Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió Extraordinària realitzada pel Ple de la Corporació el dia 04 d’octubre de 2018.
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 4 d’octubre de 2018, per celebrar Sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament.
Assistents:



Alcalde:
Regidors:



Excusen la seva absència: Sra. Eva C. Franch Cases

Sr. Alfred Blanch Farnós
Sra. Montse Rodríguez Arasa
Sra. Judit Lleixà Solà
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

Secretaria acctal. de la Corporació: Isabel Verge Caballé
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 6 de setembre de 2018.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació, si s’escau, projecte bàsic i executiu “Arranjament del carrer Mossèn Joan Baptista
Sales”.
4. Aprovació, si s’escau, expedient 5/2018 de modificació de crèdits mitjançant suplement de
crèdit.
5. Aprovació, si s’escau, modificació Ordenances Fiscals.
6. Aprovació, si s’escau, Moció sobre “Volem entrada a l’AP7 al Montsià”.
7. Aprovació, si s’escau, Moció del grup municipal d’Esquerra Planera per a la retirada de plaques
amb simbologia franquista.
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Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 6 de setembre de 2018.
L’acta de la sessió anterior es aprovada per majoria absoluta amb els vots favorables dels sis
membres del PDeCAT, un del PP i dues abstencions d’EP.
En aquests moments s’incorpora el Sr. Batiste.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia des del número 69/2018 de 10 de setembre, fins
el número 74/2018 de 5 d’octubre, ambdós inclosos.
Restant el Ple assabentat.
3. Aprovació, si s’escau, projecte bàsic i executiu “Arranjament del carrer Mossèn Joan
Baptista Sales”.
Vist el projecte bàsic i executiu per l’execució de les obres “Arranjament del carrer Mossèn Joan
Baptista Sales”, redactat per l’arquitecte Álvaro Bayerri Olivé, amb un pressupost d’execució
per contracta de 450.680,00 €.
Atès el que disposen els articles 37 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per a la realització de les obres
“Arranjament del carrer Mossèn Joan Baptista Sales”, redactat per l’arquitecte Álvaro Bayerri
Olivé, amb un pressupost d’execució per contracta de 450.680,00 €.
SEGON. Ordenar la exposició pública del projecte inicialment aprovat, per un termini de trenta dies,
als efectes del seu examen i presentació de les al·legacions que es tinguin per oportunes,
mitjançant edictes a publicar en el Butlletí oficial de la Província i Tauler d’anuncis de la Corporació.
TERCER. Determinar que cas que en el termini d’exposició pública no es formuli cap al·legació o
reclamació el projecte esdevindrà definitivament aprovat.
El Sr. Alcalde, explica que la fisonomia final serà molt semblant a la del carrer Pagesia, l’obra
serà col·locació de pluvial, renovació de la xarxa de clavegueram, aigua i enllumenat públic,
la part del damunt amb voreres més amples sense barreres arquitectòniques, zona
d’aparcaments i acabat amb asfalt.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March.
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, es soterraran les línies elèctriques, de
telèfon, gas, ..?
El Sr. Alcalde, no, l’única empresa que s’ha prestat a soterrar cables ha estat Agute que al
carrer Hostal dels Frares han deixat un tub per a la seva fibra òptica, a la resta d’empreses
que vostè ha fet referència els hi hem ofert però no s’hi han prestat, llavors el que no farem és
encarir l’obra amb uns serveis que desprès se’n beneficiaran uns altres.
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El Sr. March, es pot fer una normativa que els obligui a soterrar els serveis.
El Sr. Alcalde, ni telefònica, ni encarar menys endesa es posen al tall de al menys pagar ells
el tub, es va escollir aquest criteri i potser és per aquest motiu que es poden aconseguir fer
aquetes obres amb aquets preus. El que si que intentem en totes les obres és retirar els postes
de fusta que hi ha a les voreres i es substitueixen per altres suports.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué, el que voldria saber és, quin és el criteri que es segueix?
El Sr. Alcalde, aparcament a la dreta en el sentit de la marxa. Això no vol dir que si un carrer
té un traçat especial no pugui anar a l’esquerra i si es dona el cas ja s’explicaran els motius.
Passant a la votació la proposta de l’alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els vots
favorables dels set membres del set membres del PDeCAT, un del PP i dues abstencions
d’EP.
4. Aprovació, si s’escau, expedient 5/2018 de modificació de crèdits mitjançant suplement
de crèdit.
Expedient número 5/2018, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses
mitjançant suplement de crèdit.
ANTECEDENTS
Pel Decret de l’Alcaldia de data 28 de setembre de 2018 s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit com a conseqüència de noves
despeses que s’han previst realitzar per a aquest exercici econòmic, sense que es puguin
demorar al proper, com a conseqüència de la necessitat d’atendre algunes despeses en
reparació i manteniment així com en inversió, pels quals no existeix crèdit consignat en el
vigent Pressupost de la Corporació o és insuficient, i considerant que es disposa dels mitjans
de finançament que es preveuen a la legislació vigent.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació
no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions
o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les
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dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
Excepcionalment, per aplicació de l’article 175.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de
crèdit amb els requisits que s’estableixen al precepte de referència.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF).
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 5/2018, que cal finançar mitjançant
romanent de tresoreria per a despeses generals.
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la consignació
és insuficient o inexistent en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de suplement
de crèdit que s’ha de finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals,
amb subjecció a les disposicions vigents i d’acord amb el següent detall:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplic.Pressup.

Descripció

165-2100003

REPARACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC

920-2120000

REPARACIÓ EDIFICIS AJUNTAMENT

342-2120007

MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Crèdit
Modificació
inicial
17.000,00
7.000,00

Crèdit
definitiu
24.000,00

5.000,00

2.000,00

7.000,00

45.000,00

10.000,00

55.000,00

333-2120008

MANTENIMENT MUSEU LA PLANA

3.000,00

2.500,00

5.500,00

1532-2190001

CARRERS I PLACES

40.000,00

5.000,00

45.000,00

454-2190002

CAMINS

65.000,00

15.000,00

80.000,00

150-2211100

ADQUISICIÓ ESTRIS

2.000,00

1.000,00

3.000,00

334-2260900

MANTENIMENT EMISSORA MUNICIPAL

5.000,00

3.500,00

8.500,00

341-2260905

JORNADES ESPORTIVES

9.500,00

3.000,00

12.500,00

338-2269903

FESTES MAJORS

338-2269904

FESTES POPULARS

171-6090010

ZONES RECREATIVES PER A GOSSOS

150.000,00
15.000,00

Total Suplement de crèdit

6.000,00

20.000,00 170.000,00
5.000,00

20.000,00

3.000,00

9.000,00

77.000,00

FINANÇAMENT DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
Aplic.Pressup.
87000

Descripció
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

Total modificació de crèdit

77.000,00
77.000,00
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2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin
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.
El Sr. Alcalde, com ja els hi explicat en Junta de Portaveus, s’incrementa el pressupost amb
77.000 euros mitjançant romanent líquid de tresoreria, destinats com consta a l’expedient en
un augment de 7.000 euros la partida de l’enllumenat públic derivat per la instal·lació al parc
municipal d’un quadre elèctric per disposar de llum quan es dugui a terme alguna activitat, la
partida del manteniment d’instal·lacions esportives s’incrementa en 10.000 euros degut
principalment per la renovació de les dutxes i l’asfaltat del camp de volei que ara passarà a
formar part del pàrquing, la partida del museu es degut a que els aparells d’aire condicionat
es van avariar, encara que desprès se’n farà càrrec l’asseguradora.
Carrer i places en 5.000 euros, fa referència bàsicament a la sortida que se l’hi dona al carrer
Lluna perllongant el carrer Mossèn Manyà. Els camins degut a que no estava contemplat quan
la Diputació podria disposar de la seva brigada per fer els camins i aquests 15.000 euros són
per acabar de pagar les tasques que ha fet al Camí Vell de la Galera, s’ha arranjat tot el camí
de punta a punta del terme municipal. La partida de l’emissora fa referència a la substitució
de l’emissor que es va fer malbé; les jornades esportives s’incrementa en 3.000 euros per
començar a fer aportacions al CF Santa Bàrbara per començar a preparar els actes del
Centenari, en concret l’edició d’un llibre, la partida de festes majors perquè se’ns ha quedat
una mica justa, el mateix he de dir respecte les festes populars tenint en compte que encara
queden les festes nadalenques i per últim la zona recreativa de gossos que la incrementem
amb 3.000 euros, perquè en faríem una altra, hem fet la primera que encara no està acabada
del tot falta equipar-la i aquesta segona zona es farà a prop els contenidors del Rabal dels
Sabres
Passant a la votació la proposta de l’alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els vots
favorables dels set membres del set membres del PDeCAT, un del PP i dues abstencions
d’EP.
5. Aprovació, si s’escau, modificació Ordenances Fiscals.
Aquest Ajuntament pretén aprovar la modificació de les següents ordenances fiscals:




Núm. 4
Núm. 28
Núm. 31

Taxa per llicències urbanístiques
Preu públic per la prestació de serveis de l’Smartcentre de Santa Bàrbara
Taxa per la utilització de sales d’equipaments municipals.

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.
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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. 4
Núm. 28
Núm. 31

Taxa per llicències urbanístiques
Preu públic per la prestació de serveis de l’Smartcentre de Santa Bàrbara
Taxa per la utilització de sales d’equipaments municipals.

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.
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 es modifiquen tres ordenances, la de llicències urbanístiques simplement es
tracta d’adaptar-nos a la legalitat vigent en el sentit que la fiança de 60,10 euros que es
dipositava fins que el tècnic verificava que les obres s’ajustaven a la llicència i llavors es
retornava, deixa de ser fiança i passa a ser un dipòsit que continuarà sent de 60 euros però
que només se’n pot retornar el 95% o sigui 57 euros. En la mateixa línia i per adaptar-nos a
la nova llei de protecció de dades el cartell d’obres desapareix, els titulars de la llicència no
han de donar a conèixer a ningú, excepte l’administració, quines obres estan duent a terme.
L’altra ordenança que es modifica és la del Preu públic per la prestació de serveis de
l’Smartcentre de Santa Bàrbara, simplement s’actualitzen els preus a tall d’exemple els cursos
que es cobraven de forma setmanal ara es cobraran mensualment, un altre exemple, es
cobrava per gravació o duplicació de CD’s actualment això ja no es fa per tant s’elimina; no
es creen nous preus, ni s’augmenten.
I per últim, la Taxa per la utilització de sales d’equipaments municipals, a la que s’inclou la
taxa per la utilització de l’Hotel d’Entitats per part de particulars i entitats privades.
Passant a la votació la proposta de l’alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els vots
favorables dels set membres del set membres del PDeCAT, un del PP i dues abstencions
d’EP.
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6. Aprovació, si s’escau, Moció sobre “Volem entrada a l’AP7 al Montsià”.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PEDeCAT SOBRE “VOLEM ENTRADA A L’AP7 AL
MONTSIÀ”
L’AP7 (E15 en nomenclatura europea) és la via ràpida de titularitat estatal (majoritàriament de
pagament) que uneix el sud de la península ibèrica amb França per la costa i és la via ràpida
amb més trànsit de turismes i mercaderies de l’Estat. Es va inaugurar al 1969 i el tram SalouAmposta el 1974. No seria fins al 1978 que s’obriria el tram Amposta-Castelló. Han passat 40
anys i la comarca del Montsià és la única comarca que no disposa d’entrada i sortida a l’AP7,
amb el conseqüent greuge que suposa per a ciutadans, empreses i turistes.
La comarca del Montsià, que limita a l’est al Mediterrani, al sud amb el Baix Maestrat (Castelló)
i al nord amb el Baix Ebre (Tarragona) i a l’oest amb el Matarranya (Teruel), té 12 municipis i
1 EMD, un total de 70000 habitants i un dels PIB x Càpita més baixos de Catalunya i els seus
ciutadans i empreses patim un greuge respecte a altres comarques que tenen 1, 2, 3 o fins i
tot 4 accessos a la mateixa via ràpida. Cal destacar que el Montsià, com a comarca més
meridional de Catalunya queda lluny de tots aquells serveis i infraestructures de la resta del
país on ens hi hem de desplaçar sovint (hospitals, universitats, ports i aeroports, centres de
treball, etc...)
La distància que hi ha entre les entrades més properes al Montsià és la màxima de tota l’AP7,
24km de distancia entre les entrades de Vinaròs-Ulldecona (42) i L’Aldea-Amposta (41). Es
dona la circumstància, a més, que entre aquestes dues entrades hi ha un tram amb alta
sinistralitat, al terme de Freginals, on els últims anys hi ha hagut diversos accidents mortals i
on s’ha constatat que la distància entre les sortides fa més difícil l’accés dels vehicles sanitaris
i d’emergències i en demora l’arribada (Veure mapa adjunt).
El proper 31/12/2019 s’acaba la concessió de l’autopista del tram Salou-Alacant i el Ministerio
de Fomento ja ha declarat que s’alliberarà dels peatges, convertint-la en la única via ràpida
que creuarà la comarca, però per entrar-hi, els ciutadans del Montsià han de recórrer molts
quilòmetres per vies interurbanes.
Per tot això, demanem que s’adoptin els següents acords:
1) Reclamar al Gobierno de España, titular de la via, que acordi amb la concessionària (o bé
pressuposti per als PGE) la realització de l’estudi d’impacte i la redacció del projecte al
pressupost 2019 de la sortida 41A al seu pas entre el terme d’Amposta i Masdenverge, així
com una àrea de servei o descans habilitada per a camions (veure proposta adjunta).
2) Demanar als diversos grups polítics del Congreso de los Diputados un compromís de donar
suport a la proposta d’accés i d’àrea de servei o descans al Montsià.
3) Fer arribar aquesta moció al Ministerio de Fomento, a la concessionària del tram (Abertis
Infraestructuras, SA), a la Conselleria de Territori, al Parlament de Catalunya, al Congrés
de Diputats i als Grups Parlamentaris del Congrés dels diputats, al Senat i al Consell
Comarcal del Montsià.
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El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué, representant del grup del PP, votaré a favor però com l’hi he explicat en Junta
de Portaveus crec que el lloc on es demana fer l’entrada/sortida no és el més idoni, perquè
queda molt a prop de la sortida que hi ha a Amposta. Penso que el millor lloc és a l’alçada del
municipi dels Freginals, no obstant, crec que el més important és que el Govern Central
reconegui la necessitat que hi ha al Montsià d’aquesta sortida/entrada.
Passant a la votació la Moció presentada es aprovada per unanimitat dels membres presents
de la Corporació.
7. Aprovació, si s’escau, Moció del grup municipal d’Esquerra Planera per a la retirada de
plaques amb simbologia franquista.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des de l'aprovació l'any 2007 de la llei de memòria històrica, les administracions públiques
Han de prendre les mesures oportunes per a la retirada de símbols d'exaltació del cop d'estat,
de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura. Els darrers anys els ajuntaments han pres
una actitud activa per retirar la simbologia franquista i gran part dels esforços s'han centrat en
les plaques d'habitatge que són l'element més nombrós. Precisament, el Cens de simbologia
franquista de Catalunya realitzat el 2010 pel Memorial Democràtic va identificar 3.674 plaques
documentades a Catalunya, que representaven més d'un 90% dels símbols presents al nostre
país. Tot i això, la seva retirada ha estat lenta pel fet que requereix de acord de cada comunitat
de veïns.
La darrera modificació de la llei dei Dret a l'Habitatge estableix la retirada de les plaques dels
habitatges que han deixat de tenir la qualificació d'habitatges protegits. Així doncs, en el
termini d'un any les persones propietàries i les comunitats de propietaris hauran de retirar-les
abans del 31 de marc del 2018.
ATES que l’article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, de Memòria Històrica estableix
que “Les administracions públiques, en l'exercici de les seves competències, prendran les
mesures oportunes pera la retirada d'escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions
commemoratives d'exaltació, personal o col·lectiva, de l'aixecament militar, de la Guerra Civil
i de la repressió de la Dictadura”.
ATES que article 190 de la Llei 5/2017, del 28 de marc, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radio tòxics, sobre
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni modifica la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. Aquesta modificació comporta la “retirada
de les plaques dels habitatges que han deixat de tenir la qualificació d'habitatges protegits” i
que “els propietaris i les comunitats de propietaris han de retirar en el termini d'un any a
comptar de Ventrada en vigor de la present disposició addicional les plaques col·locades en
el s habitatges que han deixat de tenir la qualificació d'habitatges protegits”.
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ATÉS que en aquells casos en que n’enretirin les plaques amb símbols franquistes abans del
31 de marc del 2018, suposaran una infracció lleu d'acord amb la Llei 18/2007 del dret a
l'habitatge.
Per tots aquests motius, el grup d'Esquerra Planera a l'Ajuntament de Santa Bárbara proposa
d'adopció dels següents
ACORDS
Primer. Instar les persones propietàries i les comunitats de propietaris a retirar les plaques
amb simbologia franquista en el termini més immediat possible, abans del 31 de marc de 2019.
Segon. Proporcionar des de l'Ajuntament el suport tècnic necessari a aquelles persones
propietàries o comunitats de propietaris per a la retirada de les plaques amb simbologia
franquista.
Tercer. Iniciar el procediment sancionador davant aquelles persones propietàries o comunitats
de propietaris que no ho hagin retirat les plaques en el termini fixat perla llei.
Quart. Comunicar aquest acord a les persones propietàries i comunitats de veïns del municipi
afectades ¡als grups polítics al Parlament de Catalunya.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, jo encoratjo al partit d’Esquerra
Republicana a que abans de treure totes aquestes plaques, que comencen per tombar
embassaments, presses, canals, tot el que va fer el dictador. Dona la sensació que quatre
plaques que hi poden haver a Santa Bàrbara a vostès els hi fan mal als ulls, però ho sento
molt, tapís els ulls i no les mire, perquè hi ha molta gent a qui l’hi fan mal les estelades i no
diuen res, i vostès saben que són inconstitucionals, que no es poden tenir i ningú diu res. A
més vostès estan parlant de llocs privats, si estiguessin en llocs o façanes públiques ho podria
exigir, però no és el cas, demanen que s’obri un procediment sancionador, quan és una falta
lleu, sembla que vulguin castigar a algú perquè en el seu moment, que a més estaven obligats
per llei, van posar les plaques a la façana d’aquests habitatges.
Han de mirar de tirar endavant i no recular tan en el temps, miren endavant i no perdin en
temps amb això, ja que es poden trobar amb que algun propietari es negui a treure-la ja que
està en la façana de la seva propietat.
Els hi demano que dediquin el seu temps a fer altres coses pel poble i no a passejar pel poble
mirant plaques, no presentin mocions amenaçant a la gent, en que l’ajuntament hagi d’imposar
sancions, en que la brigada hagi d’anar a treure quatre plaques, agafen vostès l’escala de la
brigada i treguin-les. La convivència es basa amb el respecte. L’oposició té altres feines a fer
per millorar el poble.
El Sr. Alcalde, dona la paraula al Sr. March.
El Sr. March, representant del grup d’EP, hem presentat aquesta moció perquè la simbologia
franquista representa una dictadura, tots estarem d’acord, inclús el Partit Popular, en que la
dictadura no és un moment de la nostra història per a recordar, l’únic que es demana en la
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moció és que es tregui la simbologia, no tenim res en contra de les obres, a més hi ha una llei
que així ho disposa, perquè representa una part de la història en la que va morir molta gent
per defensar unes idees que eren democràtiques, a qualsevol país democràtic del món això
està prohibit, menys a l’Estat Espanyol que és a l’únic lloc on recuperar simbologia franquista
públicament no està penant, en canvi en qualsevol altre país del món on hagi hagut una
dictadura, com per exemple França o Alemanya, està penat per llei. A Catalunya es va aprovar
una llei on es va ordenar la retirada de les plaques dels habitatges que han deixat de tenir la
qualificació d'habitatges protegits, i l’únic que demanem és que si hi ha simbologia que es
tregui, ja sabem que el no compliment suposa una falta lleu, però tota falta comporta una
sanció. Als propietaris se’ls ha de convidar a treure-les perquè estan incomplint la llei.
El Sr. Boqué, en cap moment he parlat de la dictadura. Vostè el que m’està dient és que vol
renuncia als seus orígens, a la seva història. També ha fet referència a una llei catalana, quan
vostès són els primers en saltar-se-la al Parlament de Catalunya.
El Sr. Alcalde, com a representant del PDeCAT i com Alcalde jo el que voldria és que el grup
d’Esquerra Planera s’impliqués en aquest tema i que quantifiqués la simbologia que hi ha al
municipi i desprès ja decidirem quines actuacions s’han de fer, si ho hem de notificar o actuar
directament, també soc del parer del Sr. Boqué de no enviar a la brigada a arrencar plaques
de façanes. És un tema que hem de gestionar entre vostès i natros.
El Sr. March, ens comprometem a fer una relació.
El Sr. Alcalde, i desprès el nostre grup es compromet a veure quina és la millor fórmula per a
no implicar en aquesta retirada a treballadors municipals
El Sr. Boqué, l’hi agrairia que la relació que l’hi presenti Esquerra Planera i les actuacions que
sobre aquest tema es duguin des de l’ajuntament se’m notifiquen.
El Sr. Alcalde, així ho farem.
Passant a la votació de la Moció presentada es aprovada per majoria absoluta amb els vots
favorables dels set membres del set membres del PDeCAT, dos d’EP i un en contra del PP.
I no havent més assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió, essent les
vint hores i quaranta-cinc minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vist i plau
L’Alcalde
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