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Sessió: PLE EXTRAORDINARI 26-09-2019
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Alfred Blanch Farnós
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 26 de setembre de 2019
Hora d'inici: 19:00
Hora de finalització: 20:45
Lloc: Saló de Plens

Assistents:
Sr. Antonio Olles Molías (JUNTS)
Sra. Laia Pla Coto (JUNTS)
Sra. Ana Maria Panisello Arasa (JUNTS)
Sr. Manel Crespo Liñan (ERC-AM)
Sra. Maria Elena Estarlich Arasa (ERC-AM)
Sr. Joaquim Martí Llombart (PP)
Sra. Maria Isabel Garcia León (MAP - MTE - ECG)
Sr. Adrián García Mármol (MAP - MTE - ECG)

Excusen la seva assistència:
Sra. Maria Àngels Bayerri Muria (PP)
Sra. Eva Franch Cases (PSC - CP)
ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ ACTA DEL PLE ORDINARI - 29-08-2019
Per unanimitat dels membres presents de la Corporació.

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 84 AL NÚM.
90 DE 2019
Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, de les resolucions de la Presidència/Alcaldia, del núm. 84 al núm. 90 de 2019,
amb un total de 7.
Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

Unitat

Assumpte
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20190000084

27 d'agost
2019

de Àrea Secretaria

20190000085

30 d'agost
2019

de

20190000086

2 de setembre
Àrea Secretaria
de 2019

Convocatòria de 'Junta de Govern Local 05-09-2019'

20190000087

9 de setembre
Àrea intervenció
de 2019

Aprovació de les relacions de transferències bancàries
número 33/2019 i 34/2019.

20190000088

13 de setembre
Àrea intervenció
de 2019

Aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2020

20190000089

16 de setembre
de 2019

Convocatòria de 'Junta de Govern Local 19-09-2019'

20190000090

23 de setembre Obres, Urbanísme i Incoació de procediment per a la declaració de ruïna
de 2019
Activitats
imminent - C/ Major, 11

Àrea intervenció

Convocatòria de 'PLE ORDINARI 29-08-2019'

Aprovació de nòmines d'agost de 2019

3. DONAR COMPTE DE LA CREACIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
Es dona compte de la creació de grups polítics, i de la seva composició que serà la següent:

1. Les Regidores i Regidors:

Alfred Blanch Farnós
Antonio Ollés Molías
Laia Pla Coto
Ana M. Panisello Arasa

Integraran un Grup polític municipal a l’Ajuntament de Santa Bàrbara amb la denominació
de Junts per Santa Bàrbara
Sigla JUNTS
Les funcions de portaveu les exercirà el Regidor Alfred Blanch Farnós

2. Les Regidores i Regidors:

Manel Crespo Liñan
M. Elena Estarlich Arasa

Integraran un Grup polític municipal a l’Ajuntament de Santa Bàrbara amb la denominació
de Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
Sigla ERC-AM.
Les funcions de portaveu les exercirà el Regidor Manel Crespo Liñan

3. Les Regidores i Regidors:
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Joaquim Martí Llombart
M. Àngels Bayerri Muria

Integraran un Grup polític municipal a l’Ajuntament de Santa Bàrbara amb la denominació
de Partit Popular
Sigla PP
Les funcions de portaveu les exercirà el Regidor Joaquim Martí Llombart.
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4. Les Regidores i Regidors:

M. Isabel Garcia León
Adrián Garcia Mármol

Integrarà un Grup polític municipal a l’Ajuntament de Santa Bàrbara amb la denominació
de Moviment Alternatiu Planer – Movem Terres de l’Ebre – En Comú Guanyem
Sigla MAP-MTE-ECG
Les funcions de portaveu les exercirà la Regidora M. Isabel Garcia León

5. La Regidora:

Eva C. Franch Cases
Integrarà un Grup polític municipal a l’Ajuntament de Santa Bàrbara amb la denominació
de Partit Socialista de Catalunya – Candidatura de Progrés
Sigla PSC-CP
Les funcions de portaveu les exercirà la Regidora Eva C. Franch Cases.
4. DONAR COMPTE DE LA COMPOSICIÓ DE LES DIFERENTS COMISSIONS
INFORMATIVES
Donant compliment a l’acord adoptat en sessió extraordinària del Ple de la Corporació
Municipal de 27 de juny de 2019 en el punt tercer de l’ordre del dia, segons el qual els
diferents grups polítics municipals havien de dirigir a l’alcaldia escrit amb la designació
concreta dels membres que han de formar part de la comissió especial de comptes i de les
comissions informatives, així com dels seus suplents, la comissió especial de comptes i les
comissions informatives estaran integrades de la següent manera:
Comissió Especial de comptes

Antonio Ollés Molías
Laia Pla Coto
Manel Crespo Liñan
Elen Estarlich Arasa
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Joaquín Martí Llombart
M. Isabel Garcia León
Eva Franch Cases
Àrees Urbanisme, personal i cultura

Alfred Blanch Farnós - President
Manel Crespo Liñan
Joaquim Martí Llombart
M. Isabel Garcia León
Eva Franch Cases
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Àrees Governació, promoció econòmica i fires

Manel Crespo Liñan - President
Antonio Ollés Molías
Joaquim Martí Llombart
M. Isabel Garcia León
Eva Franch Cases

Àrees Hisenda, servei, agricultura i mitjans comunicació

Antonio Ollés Molías - President
Manel Crespo Liñan
Joaquim Martí Llombart
M. Isabel Garcia León
Eva Franch Cases

Àrees Festes, salut i joventut

Laia Pla Coto - Presidenta
Elen Estarlich Arasa
Joaquim Martí Llombart
Adrián García Màrmol
Eva Franch Cases

Àrees Serveis Socials, esports, turisme i noves tecnologies

Ana M. Panisello Arasa - Presidenta
Elen Estarlich Arasa
Joaquim Martí Llombart
Adrián García Màrmol
Eva Franch Cases

Àrees Ensenyament, medi ambient i participació ciutadana
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Elen Estarlich Arasa - Presidenta
Alfred Blanch Farnós
Joaquim Martí Llombart
Adrián García Màrmol
Eva Franch Cases

5. ACCEPTACIÓ AL·LEGACIÓ I APROVACIÓ
"REMODELACIÓ DEL CARRER DE L'AIRE 2A FASE"

DEFINITIVA

DEL

PROJECTE
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Per majoria absoluta amb els vots favorables dels quatre membres de JUNTS, dos d'ERC,
una abstenció del PP i una abstenció del MAP.

Fets
El Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 4 de juliol de 2019, adopta l’acord d’
aprovació inicial del projecte tècnic “Remodelació del carrer de l’Aire 2a Fase”.
El projecte tècnic ha estat exposat al públic per un termini de 30 dies, mitjançant anunci
publicat en el Butlletí oficial de la Província de Tarragona del dia 23 de juliol de 2019, i a l’eTauler de la Corporació, havent-se presentat una al·legació contra el mateix.
Atenent que sobre l’acord esmentat es formula escrit d’al·legació per:

M. Rosa Montserrat Nicolàs (registre d’entrada 2379 del dia 23 d’agost de 2019)

Vist l’informe de Secretaria.

Fonaments de dret
Articles 37 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Cataunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Al·legació presentada per Maria Rosa Montserrat Nicolàs:
a) Contingut: es demana que es procedeixi a la senyalització horitzontal en la calçada
mitjançant línies obliqües a la cruïlla entre els carrers Indústria i el carrer de l’Aire, per
facilitar la maniobra de gir a la dreta, respectant els radis mínims de maniobra, al igual que
si s’ha contemplat en la resta d’interseccions afectades pel projecte.
b) Resposta: l’al·legació ha d’acceptar-se:
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Cal facilitar la maniobra de gir a la dreta, respectant els radis mínims de maniobra a l’
igual que s’ha fet en la resta d’interseccions afectades pel projecte.

Per l’anterior s’estima l’al·legació respecte a que es procedeixi a la senyalització horitzontal
en la calçada mitjançant línies obliqües a la cruïlla entre els carrers Indústria i el carrer de l’
Aire, per facilitar la maniobra de gir a la dreta, mitjançant Addenda 1 al projecte tècnic.
SEGON. Aprovar definitivament el projecte “Remodelació del carrer de l’Aire 2a Fase”, amb
la incorporació de l’Addenda 1.
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TERCER. Publicar del projecte definitivament aprovat en el Butlletí oficial de la Província i l’
e-Tauler de la Corporació.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

6. APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ "REMODELACIÓ DEL CARRER DE
L'AIRE 2A FASE"
Per majoria absoluta amb els vots favorables dels quatre membres de JUNTS, dos d'ERC,
una abstenció del PP i una abstenció del MAP.

Fets
Atenent que en data 14 d’agost de 2019, l’Alcalde de la Corporació incoà l’expedient per
contractar l’obra "Remodelació del carrer de l’Aire, 2a fase", tot motivant la necessitat i
idoneïtat de la contractació proposada.
Atesa la característica de l’obra es considera com a procediment més adequat per a la seva
adjudicació el procediment obert simplificat, oferta econòmicament més avantatjosa.
Vist l’informe d’Intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb
els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Vist l’informe de la Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i l’òrgan
competent per aprovar i adjudicar el contracte.

Fonaments de dret
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim
Local.
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Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat
oferta econòmicament més avantatjosa, per a l’obra "Remodelació del carrer de l’Aire, 2a
fase", tot convocant-ne la licitació.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 380.000,00 € IVA inclòs, la despesa que per aquest
Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a la partida 1532/6190017
de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament.
TERCER. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el
contracte de l’obra "Remodelació del carrer de l’Aire, 2a fase" mitjançant procediment obert
simplificat.
QUART. Publicar al Perfil del contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de vint
dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació es
presentin les proposicions que es considerin pertinents.
CINQUÈ. Notificar el present acord al departament d’intervenció i a obres municipals.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

MOCIONS
7. MOCIÓ DE SUPORT PER L'ANUL·LACIÓ DE L'ORDRE DEL PRESIDENT DEL TSJC
DE PROTEGIR LES SEUS JUDICIALS AMB ELS MOSSOS D'ESQUADRA
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, portaveu del grup municipal del MAP, els Mossos d’Esquadra són la policia
autonòmica de Catalunya, i el que han de fer és vetllar per la seguretat dels ciutadans,
llavors estem totalment a favor de la moció presentada.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, portaveu del grup municipal d’ERC, creiem que la policia on ha d’estar és al
carrer vetllant per la seguretat dels ciutadans i no en uns edificis on l’amenaça és mínima.

Per majoria absoluta amb els vots favorables dels quatre membres de JUNTS, dos d'ERC,
dos del MAP i una abstenció del PP.
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L’ordre de sobreprotegir les seus judicials ha afectat l’operativa dels recursos públics del
cos de Mossos d’Esquadra.
El passat mes de febrer, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ordenar al
cos de Mossos d’Esquadra la protecció presencial permanent de les seus judicials de
Catalunya arran de les protestes polítiques dels Comitès de Defensa de la República
(CDR) davant les seus judicials de Catalunya amb motiu de l’inici del judici del procés.
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El dispositiu “Toga” obliga al Cos de Mossos d’Esquadra (CME) a una vigilància policial
presencial i permanent de les seus judicials de les Audiències Provincials i dels 49 partits
judicials de Catalunya. Una patrulla està destinada a vigilar el jutjat que se li ha adscrit, i
només la poden abandonar si passa una cosa greu, i tot i així amb autorització expressa
dels comandaments.
L’ordre dictada pel TSJC és d’obligat compliment per part dels Mossos d’Esquadra, que
han d’actuar com a policia judicial i no deixa marge d’actuació a la Conselleria d’Interior.
Aquesta ordre suposa que més de mig miler d’efectius dels Mossos siguin obligats a
protegir seus judicials i afecta de manera directa la disponibilitat dels efectius del Cos de
Mossos d’Esquadra dificultant la prestació del servei públic que la Policia de la GeneralitatMossos d’Esquadra ha de prestar a la ciutadania.
La seguretat és un dels pilars de la nostra societat, i el Departament d’Interior és el màxim
responsable de la planificació i elaboració d’estratègies per mantenir la seguretat, més
encara en períodes d’alta ocupació, en motiu del turisme i les vacances d’estiu. Així mateix,
els alcaldes i alcaldesses d’aquest país, juntament amb l’equip de govern municipal, són
autoritat en matèria de seguretat d’acord amb el que preveu la Llei 4/2003 d’ordenació del
sistema de seguretat pública de Catalunya.
En aquest sentit, s’han hagut de tancar durant alguns moments les oficines d’atenció
ciutadana (OAC) i prioritzar serveis perquè els escassos efectius han d’estar vigilant una
seu judicial. Malgrat que tenen l’obligatorietat de recollir denúncies de ciutadans a
qualsevol comissaria, quan hi ha pocs efectius, i en el cas que la tipologia del fet a
denunciar ho permeti, es convida el ciutadà a tornar-hi en un altre moment perquè no hi ha
prou personal.
Actualment ens trobem en un nivell d’alerta de 4 sobre 5 per l’amenaça terrorista. Aquest
fet, juntament amb l’impacte que genera el dispositiu “Toga”, i que no s’està podent
realitzar una tasca, com seria desitjable, de prevenció i vigilància, té també una afectació
en la percepció d’inseguretat per part de la ciutadania.
Tal com han denunciat els Sindicats dels Mossos, “l’Operació Toga” altera les tasques
rutinàries dels Mossos d’Esquadra i en molts municipis no es poden cobrir els incidents del
dia a dia ni donar una resposta ràpida i efectiva.
Atès que considerem que aquesta mesura és conjuntural i que s’ha de retornar a la
normalitat, ja que no s’ha produït cap incident després de les protestes pacífiques. Atès que
tornar a aquesta situació de normalitat, no significa no voler protegir els edificis judicials.
Atès aquesta realitat visible i la necessitat de disposar de tots els efectius per la seguretat i
la prevenció de tots els pobles i ciutats de Catalunya.
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El grup municipal (NOM GRUP) proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS

PRIMER. Instar al President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que procedeixi
a adoptar el corresponent acord per a revocar l’ordre de protecció permanent i presencial,
per part del cos de Mossos d’Esquadra, de les seus judicials a Catalunya.
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SEGON. Demanar al Tribunal Superior de Justícia que alliberi al Cos dels Mossos d’
Esquadra d’aquesta protecció estàtica d’edificis per tal de poder-se dedicar a allò que és
essencial del servei públic essencial: recuperar el seu normal funcionament, i dedicar-se a
les tasques de la prevenció i la seguretat ciutadana.
TERCER. Reconèixer l’esforç que està realitzant el cos de Mossos d’Esquadra en tot
moment per a garantir la seguretat ciutadana, tot i haver de complir amb aquesta ordre
judicial.
QUART. Traslladar l’adopció d’aquests acords al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a les entitats
municipalistes i als mitjans de comunicació locals.
PRECS I PREGUNTES
8. INTERVENCIONS

El Sr. Alcalde, en resposta a una pregunta del grup del MAP sobre els horaris de la
biblioteca, tal i com l’hi vaig dir ho he parlat amb el cap del servei i ens ha elaborat un
document de justificació del perquè es tanca el mes d’agost, amb una breu història i les
activitat que es duen a terme durant l’any a l’Smartcentre, si els hi sembla bé els hi faré
arribar per correu electrònic a tots els regidors per al seu coneixement i si hi ha algun dubte
mirarem de resoldre’l.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, portaveu del grup municipal del MAP, voldria preguntar al Sr. Crespo si ha
pogut mirar alguna cosa respecte el tema del cos de vigilants, si s’ha fet l’estudi?.
El Sr. Crespo, Regidor de Governació, hi estem treballant, tenim dades del cost que
suposaria un cos de Policia local, que és molt elevat i se’n va del pressupost, i en quant al
tema del cos de vigilants hi estem treballant amb els Mossos d’Esquadra, el passat dia 19
de setembre, vàrem mantenir una reunió de tres hores amb ells, el Vigilant Municipal i jo
mateix, per mirar com emprendre l’ampliació del cos de vigilància, és tracta d’un tema que
no es pot resoldre ni en una, ni en dos, ni entres setmanes.
En quant a xifres, si parlem d’un cos de Policia Local estaríem parlant d’uns 700.000,00 €
/any aproximadament, la qual cosa per al nostre pressupost és inabastable.
La Sra. Garcia, quan ho tinguem més treballat ja ens passaran les dades.
El Sr. Crespo, si, ho estem contrastant amb municipis similars al nostre que tenen o bé
Policia Local o bé Vigilants Municipals.
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La Sra. Garcia, com a representant i portaveu del grup municipal del MAP i com a membre
del Centre d’Estudis Planers, vull fer un prec en base a la notícia que ha hagut degut a l’
ensorrament de l’edifici del carrer Major, 11, aquest matí he entrat pel registre de l’
Ajuntament un escrit en representació del nostre grup i en representació del CEP, per
aquest tema.
Que l’edifici seria enderrocat ens hem vam assabentar per una notícia publicada pel Sr.
Crespo al facebook, voldria fer una crítica constructiva, penso que una notícia d’aquestes
característiques hauria d’haver estat de forma compartida amb tots els grup municipals. És
una notícia, suposo que d’urgència, perquè urgència la té, perquè afecta la seguretat de la
gent del poble i això és important, però s’ha de tenir en compte que és una casa, és un
patrimoni important al poble, i crec que aquest fet no s’ha tingut en compte.
Voldríem saber si realment s’ha d’enderrocar o hi ha alguna possibilitat de que l’Ajuntament
pugui fer algun tipus de gestió envers aquest tema, sabem que aquestes cases són del
banc i que l’enderroc l’ha de dur a terme el banc. Volem saber sinó hi ha cap altra solució,
enderrocar-les de dins i com a mínim conservar les façanes.
Tenim l’informe tècnic, del tècnic municipal i l’informe jurídic, on ens diu que no que el que
demanem val molts diners. Volem que vostè ens faci una petita explicació de si això es pot
canviar, ja que és un patrimoni cultural al poble, ja van haver algunes masades que es van
tenir que enderrocar, nosaltres tenim un sentiment important de cara a tot el patrimoni que
es pugui conservar.
El Sr. Alcalde, el Tècnic municipal va fer un informe de ruïna imminent, aquetes cases
estan en estat ruïnós, què hem de fer esperar que ens caiguin al damunt?.
La Sra. Garcia, penso que hauria d’haver un control per part de l’Ajuntament, m’incloc jo
mateixa perquè també soc regidora, penso que a nivell de poble això s’ha de controlar,
suposo que aquesta casa no fa dos dies que està en aquest estat.
El Sr. Alcalde, ja se’ls havia fet diversos requeriments per fer intervencions de manteniment.
La Sra. Garcia, petites intervencions que no han estat suficients, imaginis vostè que en lloc
de caure la runa damunt un cotxe hagués estat una persona que passés pel carrer,
responsabilitat del banc però també de l’Ajuntament, són temes molt delicats que s’han de
controlar, si hem d’enviar al tècnic de l’Ajuntament a revisar les cases que tenim al poble
amb aquestes condicions, llavors es fa.
El Sr. Alcalde, i després que farem? ordres d’enderroc per a totes?
La Sra. Garcia, s’haurà de valorar potser hi haurà cases que no tindran cap valor
patrimonial per al poble però n’hi ha moltes que si, s’han de conservar . La casa de la que
parlem és de l’any 1.800 és una de les primeres cases del poble, està clar que la seguretat
és el primer, però s’ha d’estudiar i mirar de fer-ho de la millor manera possible per
conservar el patrimoni que tenim, si és que hi ha alguna possibilitat de negociar amb el
propietari, hi ha alguna possibilitat de paralitzar l’enderroc?, és el que l’hi pregunto.
El Sr. Alcalde, possibilitat i voluntat per part del propietari, la voluntat d’aquest és
enderrocar i el més aviat possible per tal d’evitar perills i l’Ajuntament ho hem vist en bons
ulls, des del dissabte al migdia regidors de l’Ajuntament estan fent gestions per tal d’evitar
perills innecessaris, ja que quan una casa comença a caure una de dos o s’enderroca o es
reconstrueix, però aquestes actuacions les ha de fer el propietari i el propietari no està per
refer-la, ja l’hi puc dir, el que vol és treure’s el problema del damunt.
La Sra. Garcia, hi hauria alguna possibilitat que se la pogués quedar l’Ajuntament?.
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El Sr. Alcalde, no s’ha plantejat mai.
La Sra. Garcia, s’hagués pogut plantejar, ara o fa dos anys enrere, es pot plantejar aquesta
casa està a una immobiliària a la venda per un preu ics, que no el se, però tot es pot
negociar i parlar, i destinar-la a un servei per al poble. El que no potser és que l’haguem d’
enderrocar.
El Sr. Alcalde, quin és el seu prec?.
La Sra. Garcia, que s’estudiï la possibilitat de compra per part de l’Ajuntament.
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El Regidor Ollés demana la paraula.
El Sr. Ollés, representant del grup municipal de JUNTS, el que la Regidora del MAP està
demanant és el que s’ha fet amb l’edifici de l’Ajuntament, intentar conservar-lo, perquè si
aquesta casa que és de l’any 1.800 és important, en la meva opinió l’edifici de l’Ajuntament
encara ho és més i el que s’ha fet ha estat conservar la façana, enderrocar l’estructura
interior i fer-la de cap i de nou, i sinó recordo malament en la passada campanya electoral,
al seu partit l’hi donava igual que es fes cap obra o cap intervenció, per tant el que jo
demanaria és una mica de coherència, perquè o salven les cases o no. Només dir-li que
reflexioni sobre el tema.
La Sra. Garcia, és un valor que hem de conservar i ho hem de controlar. Demanar que es
faci alguna gestió
El Sr. Alcalde, recollim el seu prec, parlarem amb el Tècnic municipal, amb els propietaris a
veure si hi ha alguna opció, la compra per part de l’Ajuntament l’ha veig complicada. I de
gestions tota la setmana que se’n fan, en primer lloc esbrinar en qui has de parlar, perquè
al ser d’un banc tens que fer moltes trucades per aclarir alguna cosa, un cop fet això la
persona responsable s’ha posat mans a l’obra, igual que la companyia elèctrica, per a
preparar el més ràpidament possible l’enderroc.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, portaveu del grup municipal del PP, en el passat Ple vostè Sr. Alcalde va
demanar si l’hi podíem passar per escrit les preguntes i els precs abans dels Plens,
nosaltres hem arribat a un acord i no l’hi passarem amb antelació, quan facin referència a
aspectes concrets. Per altra banda, les preguntes i precs que farem estaran destinades a
Regidors i Regidores, cal recordar que durant 23 anys les preguntes del Ple es van
contestar en el mateix Ple i que per algun motiu això es va deixar de fer. Entenem que per
donar resposta a algunes preguntes si que farà falta un estudi per poder-les contestar, però
la majoria amb la dedicació que vostès tenen creiem que les haurien de poder contestar en
el mateix Ple, recordar-li que el nostre partit va donar suport a les retribucions dels
membres de l’equip de govern i per tant, confiem amb el treball que duran a terme.
Tres precs, al Ple anterior ja vam comentar la possibilitat de poder convocar els Plens amb
més antelació, ja que el partit que actualment està al govern ERC, durant quatre anys ho va
demanar moltíssimes vegades. Depenent al lloc on treballes sinó ho demanes amb
bastanta antelació no pots sol·licitar permís per sortir de la feina, com és el cas de la meva
companya de partit que no s’ho ha pogut combinar. Per això demano que és convoquin
amb cinc dies d’antelació.
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Un altre prec a la Regidora d’Esports, en primer lloc felicitar-la per tota la feina que ha dut a
terme, ha estat en molts actes i felicitar-la per les paraules que va dir a la llar de jubilats en
motiu del 40è aniversari de la llar de jubilats. El prec és el següent durant els mesos de
juny, juliol, agost i setembre, es duen a terme diferents campus a les instal·lacions
esportives municipals, les qual necessiten la utilització de diversos espais, la qual cosa ha
suposat que hagin sorgit alguns problemes de convivència entre les diferents entitats, cosa
que creiem que s’hauria pogut evitar, la pregunta és existeix algun tipus de normativa
general d’ús de les instal·lacions esportives?, i més concretament de la pista de futbol sala
que està regentada pel club de pàdel?. Cas de no existir instar a la Regidora que solucioni
aquests problemes, i que faci una reunió entre totes les parts afectades, entre el club de
pàdel i el club de futbol.
Últim prec a la Regidora d’Ensenyament, felicitar-la per l’acte de la Diada de Catalunya, ens
va agradar moltíssim. El nostre partit polític ja va dir que quan es farien bé les coses ho
diríem. El prec, el mes de setembre és el mes d’inici del curs escolar, vostè va comentar a l’
emissora municipal que ha tingut molt de treball i voldríem saber si ha estat un inici de curs
diferent als dels altres anys, nosaltres entenem que la feina en les diferents regidories es
veu incrementada en funció de la importància de les mateixes. Voldríem que ens expliqués
aquest inici del curs tan complicat que vostè va dir amb tanta feina, que ens expliqués com
ha estat l’inici del curs de l’escola, l’institut, la llar d’infants i l’escola de música.
La Sra. Estarlich, Regidora d’Ensenyament, l’hi contestaré al proper Ple.
La Regidora d’Esports demana la paraula.
La Sra. Panisello, Regidora d’Esports, per poder-li respondre a la seva pregunta, voldria
saber quins han estat els problemes que han hagut a les instal·lacions esportives de la
pista de futbol sala de gespa artificial, perquè jo ja m’he reunit amb ells, hem estat parlant i
en principi del que es tracta és de manca de civisme i comprensió entre ells. Demanar que
quan hi hagin precs de cara les meves regidories se’m facin amb antelació perquè llavors
els hi podria preparar la resposta.
El Sr. Martí, portaveu del grup municipal del PP, el nostre prec és molt clar, hi ha o no una
normativa d’ús de les instal·lacions esportives de la pista de futbol sala regentada pel club
de pàdel? .
La Sra. Panisello, Regidora d’Esports, el club de pàdel si que la deu tenir. Jo el que vull
saber és de quins problemes estem parlant.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, portaveu del grup municipal d’ERC, una puntualització al company del Partit
Popular, ja que fa dos sessions Plenàries en que ens nomena dient que el nostre grup ha
demanat una cosa que mai vam demanar, mai vam demanar que els Plens es
convoquessin amb cinc dies d’antelació, i sempre vam presentar les preguntes i els precs
per escrit i per correu electrònic. No cal nomenar els altres per demanar el que creuin
convenient, si volen que es convoquin amb cinc dies ho fan i ja està.
El Sr. Martí, no em negarà que per activa i per passiva vostès van dir que no tenien prou
temps per preparar els Plens, en cap moment he dit que vostès van demanar cinc dies jo
he demanat cinc dies hàbils per poder preparar els Plens. L’únic que dic és que vostè que
ara està a l’equip de govern, i va patir-ho, crec que podria tenir una mica de consideració
amb els grups que ho demanem ja que vostès també ho van demanar.
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El Sr. Crespo, a l’igual que vostès volem més temps, l’equip de govern també demana les
preguntes amb antelació per a poder preparar les respostes i no haver d’esperar al proper
Ple per donar-los la resposta.
El Sr. Martí, crec que confon les coses, una cosa és demanar la convocatòria del Plens
amb més antelació i una altra és presentar les preguntes per escrit.
El Sr. Alcalde, el Partit Popular diu que no presentarà les preguntes per escrit i per tant es
contestaran quan es podran i també ha demanat que el Ple es convoqui amb cinc dies d’
antelació i es convocarà tan aviat com els temes a tractar estiguin preparats
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El Sr. Crespo, per acabar com vostès sabem han hagut unes detencions al nostre país i
voldria donar lectura a un escrit de suport a les persones detingudes per “l’Operació Judas”,
el 23S i contra la repressió al moviment independentista, que diu així:
“El passat 23 de setembre es va viure una operació policial a Mollet del Vallés, Sant Fost de
Campsentelles, Sabadell, Cerdanyola, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Pere de Torelló,
Sant Vicenç de Torelló contra persones membres del moviment independentista les quals l’
Audiència Nacional espanyola acusa de terrorisme, rebel·lió i sedició. Van entrar de
matinada a les cases, mentre dormien, trencant portes i fent detencions sota futuribles, i
com a prevenció de delictes en condicional, tal i com ha explicat Teresa Cunillera,
Delegada del Govern Espanyol a Catalunya.
Ara mateix set persones han estat detingudes, dues més van ser alliberades amb càrrecs
després dels escorcolls.
Aquesta nova onada repressiva, tal i com ja ho va ser el 20-S d'ara fa dos anys, busca
generar un clima d'avís a les portes de la sentència pel 1-O, i és un nou intent de construir
un relat, inexistent, de violència i lligar independentisme amb terrorisme.
Amb aquestes accions les anteriors, la maquinària de l'Estat espanyol vol atemorir ¡
desmobilitzar el conjunt del moviment independentista i republicà català, divers,
absolutament pacífic i radicalment democràtic
La societat catalana ha mostrat el seu rebuig, manifestant-se al carrer i organitzant
cassolades arreu del país. Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats ha demanat la
compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per demanar-li
explicacions.
L'operació també té, en període preelectoral, una intenció propagandística evident, i que
busca, davant l'opinió pública, contribuir a criminalitzar idees polítiques legítimes que
comparteixen amplis sectors de la societat catalana. L'independentisme és un projecte
cívic, pacífic i no violent, legítim políticament i avalat a les urnes de forma reiterada.”
El Sr. Alcalde, el grup municipal de JUNTSXSB també manifestem la nostra solidaritat amb
l’escrit de suport que el company d’Esquerra, Sr. Crespo, acaba de llegir.

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Alfred Blanch Farnós
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