 
dels paràgrafs que fa referència a l’exhumació de restes; quan un titular renuncia a la 
titularitat del dret funerari sobre un nínxol, i al seu interior hi queden restes d’aquestes 
s’han de retirar i reverteix en l’ajuntament, d’això se’n fan càrrec les funeràries que són 
les que cobren per aquests serveis, en la redacció anterior el cost anava al 50% entre 
les funeràries i l’ajuntament.    
L’ordenança núm. 12 sobre activitats econòmiques (IAE), suposa l’adaptació a un prec 
fet per BASE per adaptar-nos a la normativa actual, fins ara totes les empreses que 
pagaven IAE estaven catalogades en una mateixa categoria, i ara s’han d’establir dues 
categories, el criteri ha estat:  
1a categoria les empreses situades al polígon industrial Barranc de Lledó. 
2a categoria la resta d’empreses que es troben al nucli urbà, aquesta categoria es 
manté amb el mateix que venien pagant i es rebaixa amb un 0,10 € a les empreses 
que estan ubicades al polígon. 
Estem parlant d’un padró de 25.00,00 euros en total. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué. 
 
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, ens diu que l’ordenança de l’IAE 
es modifica per un prec de BASE, des del Partit Popular fa molts anys que venim 
demanant que tant l’IBI de rústica com el d’urbana que es rebaixés, ara ha arribat el 
moment l’any passat es va rebaixar la urbana aquest any la rústica, felicitar-los perquè 
al final dona la sensació que se’n donen compte i que els precs al final s’escolten i 
suposen un benefici per al poble que en definitiva és el que busquen tots. Aprovarem 
la modificació de les ordenances que s’han proposat. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March. 
 
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, el nostre grup ens abstindrem, en 
quant a l’IBI de rústica considerem que és bo que s’actualitzen el padrons però també 
és injust que amb aquesta actualització sempre surtin perjudicats els mateixos, els 
pagesos, ja que, la part de l’Estat que és la més gruixuda de l’impost no es toca, els 
perjudicats són els pagesos que tenen una parcel·la en la que s’havien fet una piscina 
o una granja que ara estan en desús, ara els hi representa un perjudici ja que hauran 
de pagar pel volum. Trobem positiu que l’Ajuntament dins de les seves competències 
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rebaixi el percentatge, perquè les persones que tenen terra ja paguen prou i cada 
vegada aquesta té menys valor. 
En quant a l’ordenança d’escombreries, ho trobem positiu perquè en aquest poble hi 
ha moltes cases deshabitades. 
En canvi amb l’IAE no estem d’acord, perquè si no ho tinc mal entès només paguen 
l’IAE les empreses que facturen més d’un milió d’euros a l’any i a aquestes empreses 
el pagar l’IAE és el que menys el preocupa i amb aquesta rebaixa són menys diners 
que entren a l’ajuntament, considerem que no s’hagués hagut de tocar aquest impost, 
la repercussió serà molt poca. Si el que volem és que s’instal·lin més empreses en el 
municipi s’han de buscar altres vies, com una bonificació en el permís d’obres. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta 
amb els vots favorables dels cinc membres de PDeCAT, un del PP i dues 
abstencions d’EP. 

 
5. Aprovació, si s’escau, Compte General 2016. 

 
ANTECEDENTS 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2016, cal elaborar el compte general de 
l’entitat local. 
 
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes 
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de 
documentació bàsica, complementària i annexos. 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2016 s’han sotmès a 
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen 
aprovador en data 14 de juny de 2017. Exposat el compte general al públic en el 
Butlletí Oficial de la Província núm. 125, de data 29 de juny de 2017, pel període 
reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions ni observacions. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Cal tenir presents els articles 208 a 212 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; 
la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions 
concordants en relació amb la tramitació i el contingut. 
 
Per tant,  
 
ES PROPOSA 
 
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2016, 
integrats pels següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació 
- Compte de resultat econòmic patrimonial 
- Liquidació del pressupost 
- Estat de canvis del patrimoni net 
- Estat de fluxos d’efectiu 
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- La memòria 
 
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local 
i de cadascun dels seus organismes autònoms. 
 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als 
seus saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i 
agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre 
els saldos comptables  i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, 
autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de 
comptabilitat.  
 
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la 
corporació. 
 
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat 
de l’exercici econòmic 2016, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que 
determinen els articles mencionats en la part expositiva. 

 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta 
amb els vots favorables dels cinc membres de PDeCAT, un del PP i dues 
abstencions d’EP. 

 
6. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost 2018. 
 

Es dona compte al Ple del Decret de l’Alcaldia que literalment es transcriu: 
 

“1. ANTECEDENTS 
 
1. El 10 de març de 2017 l’Alcalde va aprovar el pla pressupostari a mig termini 
per al període 2018-2020. 
 
2. En base al pla pressupostari a mig termini aprovat, l’Alcalde va sol·licitar 
informe a la Intervenció Municipal de la informació necessària per a determinar les 
línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2018. 
 
3. En data 1 de setembre 2017, l’Interventor va emetre informe sobre les línies 
fonamentals del pressupost proposades per l’Alcaldia. 
 
2. FONAMENTS JURÍDICS 
 
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 
d’octubre les corporacions locals trametran al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques informació sobres les línies fonamentals que 
contindran els seus pressupostos, a efectes de donar compliment als 
requeriments de la normativa europea. 
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2. L’article 13.3 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la 
Llei Orgànica  2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, estableix que les corporacions locals tenen l'obligació de remetre al 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, abans del 15 de setembre de 
cada any, les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici següent, 
que han de contenir almenys la següent informació: 

 Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació 
de les mesures d'ingressos i despeses en què es basen.  

 Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat 
fixat. Tota la informació complementària que permeti relacionar el saldo 
resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat i necessitat 
de finançament calculada d'acord amb normes del sistema europeu de 
comptes.  

 Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant 
pel que fa als recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a 
compte i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en els seus principals 
rúbriques.  

 Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de 
pressupost i les seves evolucions respecte a l'exercici precedent.  

 Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una 
comparativa homogènia amb l'exercici precedent. 

 
3. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació 

econòmica- financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o 
unitat que exerceixi les seves funcions. 

 
En virtut de l'article 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'article 21.1s) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,  
 
RESOLC 
 
1. Aprovar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall: 

 

  PREVISIÓ 

INGRESSOS 2018 

Capítol 1 1.400.000 

Capítol 2 30.000 

Capítol 3 635.000 

Capítol 4 975.000 

Capítol 5 19.350 

Ingressos corrents  3.059.350 

Capítol 6 0 

Capítol 7 158.966 

Ingressos de capital 158.966 

Capítol 8 0 

Capítol 9 0 

Ingressos financers 0 

INGRESSOS TOTALS  3.218.316 
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DESPESES 2018 

Capítol 1 975.488 

Capítol 2 1.240.000 

Capítol 3 1.808 

Capítol 4 143.000 

Despeses corrents  2.360.296 

Capítol 5 0 

Fons de contingència 0 

Capítol 6 700.000 

Capítol 7 22.330 

Despeses de capital 722.330 

Capítol 8 0 

Capítol 9 54.363 

Despeses financeres 54.363 

DESPESES TOTALS  3.136.989 

 
 

2. Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2018: 
a) contemplen el compliment de l’estabilitat pressupostària 
b) contemplen el compliment de la regla de la despesa  
c) contemplen el compliment de l’equilibri pressupostari  
d) contemplen el compliment de l’anivellament pressupostari 
e) contemplen el compliment de l’objectiu del deute 

 
3. Les modificacions més significatives en relació a al previsió de la liquidació de 
l’exercici 2017 són les següents:  

 

Ingressos/Despeses 2017 taxa variació 
2017/2018 

2018 

Ingressos 3.294.329,42 -0,02 3.218.315,62 

Corrents 3.066.833,97 0,00 3.059.350,00 

Capital 227.495,45 -0,30 158.965,62 

Financers 0,00   0,00 

Despeses 3.124.252,00 0,00 3.136.989,00 

Corrents 2.307.000,00 0,02 2.360.296,00 

Capital 782.000,00 -0,08 722.330,00 

Financers 35.252,00 0,54 54.363,00 

    
Saldo operacions no financeres 205.329,42   135.689,62 

Ajustos para el càlcul de capacitat o 
necessitat de Finançament SEC95 

-104.036,20 
 

-104.205,95 

Capacitat o necessitat de finançament 101.293,22   31.483,67 

    
Deute viu a 31/12 205.688,73   151.326,43 

A curt termini     0,00 

A llarg termini 205.688,73   151.326,43 

Ràtio Deute Viu/Ingressos corrents 0,07   0,05 
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4. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri. 
 

5. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions 
de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica  2/2012, de 27 
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.” 

 
El Ple de la Corporació es dona per assabentat. 

 
El Sr. Alcalde, dóna la paraula al Sr. March. 
 
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, quina previsió hi ha per aprovar 
els pressuposts? Al novembre? 
 
El Sr. Alcalde, si fem Ple ordinari al mes d’octubre, i està llest a l’octubre. 
 
El S. March, els hi demanem que abans de portar-lo a la seva aprovació, ens 
l’expliquin,  però no en quinze dies d’antelació. 
 
El Sr. Alcalde, la setmana que bé si vol l’hi puc explicar el que tenim previst posar 
al pressupost.  
 

7. Precs i preguntes. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué. 
 
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, voldria demanar-los que revisin 
les pilones que han posat al carrer Mare de Déu de Montserrat, n’hi ha alguna de 
doblegada i el carril pels cotxets ha quedat una mica just, és cert que l’important és la 
seguretat per als vianants, però es podria mirar d’enretirar-la una mica. 
 
El Sr. Alcalde, com vostè ha dit el que es prioritza és la seguretat dels vianants, però 
es pot mirar, no obstant l’interès de l’equip de govern és que la gent pugui anar 
caminant pel poble, per això es fan unes voreres sense barreres arquitectòniques, 
abans de estretir una vorera estretirem un carril de circulació vial, preferim que hi hagi 
bones voreres i que la gent pugui caminar per un lloc segur, respecte dels vehicles, 
com la tendència és fer carrers unidireccionals, si abans en passaven dos ara un 
passa perfectament. No obstant recullo el prec. 
 
El Sr. Boqué,  jo en cap moment l’hi he dit de treure la seguretat, només que es revisi 
i que es faciliti la circulació. 
 
El Sr. Alcalde, els que van decidir la col·locació de la última pilona van ser els de la 
recollida de brossa. 
 
En aquests moments s’incorpora el regidor Sr. Batiste. 
 
El Sr. Boqué, ens podria fer cinc cèntims sobre la contractació del conserge per a 
l’escola?, ens va comentar que es volia contractar una persona que fes d’electricista, 
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paleta, fontaner, etc., i voldria saber si la persona contractada té aquestes qualitats o 
no, el per què s’ha contractat a aquesta persona. 
 
El Sr. Alcalde, l’hi comento com a anat el procés, igual que comentar-li que 
segurament en el proper Ple es portarà a l’aprovació el reglament sobre les tasques 
del conserge de l’escola. El procés de selecció va ser clar hi havia tres apartats, 
experiència professional i formació, coneixements teòrics i entrevista personal, en els 
que s’especificava la puntuació màxima que s’atorgava en cada apartat, i el tribunal 
va proposar contractar l’aspirant que en conjunt va treure major puntuació. Si serà 
capaç o no de realitzar les tasques que vostè diu, ja es veurà, repassarem el 
reglament, es tracta d’un contracte d’un any i ja es veurà si no ens convenç llavors 
tenim l’opció d’acudir a la borsa de treball que s’ha creat amb el procés selectiu. 
 
El Sr. Alcalde, dóna la paraula a la regidora de personal, Montse Rodríguez. 
 
La Sra. Rodríguez, les tasques de manteniment que pretenem que dugui a terme són 
tasques domèstiques,  les pròpies de la plaça de subaltern, com per exemple canviar 
una bombeta o altres tasques senzilles, però per al manteniment més important ja 
anirà la brigada com sempre, però el que volem és evitar que per a tasques senzilles 
hi hagi d’anar la brigada. 
 
El Sr. Boqué, està clar, el que passa és que en les reunions que vam mantenir vaig 
entendre una altra cosa, inclús que quan no estès a l’escola podria fer altres tasques   
amb la brigada.  
 
El Sr. Alcalde, el mes de vacances que l’escola està tancada, i no l’hi corresponguin 
vacances, ja que l’escola està tancada dos mesos, farà tasques de conserge, no de 
brigada municipal o cobrirà les vacances dels nostres recepcionistes. Deslliurar de 
petites coses a la brigada segur que ho farà, la pretensió és que la brigada hi vagi 
menys, a més de reforçar el servei que es demanava des de l’escola. 
 
El Sr. Alcalde, dóna la paraula al Sr. Crespo. 
 
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’EP, uns precs, al Ple passat els hi 
vam demanar la possibilitat de posar un pipi can, ho ham mirat? 
 
El Sr. Alcalde, ho estem valorant en una zona determinada, que no és ben bé una de 
les que vostès van demanar, ja els explicaré quina és i si ho creiem convenien ho 
tirarem endavant. 
 
El Sr. Crespo, també vam demanar un pas de vianants a la cruïlla entre el passeig de 
les Escoles i el passeig de les Quatre carreteres. 
 
El Sr. Alcalde, n’hi ha un, no en cal posar un altre, no està damunt el batedor ja que 
aquell batedor no és per a pas de vianants, però a la cruïlla que vostè diu ja en hi ha 
un i a més està adaptat i enfront la botiga, per tant no en pintarem un altre a vint-i- 
cinc metres. 
 
El Sr. Crespo, en el programa de les passades festes majors estava previst fer una 
nit de ball de mantó i no es va fer, per què? 
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El Sr. Alcalde, els hi explicaria millor al regidora de festes, però el cert és que es va 
passar per alt, el motiu exacte no el se, però l’orquestra va tocar sense dedicar un 
ball al ball de mantó. 
 
El Sr. Crespo, segons el programa havia de ser a l’inici del ball i després de la mitja 
part. 
 
El Sr. Alcalde, això era el previst, però si ningú l’hi diu a l’orquestra, la regidora ens 
podria dir si el representant no els va avisar o què és el que va passar, però 
justament avui ha excusat la seva presència. 
 
El Sr. Crespo, per últim i a l’igual que l’any passat, voldríem demanar que ens facilitin 
la liquidació econòmica de les festes majors i de les piscines. 
 
El Sr. Alcalde, abans de donar per acabat el Ple d’aquest mes de setembre voldria, 
posar en relleu el posicionament en contra dels actes que aquests dies estan passant 
en contra de la Generalitat de Catalunya, en contra dels càrrecs electes que ha estat 
detinguts i assetjats. Donar recolzament a la Generalitat a la institució del nostre 
govern de Catalunya. Recordar que els mitjans estan preparats per a que el proper 
dia 1 d’octubre es pugui votar a Santa Bàrbara. 
 

I no havent més assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió, 
essent les vint hores i trenta minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
          

Vist i plau 
         L’Alcalde 
             
 
 
 
 
 

Alfred Blanch Farnós 

Ordinador
Ajuntament
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