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ACTA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ

IDENTIFICACIO DE LA SESSIÓ:
Núm.: 1/2017
Data: 26/01/2017
Hora inici: 19:00h
Hora d’acabament: 20:12h
Caràcter: ordinari.
Lloc: Sala de sessions

Hi assisteixen:
Pere Virgili Domínguez CIU
Isabel Mondéjar Picazo CIU
Celia Treserres Orduña CIU
Teresa Ferré Colet CIU
Manel González Jiménez CIU
Frederic Royuela Ampurdanès CIU
Antonio Bernal Puga C’s
Máximo José Ibort Corvinos C’s
Josep Antoni Benedicto Conte PSC-CP
Laura Moya Núñez PSC-CP
Rafael Luna Vivas PP-UPR
Joan Enric Vidal Morgades PP-UPR
Encarnación Ramírez Peña ICV-EUIA-E

Isabel Bobet Viladot, secretària de la corporació.
Núria Balmes Estrada, interventora de la corporació.

Declarada oberta la sessió i  declarada pública per la presidència a les 19:00 hores, un cop 
comprovada l’existència de quòrum per part de la Secretària, es procedeix a l’estudi i votació dels 
assumptes que formen l’ordre del dia de la sessió.

ORDRE DEL DIA:

A) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Expedient 328/2016.Aprovació de l'expedient de cessió a favor de la Generalitat de 
Catalunya dels terrenys destinats a la construcció del nou IES a Roda de Berà
3.  Expedient  611/2016.  Modificació  del  pla  d'ordenació  urbanística  municipal  sense 
avaluació ambiental estratègica
4. Expedient 1141/2016. Ratificació Decret aprovació conveni CORNER Turisme
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5. Expedient 358/2017. Moció Grup Municipal PP-UPR Moció creació línia de Turisme en 
Formació Professional
6.Expedient  202/2017.  Moció  presentada  pel  Grup  Municipal  ICV-EUiA-E  pel 
reconeixement  i  la  memòria  de  la  Sra.  Carme  Claramunt  al  nomenclàtor  del  nostre 
municipi
7. Expedient 537/2017.Moció per la millora del sistema ferroviari.

B) CONTROL DE LA RESTA D'ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

8.Donar compte dels Decrets d'alcaldia- 2016-1869 al 2017-0064.
9.Donar compte de les Actes de les Juntes de Govern aprovades.

C) PREC I PRESGUNTES.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

L’acta de la sessió anterior, corresponent al Ple ordinari de data 22 de desembre de 2016, 
ha  estat  distribuïda  entre  els  membres  del  Ple  de  la  corporació  juntament  amb  la 
convocatòria i per tant, de conformitat amb el que disposa l’article 110.3 del Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, se sotmet a votació sense necessitat de 
ser llegides prèviament, resultant aprovades per unanimitat. 

2.- EXPEDIENT 328/2016. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CESSIÓ A FAVOR DE 
LA  GENERALITAT  DE  CATALUNYA  DELS  TERRENYS  DESTINATS  A  LA 
CONSTRUCCIÓ DEL NOU IES A RODA DE BERÀ

Pren la paraula la Sra. Secretària:

“Abans de procedir a la lectura de la part resolutiva, la Sra. Secretària comenta que hi ha 
un punt, concretament el punt quart dels acords, que no hauria de figurar en aquesta 
proposta, sinó en el moment en què es faci la llicència d’obres. És el punt que concreta 
les bonificacions.

És més adequat que la bonificació que es donarà es concreti en el moment en què es faci 
la llicència urbanística, de conformitat amb les ordenances que estiguin vigents en aquell 
moment.

S’hauria de procedir doncs a la votació del text de la proposta sense el punt QUART.

A continuació l’alcalde sotmet a votació la inclusió de la modificació, i resulta aprovada per 
unanimitat l’esmena  presentada  per  la  Secretària,  amb  el  resultat  que  es  detalla  a 
continuació:

Vots a favor:  el Sr. Pere Virgili  Domínguez (CIU), la Sra. Teresa Ferré Colet (CIU), la Sra. 
Cèlia Treserres Orduña (CIU), la Sra. Isabel Mondéjar Picazo (CIU), el Sr. Frederic Royuela 
Ammpurdanès (CIU),  el  Sr.  Manel  González Jiménez (CIU), el  Sr.  Josep Antoni  Benedicto 
Conte (PSC-CP), la Sra. Laura Moya Núñez (PSC-CP). el Sr. Jose Ibort Corvinos (C’s), el Sr. 
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Antonio  Bernal  Puga  (C’s),  el  Sr.  Rafael  Luna  Vivas  (PP-UPR),  el  Sr.  Joan  Enric  Vidal  
Morgades (PP-UPR) i la Sra. Encarna Ramírez Peña (ICV-EUiA-E).

Abstenció: cap.

En contra: cap.

A continuació es procedeix a la lectura de la proposta esmenada.

ANTECEDENTS:

I.- El municipi de Roda de Berà actualment no disposa d’un immoble definitiu destinat a Institut 
d'Ensenyament Secundari. En resposta a la necessitat d'aquest equipament, en el Text Refós 
del Pla Parcial El Francaset (aprovat definitivament l'any 1999) es va qualificar un terreny com 
a  equipament  docent.  Aquest  solar  es  va  cedir  al  Departament  d’Ensenyament  de  la 
Generalitat a l’any 2010 per la construcció d’un institut.

Durant els transcurs d'aquests darrers anys, per tal de donar resposta a aquesta necessitat, 
s'han instal·lat de forma progressiva amb caràcter provisional, diversos mòduls prefabricats 
emplaçats en un terreny adjacent a l'escola d’infantil i primària Salvador Espriu, ubicada en la 
zona d'equipaments del sector de l'Avenar. Aquest terreny estava qualificat com a zona verda 
o d'espais lliures. Durant aquesta continua adició de mòduls, l'espai lliure dels terrenys va anar 
disminuint. Sent que l’institut conté tres línies per a cada curs de secundària, i des de la seva  
posada en funcionament ha anat incrementant la seva capacitat curs a curs fins a completar el 
cicle de l’educació secundària obligatòria, resulta inajornable la construcció del nou institut,  
motiu pel qual l'Ajuntament i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat han mantingut 
converses continues per tal de fer viable la seva construcció en el termini més breu possible. 

L'Ajuntament va efectuar una enquesta i es va constatar que la major part de pares i mares, en 
un 70%, preferien que el futur institut quedés emplaçat en el terreny en el que actualment 
s’ubiquen els esmentats mòduls.

II.-  D’acord  amb  l’anterior,  aquesta  Corporació  va  impulsar  una  modificació  puntual  del 
planejament,  ja  que  aquest  terreny  tenia  la  qualificació  de  Zona  Verda,  i  a  l’objecte 
d’intercanviar la ubicació de sòl destinat a zona verda i a equipament docent en els àmbits dels 
sectors  de l’Avenar  i  el  Francaset,  respectivament.  El  Text  Refós  de  la  Modificació  es  va 
aprovar definitivament per la CUT en data 14 de gener de 2016 i per part del Conseller de 
Política Territorial de la Generalitat en data 4 de maig de 2016 i es va publicar a efectes d’  
executivitat en el DOGC de l’1 de juliol de 2016.

III.- Mitjançant acord de data 28 d’abril de 2016 es va aprovar per part de la Junta de Govern 
Local, el projecte de parcel·lació del terreny destinats al IES de Roda de Berà, que figura a l’  
inventari de béns de la Corporació Municipal, amb la qualificació de bé patrimonial.
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En data 26 d’octubre de 2016, s’emet certificació de domini i càrregues per part del Registre de 
la propietat del Vendrell, que acredita la inscripció Registral a favor de  l’Ajuntament de Roda 
de Berà, de la finca objecte de cessió, una porció de 10.026 m2 qualificada com a Equipament 
d’ús docent.

IV.- El Ple d’aquesta Corporació local, en sessió ordinària de data 27 d’octubre de 2016, va 
adoptar, per majoria absoluta dels membres assistents, l’expedient de cessió gratuïta del 
següent bé patrimonial a favor de la Generalitat de Catalunya per tal que es destini a la 
construcció  del  nou  Institut  d’educació  Secundària  del  municipi  de  Roda  de  Berà, 
sotmetent-lo a informació pública per termini de 30 dies, mitjançant publicació de l’anunci 
en el DOGC número 7241, de 7 de novembre de 2016; el BOP de Tarragona número 210, 
del dia 4 de novembre de 2016 i a l’E-Tauler municipal.

V.- Segons resulta de la certificació de secretaria, durant el termini d’informació pública no 
consten presentades al·legacions.

FONAMENTS DE DRET

-Els articles 211 i 212 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

-Els articles 41, 49 i 50 del Reglament del patrimoni dels ens locals aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d'octubre.

-L'article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

-Els articles 109 i següents del Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat per Reial 
decret 1372/1986, de 13 de juny.

-Els articles 79 a 81 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim 
Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

-La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya.

Havent-se donat compliment a la normativa reguladora de la cessió de béns dels ens 
locals, aquesta alcaldia, previ dictamen de la comissió informativa, proposa al ple de la 
corporació l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- CEDIR GRATUÏTAMENT a favor de la Generalitat de Catalunya, el domini de la 
finca en tràmit d’inscripció a l’Inventari de Bens del Municipi com a bé patrimonial, lliure de 
càrregues i servituds, inscrita al  Registre de la Propietat com a finca independent,  per 
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destinar-la a la construcció i posada en funcionament d’un institut d’educació secundària i 
que es descriu registralment d’aquesta manera: 

“Porció de terreny qualificada com a equipament d’ús docent, clau D, d’una superfície de  
deu mil vint-i-sis metres quadrats, que limita: al Nord, amb la finca de l’Escola Salvador  
Espriu; a l’est, amb la finca resultant 2, al sud, amb el vial auxiliar de la Carretera de  
Bonastre TV- 2041; i a l’Oest, amb el vial auxiliar de la carretera de Bonastre TV- 2041”.

Es correspon amb la finca registral Núm. 15.228, Inscrita al Registre de la Propietat 2 de 
El Vendrell i amb la referència cadastral 0305909CF7600E001RD.

L’ajuntament de Roda de Berà és titular d’aquesta finca per títol de parcel·lació, segons 
resulta de l’antecedent III. 

SEGON.- LA FINCA objecte de cessió s’ha de destinar a equipament escolar mitjançant la 
seva construcció i/o ús per a tal finalitat. 

A tals efectes si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini de 5 
anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el bé objecte de  
cessió revertirà automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament cedent, en els termes 
que resulten de l’article 50 del  Decret  336/1988,  de 17 d’octubre pel  qual  s’aprova el 
Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya.

TERCER.- LA CONSTRUCCIÓ de l’equipament escolar a que fa referència aquest acord 
podrà ser dut a terme per la pròpia Generalitat de Catalunya o per un tercer mitjançant  
qualsevol  negoci  jurídic,  si  bé  la  prestació  del  servei  educatiu  en  el  mateix  haurà 
d’efectuar-lo únicament la Generalitat de Catalunya.

El  solar  és  apte  per  al  seu  correcte  destí  com  a  equipament  escolar,  no  té  cap 
condicionant  medioambiental  i  compta  amb  abastament  d’aigua,  evacuació  d’aigües, 
subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient  per l’execució de l’obra  i 
posterior correcte funcionament de l’equipament escolar, així com amb la instal·lació d’una 
estació  transformadora  d’energia  –  en  el  supòsit  de  ser  necessari  –  amb la  potència 
suficient tant per la construcció del centre com pel seu funcionament, que s’ubicarà fora 
del solar, xarxa telefònica i conducció de gas – en cas de disposar-ne – i els vials que 
limiten amb el solar tindran pavimentada la calçada i encintades les voreres. 

Correspondrà  a  l’Ajuntament  qualsevol  despesa  per  les  actuacions  urbanístiques  que 
puguin afectar a l’immoble cedit i adoptar les mesures necessàries per aconseguir el seu 
destí a plena satisfacció del cessionari, sense cap cost o càrrega per aquest, i eliminant 
qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta execució de les obres.
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QUART.-  El cessionari podrà dur a terme la construcció objecte d’aquesta cessió per si 
mateix o per terceres persones i pot establir els drets reals i les càrregues que consideri  
oportunes sobre la finca cedida a favor d’organismes, entitats o empreses que estiguin 
participades, de forma directa o indirecta, majoritàriament per la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, el cessionari o el seu causahavent podrà destinar la part del terreny no edificat 
i les construccions aixecades en l’exercici del seu dret a altres usos alternatius vinculats o 
compatibles amb el  d’equipament  escolar.  Sempre que no limitin  o condicionin el  seu 
normal desenvolupament.

CINQUÈ.-  ES FACULTA a l’Alcalde-President per a la signatura de la documentació que 
sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord.

Un cop llegida la proposta, l’alcalde dóna la paraula als portaveus perquè, si  s’escau, 
procedeixin a formular les valoracions que considerin oportunes i formulin explicació del 
vot a la proposta portada a consideració del Ple.

La Sra. Ramírez (ICV-EUiA-E) pren la paraula:

“Será  favorable,  pero  manifestar  por  nuestras  aportaciones  que  por  fin  sea  el  último 
trámite  del  ayuntamiento  y  que  se  Ponga  pronto  en  construcción  este  instituto  tan 
necesario,  y  que  además  se  puede  aprovechar  para  hacer  los  ciclos,  las  líneas  de 
formación profesional, que muchas veces yo he propuesto y también se ha propuesto por 
otras formaciones.

Mi voto es a favor.”

Pren la paraula el Sr. Vidal (PP-UPR):

“Favorable.  Com no  pot  ser  d’una  altra  manera.  Hem  manifestat  ja  a  les  juntes  de 
portaveus i a les comissions, evidentment que és un darrer pas important, Bueno darrer... 
queda un molt més important, que ho adjudiquin i que es pugui fer.

Però vaja, primer ja va ser un encert el canvi de terrenys, el canvi d’ubicació. Algú pensa 
que pot ser quedarà tot molt ajustat, veurem com queda. Però bé els projectes són els 
que són i realment també val la pena que estigui tot junt.

Evidentment el nostre vot serà favorable, però ara cal instar a qui correspongui a que faci 
el darrer pas, el definitiu i aviat puguem tenir aquest centre en marxa.”
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Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP):

“ Malauradament satisfets o insatisfets, continuem estant queixosos perquè això és una 
infraestructura molt important per al nostre municipi. Que ja hauria d’estar feta.

L’any 2010, no sabem encara perquè es va tirar enrere, jo crec que ja estaria l’institut fet, 
si que hi havia consignació pressupostària, estava a punt de licitar-se. Però per motius 
que es desconeixen, estem en el punt que estem.

Jo crec que ho hem de tirar cap endavant, ho hem de fer, vam donant passos en la bona 
direcció, i això evidentment no va ser tan curt, i tant decisiu i tan immediat, com es va 
explicar  en  aquest  plenari  primer  per  part  del  Sr.  Alcalde,  dient  que  això  estava 
pràcticament fet. Ja portem dos anys i pico, més els quatre que portem endarrerits.. i això 
és per llarg.

Mentrestant els nostres estudiants estan en barracons, això sí que ens ha de preocupar. 
Que ja no estarien en barracons. Per tant, farem esforços.

I dic, que estan estudiant en barracons perquè a última hora es va canviar de decisió en 
la ubicació de l’institut. I això té una responsabilitat. és el que volia posar de manifest.

I, dit això, el que no farem és posar més pedres al camí. Per tant el nostre vot serà a  
favor.”

Pren la paraula el Sr. Ibort (C’s):

“Sin echar la vista atrás, nosotros creemos que ha llegado el  momento de la verdad, 
cuanto antes se lleve a cabo esta obra mucho mejor, y no se trata más que poner en 
jaque, en la medida de lo posible a la Generalitat,  y que este equipamiento se haga 
cuanto antes mejor.

Nuestro voto será a favor.”

Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU):

“Sí, evidentment nosaltres també a favor. Considerem que això amb al pilota a sobre de 
la teulada de la Generalitat, i per tant, esperem que es tiri endavant amb la major celeritat 
possible.

Nosaltres apretarem tot el que estigui a les nostres mans perquè així sigui possible.”

Finalitzades les intervencions, la proposta es sotmet a votació i  resulta  aprovada per 
unanimitat, segons el detall següent:

Vots a favor: el Sr. Pere Virgili Domínguez (CIU), la Sra. Teresa Ferré Colet (CIU), la Sra. 
Cèlia  Treserres  Orduña  (CIU),  la  Sra.  Isabel  Mondéjar  Picazo  (CIU),  el  Sr.  Frederic 
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Royuela Ampurdanès (CIU), el Sr. Manel González Jiménez (CIU), el Sr. Josep Antoni 
Benedicto  Conte  (PSC-CP),  la  Sra.  Laura  Moya  Núñez  (PSC-CP),  el  Sr.  Jose  Ibort 
Corvinos (C’s), el Sr. Antonio Bernal Puga (C’s), el Sr. Rafael Luna Vivas (PP-UPR), el Sr.  
Joan Enric Vidal Morgades (PP-UPR) i la Sra. Encarna Ramírez Peña (ICV-EUiA-E).

Abstenció: cap.

En contra: cap

3.-EXPEDIENT  611/2016.  MODIFICACIÓ  DEL  PLA  D'ORDENACIÓ  URBANÍSTICA 
MUNICIPAL SENSE AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA

Vist que en data 29 de setembre de 2016, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment 
la proposta de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Roda de Berà 
referent  a la Unitat d’Actuació 8-2 per la seva divisió en diferents àmbits de sòl  urbà 
consolidat i de sòl urbà no consolidat, redactada per l’Arquitecte Josep Maria Castells 
Cabré.

Vist que l’esmentat acord i la proposta de modificació puntual es va sotmetre a informació 
pública durant el termini d’un mes, procedint a la publicació dels corresponents edictes al 
Butlletí Oficial de la Província núm. 200 de data 20 d’octubre de 2016, al DOGC núm. 
7229 de data 19 d’octubre de 2016, al Diari de Tarragona de data 11 d’octubre de 2016, al 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i a la pàgina web municipal. 

Sent que simultàniament es va atorgar audiència als Ajuntaments, l’àmbit territorial dels 
quals confinés amb el terme municipal de Roda de Berà, de conformitat amb el que es 
preveu a l’art. 85.7 del TRLU i que consta formalitzada la sol·licitud d’informes sectorials 
per a la tramitació del planejament urbanístic, validat en data 31 d’octubre de 2016, tot i  
que fins el dia de la data no s’ha rebut l’informe sol·licitat de Medi ambient a l’àmbit de 
Territori i Sostenibilitat.
Consta a l’expedient  que durant  el  termini  d’Informació pública no s’ha presentat  cap 
al·legació al respecte. 

LEGISLACIÓ APLICABLE

-Arts.  57  a 59 i  73 a 100 del  Text  Refós de la  Llei  d’Urbanisme, aprovat  pel  Decret  
Legislatiu 1/2010, de 3 d’ agost.
-Arts. 22 , 23 , 64 a 76 y 99 a 118 del Reglament de la Llei d’ Urbanisme de Catalunya, 
aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
-Disposició  Addicional  vuitena,  apartat  6.e)  de  la  Llei  16/2015,  de  21  de  juliol,  de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat
-Art. 6.1 d) de la Llei 21/2013 de 9 de desembre d’avaluació ambiental.
-Arts. 22.2, apartat c) i 47.2, ll), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del  
règim local, aquest últim amb les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de Mesures per a la modernització del govern local.
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-Normativa sectorial que sigui d’aplicació.

Vist  tot  l'anterior  i  sent  que  ha  transcorregut  el  termini  màxim  per  l’emissió  dels 
INFORMES SECTORIALS SOL·LICITATS, segons determina l’art. 85.5 del TRLU,

D’acord amb l'informe de la Tècnica d’Urbanisme, conformat per la Secretària municipal 
de data 17 de gener de 2016, es proposa al Ple previ dictamen de la Comissió informativa 
d’Urbanisme i Serveis, 

PRIMER. Aprovar provisionalment la proposta de modificació del Pla General de Roda de 
Berà referent a la Unitat d’Actuació 8-2 per la seva divisió en diferents àmbits de sòl urbà 
consolidat i de sòl urbà no consolidat.

SEGON.  Elevar  l'expedient  diligenciat  de  modificació  del  Pla  General  d'Ordenació 
Urbanística  Municipal  de  Roda  de  Berà  a  la  Comissió  Territorial  d'Urbanisme  de 
Tarragona, amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.

Un cop llegida la proposta, l’alcalde dóna la paraula als portaveus perquè, si s’escau, 
procedeixin a formular les valoracions que considerin oportunes i formulin explicació del 
vot a la proposta portada a consideració del Ple.

La Sra. Ramírez (ICV-EUiA-E) pren la paraula:

“Favorable, teniendo en cuenta que es el seguimiento de lo que ya se aprobó hace unos 
meses y no ha habido alegaciones por los vecinos, pues por supuesto que estamos  a 
favor.”

Pren la paraula el Sr. Vidal (PP-UPR):

“El nostre vot serà favorable, esperem doncs ja que es resolgui ja aquest tema i també, si 
s’està pendent del que es dictamini en la comissió d’Urbanisme, doncs també que s’insti  
a que vagi el més ràpid possible perquè serà un pas endavant. Gràcies.

Favorable”

Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP):

“A favor”

Pren la paraula el Sr. Ibort (C’s):

“A favor”

Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU):

“A favor”

Finalitzades les intervencions, la proposta es sotmet a votació i  resulta  aprovada per 
unanimitat, segons el detall següent:
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Vots a favor: el Sr. Pere Virgili Domínguez (CIU), la Sra. Teresa Ferré Colet (CIU), la Sra. 
Cèlia  Treserres  Orduña  (CIU),  la  Sra.  Isabel  Mondéjar  Picazo  (CIU),  el  Sr.  Frederic 
Royuela Ampurdanès (CIU), el Sr. Manel González Jiménez (CIU), el Sr. Josep Antoni 
Benedicto  Conte  (PSC-CP),  la  Sra.  Laura  Moya  Núñez  (PSC-CP),  el  Sr.  Jose  Ibort 
Corvinos (C’s), el Sr. Antonio Bernal Puga (C’s), el Sr. Rafael Luna Vivas (PP-UPR), Sr. 
Joan Enric Vidal Morgades (PP-UPR)  i la Sra. Encarna Ramírez Peña (ICV-EUiA-E).

Abstenció: cap

En contra: cap.

4.-  EXPEDIENT 1141/2016. RATIFICACIÓ DECRET APROVACIÓ CONVENI CORNER 
TURISME.

1. La Diputació de Tarragona, d’acord amb la lletra d) de l’article 35 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de Bases de règim Local (LBRL) té competència en matèria de cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social del territori provincial.

2.L’article 25.4 de la LBRL atribueix als municipis competències en matèria d’informació i 
promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local.

3.Les principals accions que es porten a terme en aquesta matèria en el cas de Roda de 
Berà són la participació en fires internacionals i nacionals, així com també les accions de 
publicitat i comunicació multicanal, per tal de donar a conèixer els atractius turístics del 
municipi.

4.En els darrers anys aquestes accions s’han portat  a terme en col·laboració amb El 
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, fomentant la coordinació i la integració 
d’esforços  en  la  consecució  d’objectius  que  són  comuns  a  molts  municipis  de  la 
demarcació, i obtenint uns resultats molt satisfactoris, amb el denominat conveni Córner.

5.Es voluntat d’aquesta corporació continuar amb l’experiència integradora liderada per la 
Diputació i seguir apostant per aquest mecanisme de participació conjunta i coordinada 
en accions de promoció turística del territori.

6.El Patronat de la Diputació, juntament amb l’Agència Catalana de Turisme i els diferents 
responsables polítics i tècnics de l’àrea de turisme de les administracions interessades, 
han elaborat  una proposta de conveni de col·laboració per regular aqueta participació 
conjunta i  coordinada en l’àmbit  de la promoció turística del Tarragonès, per l’exercici 
2017.

7. De les diferents opcions que planteja el conveni l’ajuntament de Roda de Berà està 
interessat en subscriure les accions següents:

a. Córner fires i promocions 2017: FITUR (Madrid), B-TRAVEL (Barcelona) i NAVARTUR 
(Navarra).

b. Córner màrqueting i comunicació 2017: Campanya de ràdio a la cadena SER (Bilbao, 
Saragossa  i  Pamplona),  Campanya  publicitària  a  internet  (Logitravel)  i  Campanya  de 
comunicació al mercat francès.

Acta de la sessió ordinària 1/2017 del Ple de data 26.1.2017



11

8. La signatura del conveni està prevista pel proper dilluns dia 16 de gener de 2017. 

Per tot l’exposat, 

RESOLC:

Primer.-  Aprovar el conveni per a la participació conjunta i coordinada al programa de 
fires internacionals, nacionals i estatals promogudes per l’Agència Catalana de Turisme i 
per una campanya de publicitat del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

Segon.-  Acceptar  que  el  Patronat  de  turisme  de  la  Diputació  de  Tarragona,  com  a 
coordinador del conveni, es faci càrrec de la despesa inicial corresponent a la facturació 
generada  per  l’Agència  Catalana  de  turisme  i  que,  després  de  cadascuna  de  les 
participacions liquidi l’import corresponent acordat per cada fira/promoció a les entitats 
participants.

Tercer.-  Comunicar  la  present  resolució  al  Patronat  de  Turisme  de  la  Diputació  de 
Tarragona, al responsable municipal de turisme i al departament de serveis econòmics, 
als efectes oportuns.

Quart.- Sotmetre la present resolució a ratificació per part del Ple de la corporació en la 
primera sessió ordinària que tingui lloc.

Un cop llegida la proposta, l’alcalde dóna la paraula als portaveus perquè, si s’escau, 
procedeixin a formular les valoracions que considerin oportunes i formulin explicació del 
vot a la proposta portada a consideració del Ple.

La Sra. Ramírez (ICV-EUiA-E) pren la paraula:

“Será favorable, pero decir que no sabemos que repercusión tiene para el municipio de 
Roda.

Lo que pasa es que en la Comisión de Empleo i Transparencia sí que hemos apostado 
mucho por la formación y por el turismo.

Por lo tanto si también hay más difusión, más que el año pasado, parece ser, está la 
SER, el Logitravel, unos cuantos más; y sabiendo que ha habido un aumento pequeño de 
400€ en relación al año pasado, estábamos entre una abstención o un voto favorable.

Lo que he dicho antes, teniendo en cuenta que estamos apostando por el turismo, si es 
una forma de atraer más turismo a Roda, pues nos parece correcto, pero queremos saber 
si hay más  contrapartida favorable para nosotros, para el municipio”.

Pren la paraula el Sr. Vidal (PP-UPR):

“Ratifiquem el vot favorable, però discrepant. Entenem que és bona la promoció que es 
fa, però vam dir-ho, tant a la Junta de Portaveus com a la Comissió, de que ens sembla 
poc seriós que aquest conveni Corner amb la Diputació de Tarragona es signi 48h abans 
de la primera fira que es feia.

Acta de la sessió ordinària 1/2017 del Ple de data 26.1.2017



12

Em sembla que val la pena, tot i que faré esmena d’algunes fires que trobo a faltar, en fi 
que penso que això s’hauria d’aprovar amb més temps no a corre cuita , si la fira “Fitur” 
s’inaugurava dimecres es fa les fotografies i la presentació a la Diputació el dilluns, és a 
dir 48h abans de la inauguració de la primera fira.

Penso que valdria la pena, perquè aquí el que fem és ratificar una cosa que vostès van 
haver d’aprovar d’urgència, perquè no hi havia més opció que fer-ho així perquè sinó 
després no era viable fer-ho.

Per  tant,  instar  a  que  es  faci  amb més  temps,  que  puguem analitzar-ho,  perquè  jo 
segueixo discrepant d’aquest corner famós dintre de l’estand de l’Agència Catalana de 
Turisme, perquè penso que passem desapercebuts. I, torno a dir, ho vam demanar l’any 
passat i no se’ns va donar; que es faci un estudi, a fons, de realment quina repercussió té 
en positiu o quins contactes si més no. Però evidentment si val la pena aquest conveni 
Corner,  perquè  em sembla  que  estem  allà  amagats;  què  és  el  que  fem allà,  quins 
beneficis tenim... 

Per cert, parlant de fires, si jo no vaig errat, a part d’això, hi havia la promoció a les fires 
de Barcelona, a Fitur , a Navartur, i a les fires de Bilbao i Saragossa, ja que jo he seguit 
aquest tema durant molts anys.

Jo  penso  que  hem  anat  cap  enrere.  El  vot  serà  favorable,  però  amb  aquesta 
discrepància;  la  signatura  a  corre  cuita,  dóna  sensació  d’improvització  i  també, 
evidentment,  aquesta manca de presència a les fires, tot i que es faci promoció en una 
cadena de ràdio; tot i que em sembla bé, però Bueno, que falta informació.

I tornem a demanar, de cara al proper any, ho votarem ara a favor, que se’ns doni un 
estudi detallat del benefici que té aquest conveni per Roda de Berà.

Vot a favor.”

Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP):

“Seguint en la línia del que han dit els meus companys d’ICV-EUiA-E i PP-UPR, nosaltres 
estem a l’espera de que d’alguna manera ens diguin quin tipus de seguiment es fa de les 
actuacions de promoció que des de l’Ajuntament de Roda de Berà es fan a través del 
conveni Corner, això seria interessant.

Quin criteris s’han seguit per anar a unes fires o a altres. Jo crec que és positiu fer-ho a 
través de la SER i no del RACC; el RACC com estava la passada, perquè justament el 
que fem és ampliar el nostre perímetre de possibles visitants i turistes. Crec que seria 
molt interessant saber quins criteris tècnics s’han seguit per anar a unes fires i no a unes 
altres i per tindre aquest mitjà de promoció i de presència i no uns altres.

Per  altra  banda,  jo  no  he  vist  l’informe  de  consignació  pressupostària  i,  estem,  en 
pressupostos prorrogats, i no només prorroguem pressupostos sinó que també ampliem 
pressupost, jo no sé si  la partida que s’està dotant jo no se si això és massa normal o no;  
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jo crec que primer es denota una falta de que ja trobem en falta els pressupostos, jo crec 
que urgeix a l’equip de govern, perquè estem ampliant una partida, en escreix supera del 
que estava dotada l’any passat.

Per tant per aquestes dues qüestions ens abstindrem.”

Pren la paraula el Sr. Ibort (C’s):

“Bien nosotros hicimos reserva de voto pero después de analizar el  tema puesto que 
nosotros des de un principio nuestra apuesta por el turismo ha sido clara, no tanto por los 
medios que vamos a utilizar para hacer esta promoción turística sino  por el turismo. Es 
decir que es lo que vamos a poner en juego a la hora de que, de alguna forma, hacer que 
nuestro municipio sea conocido y que tenga la posibilidad de ofrecer todo aquello que 
tenemos y que los turistas puedan disfrutar.

El único problema que encontramos es el que hasta ahora se ha manifestado por parte 
de toda la oposición. Es decir no sabemos por una parte, que repercusión tiene estas 
ferias dentro del panorama del turismo en Roda y, tampoco tenemos claro los costes 
reales de todo esto, puesto que no es tan sólo la firma de un convenio sino que en 
nuestra apuesta por el turismo va más allá. Ese más allá tiene que aparecer en algún 
sitio, tenemos que ver si es sólo ferias, radios…que más vamos a hacer por el turismo.

En  cuanto  a  este  convenio  nos parece  bien,  siempre  y  cuando,  pues analicemos la 
repercusión que tiene dentro del turismo en Roda.

Nuestro voto será a favor.”

Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU):

“El nostre vot serà a favor.

Òbviament el conveni Corner és una eina que es posa a la disposició dels Ajuntaments, 
és una eina mancomunada, que permet a ajuntaments com el nostre estar presents en 
fires d’una categoria internacionals com pot  ser  Fitur  o Navatur,  o  enguany també el 
BTravel.  A part  hi  ha tota una sèrie d’actuacions de caràcter  promocional que si  vols 
participar o no, l’exemple que ens posava la regidora era com quan vas a comprar un 
cotxe, el pots agafar amb aire acondicionat o no, vas fent un pac. 
Al final hem triat el pac que creiem més adient pel nostre municipi.

Insisteixo no és la única eina que hi ha, n’hi ha més i posarem en pràctica totes aquelles 
que  puguem  assolir  però,  per  tindre  presència  en  aquest  tipus  de  fires  de  manera 
independent no hi podem accedir, llavors hem d’accedir a través d’aquest sistema que 
ens facilita la Diputació, i és important, perquè ens facilita la Diputació, és a dir, és la 
Diputació la que posa la eina al nostre servei, per tant és la Diputació la que ens posa a 
sobre de la taula el conveni a signar i les dates en què s’ha de signar.

Val a dir, que respecte el tema de les dates la Diputació és la Diputació la que les posa, el 
problema és que Fitur aquest any ha avançat la seva programació i ha estat una mica 
abans, però insisteixo, no som nosaltres qui elaborem el conveni Corner i, per tant, anem 
a remolc amb el temps.
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Respecte del tema del retorn, estudiarem sistemes de mesurar aquest retorn, o el que 
pugui tenir totes aquestes actuacions; tot i la dificultat que comporta poder manifestar la 
presència de la regidora de turisme, i aquest any de l’Alcalde a la fira de Fitur; amb la  
sèrie d’entrevistes que han organitzat amb operadors, amb contractadors...  en què ha 
repercutit,  estudiarem les maneres per mesurar-lo,  però  Bueno ja no se’ns escapa a 
ningú  dels  presents  que  és  una  tasca  complicada.  Ens  agrada  ser  el  més  realistes 
possible, per tant no volem fer volar coloms al respecte, però bé estudiarem el tema.

Per tant dins de la línia que exposava el Sr. Ibort estem apostant pel turisme i per totes 
aquelles activitats, que com s’ha dit aquí implica una mica d’increment respecte de l’any 
passat.

El tema dels pressuposts i l’elaboració dels mateixos, tangencialment ens ha agafat en 
aquest procés, insisteixo les dates ens venen marcades, ens ha anat així.

Apostar pel turisme aquesta és la nostra aposta, una part d’elles; per tant votem a favor”.

Finalitzades les intervencions, la proposta es sotmet a votació i  resulta  aprovada per 
majoria qualificada, segons el detall següent:

Vots a favor: el Sr. Pere Virgili Domínguez (CIU), la Sra. Teresa Ferré Colet (CIU), la Sra. 
Cèlia  Treserres  Orduña  (CIU),  la  Sra.  Isabel  Mondéjar  Picazo  (CIU),  el  Sr.  Frederic 
Royuela  Ampurdanès  (CIU),  el  Sr.  Manel  González  Jiménez  (CIU),  el  Sr.  Jose  Ibort 
Corvinos (C’s), el Sr. Antonio Bernal Puga (C’s), el Sr. Rafael Luna Vivas (PP-UPR), el Sr.  
Joan Enric Vidal Morgades (PP-UPR) i la Sra. Encarna Ramírez Peña (ICV-EUiA-E).

Abstenció: el Sr. Josep Antoni Benedicto Conte (PSC-CP), la Sra. Laura Moya Núñez 
(PSC-CP).

En contra: cap.

5.- EXPEDIENT 358/2017. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL PP-UPR MOCIÓ CREACIÓ LÍNIA 
DE TURISME EN FORMACIÓ PROFESSIONAL

Pren la paraula el Sr. Luna (PP-UPR), com a proposant de la moció:

“ És una cosa molt senzilla.  Dintre del que hem estat parlant i dient i creient en el futur de 
Roda, un dels temes més importants és el turisme.

Aprofitant les noves instal·lacions, que no, nou institut; dic que, els que són barracons 
passen a ser construccions fixes i  adequades.  Doncs nosaltres simplement demanem 
que es facin les gestions oportunes amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, per si es podria fer alguna línia de formació professional de turisme, i diem 
també, que podria ser complementària amb unes altres línies que puguin fer uns altres 
instituts.

Podria ser, per exemple, recepcionistes, mentre Torredembarra podria fer unes altres...és 
a dir, que és tan ampli el tema que realment nosaltres creiem que és important i ve a 
col·laborar amb aquestes noves infraestructures del ja institut que tenim a Roda”
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A continuació la Sra. Secretària llegeix la part resolutiva de la moció.

En las conclusiones de la Comisión Especial de Ocupación, Social y Transparencia de 
este  Ayuntamiento  de  Roda  de  Berà,  después  de  diversas  comparecencias  de 
representantes de diferentes instituciones económicas y sociales, el turismo se apunta 
como el  sector más importante a potenciar  en nuestro municipio,  con el  fin de crear 
riqueza y en especial puesto de trabajo, por ello desde la administración local se deben 
poner  todas  las  medidas  necesarias  para  que  un  futuro  próximo  el  turismo  sea  un 
auténtico potencial económico y social. 
Entre las muchas actividades a promover para este menester se encuentra la formación, 
se hace necesaria una formación a los más jóvenes que responda a la futura demanda 
de empleo en el sector turístico. La construcción del  nuevo Instituto de Roda de Berà nos 
abre una gran oportunidad para este menester y deberíamos aprovecharla.

Es por este motivo que el Ayuntamiento de Roda de Berà adopta el siguiente 

ACUERDO

Se hagan las gestiones necesarias con el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, para estudiar la conveniencia de  crear un ciclo formativo de turismo o 
similar, que podría ser complementario con las especializaciones de la misma materia 
que podrían darse o existen en otros  institutos de la zona.

Un cop llegida la proposta, l’alcalde dóna la paraula als portaveus perquè, si s’escau, 
procedeixin a formular les valoracions que considerin oportunes i formulin explicació del 
vot a la proposta portada a consideració del Ple.

La Sra. Ramírez (ICV-EUiA-E) pren la paraula:

“ Favorable, evidentemente que sí. 

Ja saben todos ustedes, que yo soy una defensora de la formación profesional sea donde 
sea, en un centro de formación profesional o en un instituto, que puede ser una línea de 
turismo o de cualquier otra cosa. Por supuesto que votaremos a favor.”

Pren la paraula la Sra. Moya (PSC-CP):

“Sí, nosaltres votarem a favor,  òbviament en la mateixa línia. Ojalá poguéssim tenir a 
l’institut de Roda no només un cicle formatiu, ja sigui de grau mitjà o grau superior, sinó 
donar una oferta més complerta.

Votarem a favor.” 

Pren la paraula el Sr. Bernal (C’s):

“sí, nosaltres també la votarem a favor. Amb la línia que ha dit la companya Laura, és 
més crear un cicle de grau mitjà o superior que no una línia, perquè tindrem un institut, 
segurament  de  secundària,  però  ens podria  faltar  poder  optar  a  aquest  grau  mitjà  o 
superior, que amb aquest si que s’ha de desplaçar fora de Roda.
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Per tant, si  el tinguéssim aquí el  jovent podria continuar estudiant a Roda de Berà. A 
favor.”

Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU):

“Evidentment com ja s’ha dit  per tots els grups, el  vot  no pot ser d’altre manera que 
favorable; tot el que sigui incrementar les prestacions que pot tenir l’institut.

El vot serà a favor.”

Finalitzades les intervencions, la proposta es sotmet a votació i  resulta  aprovada per 
unanimitat, segons el detall següent:

Vots a favor: el Sr. Pere Virgili Domínguez (CIU), la Sra. Teresa Ferré Colet (CIU), la Sra. 
Cèlia  Treserres  Orduña  (CIU),  la  Sra.  Isabel  Mondéjar  Picazo  (CIU),  el  Sr.  Frederic 
Royuela  Ampurdanès  (CIU),  el  Sr.  Manel  González  Jiménez  (CIU),  el  Sr.  Jose  Ibort 
Corvinos (C’s),  el  Sr.  Antonio Bernal Puga (C’s),  el  Sr.  Josep Antoni  Benedicto Conte 
(PSC-CP), la Sra. Laura Moya Núñez (PSC-CP), el Sr. Rafael Luna Vivas (PP-UPR), el  
Sr. Joan Enric Vidal Morgades (PP-UPR) i la Sra. Encarna Ramírez Peña (ICV-EUiA-E).

Abstenció: cap.

En contra: cap.

6.- EXPEDIENT 202/2017. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA-E 
PEL  RECONEIXEMENT  I  LA  MEMÒRIA  DE  LA  SRA.  CARME  CLARAMUNT  AL 
NOMENCLÀTOR DEL NOSTRE MUNICIPI

El  Sr.  Alcalde dóna la paraula  a  la  Sra.  Ramírez perquè faci  l’exposició de la  moció 
presentada.

Pren la paraula la Sra. Ramírez (ICV-EUiA-E):

“Presentamos la moción porque creemos que tenemos que hacer un reconocimiento a la 
Sra. Carme Claramunt, nacida en Roda de Berà, la cual fue fusilada por sus ideas, una 
vez finalizada la guerra en la cárcel de La Bota y bueno pensamos que podrían poner su 
nombre al IES de Roda de Berà. Somos conscientes, porque se nos ha comentado en 
alguna  ocasión  que  el  nombre  de  los  institutos,  los  pone  la  comunidad  educativa  y 
estamos de acuerdo, en que las AMPAS, alumnos, profesores y demás sean los que 
propongan el nombre de los institutos.

La propuesta es que sea el Ayutamiento, quien proponga al instituto el nombre de Carme 
Claramunt, si al final el nombre no sale elegido  por consenso, pues nuestra petición es 
que se ponga el nombre a una calle del pueblo. Pienso que cualquier calle del municipio 
es merecedora de llevar su nombre y si no puede ser en el instituto pues en cualquier 
otro lugar, simplemente quería decir esto”.

Pren la paraula el Sr. Luna (PP-UPR):
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“En primer lugar nosotros votaremos que no, Sra. Ramírez. Trataré de ser muy escueto 
en decirle el porqué, y es que no existe un nuevo instituto, no existe, son unas nuevas 
instalaciones de un instituto que ya tiene un nombre, el instituto de Roda de Berà. 

Yo creo que el instituto de Roda de Berà, es el que mas aglutina la voluntad de todos y es 
el centro de identificación de nuestro municipio y el valor que tiene la educación, entrar en 
temas resbaladizos es muy complicado Sra. Ramírez, se lo digo de verdad y le reitero 
otra vez que yo soy hijo de un republicano, y lo vuelvo a decir con mucho orgullo y de una 
madre franquista y si alguna cosa me han enseñado en mi familia, es que tenemos que 
buscar lo que mas nos une, y no lo que mas nos separa. 

Lo que tenemos que hacer es buscar esos puntos en común, y que todos podamos ir por 
un mismo camino, que es el de la concordia, y no tratar de poner mociones que puedan 
abrir heridas. Yo, la entiendo a usted, dice que fue fusilada por los franquistas…muy mal, 
muy mal, tremendamente mal, pero déjeme simplemente que le lea una cosa:

“(….)”

Estamos hablando de un hijo de Roda, de Francisco Mercader Rande, hijo y esposo de 
Paz y María, yo también podría pedir para Él, porque en la guerra perdieron todos, pero 
los que mas perdieron créame usted, son gente totalmente inocente, que no estaba en 
ningún bando, simplemente eran inocentes, y le dejo con una frase que usted sabrá muy 
bien de quién es, “mas vale ejecutar a cien inocentes, que se escape un solo fascista” 
eso lo dijo en un mitin la Sra. Pasionaria.

Yo le pido a usted, reconciliación, yo le pido a usted que seamos todos capaces, todos 
capaces de buscar, aquello que sea mejor para el pueblo. Yo estoy en desacuerdo con 
todas las dictaduras, incluida la de Franco, con todas, pero hay personas que están con 
unas y no con otras. Yo con todo el cariño que le tengo Sra. Ramírez, le pediría que 
reflexionemos todos un poco y ya lo decía el portavoz de CIU, no entremos en la guerra 
de las calles, porque podríamos hacer listas enteras. 

Yo, le he puesto un ejemplo de un inocente, de un hijo de Roda de la familia Mercader,  
por el simple hecho de ser sacerdote”.

Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP):

“Muchas gracias, Sr. Alcalde. Bueno, no se si decir ora pro nobis. Bien, yo creo que la 
reconciliación no pasa por el olvido, la memoria se tiene que ejercitar, sino se pierde. 

Yo no tengo ningún problema en que si hay un sacerdote, cosa que yo no sabía, como es 
Francisco Mercader y fue fusilado y el Consistorio pidiera que se dedicara una calle, no a 
futuro sino ya, yo seria el primero en decir que sí, porque simplemente esto no va de 
bandos, sino de vecinos o vecinas nacidos aquí, que en un momento de la guerra civil,  
destrozo  a  padres  y  abuelos,  yo  todavía  me  siento  compungido  por  lo  hechos  que 
sucedieron en  mi  familia  y  en  España,  y  supongo  que  cada  uno  tiene  sus  historias 
personales.

Pero creo sinceramente que la memoria, hay que ejercitarla no olvidarla, pero no en el 
sentido de unos contra otros, sino el de explicar que tuvimos en este país una guerra 
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durísima, entre hermanos, entre vecinos, y que la mejor manera de decir que esto lo 
hemos superado, es dar normalidad a todas estas cosas, que haya de uno y de otro, eran 
simplemente gente que fue fusilada injustamente.

Para mí, todo juicio sumarísimo de un bando o de otro fue injusto, y creo que también 
podría tener una calle en su honor, evidentemente no cabrán todos, pero la primera mujer 
fusilada de Roda de Berà, sí que cabe, en representación de, y como no cabría la del Sr. 
Francisco Mercader, como sacerdote. Es precisamente esto, lo que nos hará superar el 
trauma  de  la  guerra  civil  no  escondiéndola,  porque  durante  40  años  tenemos  que 
recordar que hemos sufrido plazas, nombres y generales, únicamente de una parte.

Por lo tanto creo  que ha llegado de tener normalidad de un bando y de otro, y por esta  
normalidad es el motivo por el que vamos a apoyar esta moción. Además creo que es 
una moción muy mesurada, ya que dice que el Ayuntamiento proponga a las entidades 
educativas Consell Escolar, Departament y que en el caso que no fuera posible, poner 
una calle o una plaza. Creo simplemente que se trata de no perder la memoria, de tenerla 
equilibrada, sin aspavientos ni rencores. Simplemente decir que las cosas sucedieron y 
no  ganamos  nada  con  esconderlas,  pero  sin  ningún  tipo  de  fanatismo,  por  lo  tanto 
nuestro voto será a favor”.

Pren la paraula el Sr. Ibort (C’s):

“Nuestro voto será en contra. Entendemos que desde un principio no hemos visto claro si 
lo que realmente se pretendía, era que el instituto llevara el nombre de la Sra. Carmen 
Claramunt o simplemente tenía que pasar al  nomenclador de nuestro municipio, para 
poner el nombre a una calle. 

Hay una tremenda diferencia entre darle un nombre a un instituto y dar el nombre a una 
calle. Parece ser que en esta moción se juega un poco con las dos cosas, es decir sino 
se lo ponemos al instituto, pues se lo pondremos a una calle, no creo que esto sea lo 
correcto. En principio creo que tiene que ser la propia comunidad educativa quien debe 
proponer el  nombre y a partir  de ahí  también la  Generalitat  tendrá que decir  algo al 
respecto, y luego veremos si este nombre cabría o no cabría.

Respecto a que tenga una calle, con este nombre, bueno esto lo podríamos aceptar sin 
mayores problemas, lo que pasa es que hemos entendido que el sentido de la moción es 
ponerle el  nombre al  instituto  y  no a  una calle,  y  no  estamos de acuerdo.  Nosotros 
votaremos en contra”.

Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU):

“Nosaltres ens abstindrem. Com molt be ha dit el Sr. Luna, ha començat la guerra dels 
carrers, el tema de la memòria històrica nosaltres l’entenem d’una altra forma, en principi 
teníem una plaça anomenada Tots Els Caiguts,  que crec que una mica recollia  totes 
aquestes sensibilitats.

Crec  però,  que  amb aquests  temes  no  pararíem mai,  entenem també que no  es  la 
manera i sincerament no volem entrar en aquest tema d’anar revisant noms de carrers. 

A més proposar aquest nom per un institut... creiem que un institut no es el lloc per posar 
el nom d’una persona que ha estat afusellada injustament, creiem en aquest cas que la 
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comunitat educativa si el vol triar que el triï, però entenem que l’Ajuntament no ha de fer 
bandera d’aquestes coses i torno a insistir que sigui la comunitat educativa la que triï 
entre els noms que hi ha, però com be diu el Sr. Luna, l’institut ja te un nom.

Malauradament, ens abstindrem i no farem costat a la moció, i bé, anem avançant que 
segurament  davant  qualsevol  altra  moció  d’aquest  tipus,  aquest  serà  el  tarannà  que 
tindrem”.

Pren la paraula la Sr. Ramírez (ICV-EUiA-E): 

“Seré muy breve. Sr Luna mi intención no es ni mucho menos abrir heridas, porque en los 
dos bandos henos sufrido mucho, unos y otros, por supuesto en mi familia también. 

Simplemente la intención era la siguiente, fui a ver una exposición de un libro, me informe 
sobre  la persona, y pensé que era oportuno, ya que al tener que construirse el instituto 
definitivamente,  era  un  buen  momento  para  darle  el  nombre  recordando  la  memoria 
histórica, para que los jóvenes, los niños desde edad temprana sepan nuestra historia, 
pero  toda,  desde  el  punto  de  vista  de  la  derecha  y  la  izquierda,  porque  antes  solo 
sabíamos la de la derecha. Cuando yo fui al colegio, y por cierto que fui poco tiempo, solo 
teníamos una información, por suerte ahora tenemos mucha más.

No se ha presentado con el ánimo de levantar heridas, para nada, y como decía antes el 
compañero Benedicto, si se hubiera presentado aquí una moción para poner el nombre 
de una calle al sacerdote Francisco Mercader, pues votaría a favor también, simplemente 
eso”.

Pren la paraula el Sr.Luna (PP-UPR) dins el torn de replica:

“Le agradezco mucho Sra. Ramírez, lo que usted ha dicho, créame lo comparto, pero 
entienda usted también que es importante que no se dé pie a una situación que conlleve 
abrir heridas de gente, que todavía tiene ese gusanillo.

Cuando usted, habla de derechas, sepa que hay muchas clases de derechas, hay una 
derecha fascista, hay una izquierda fascista dictatorial, hay una derecha independentista, 
por lo tanto hay diversas formas de derechas, pero yo no me avergüenzo de decir que 
soy de derechas, pero democrático, por encima de todo esto, democrático y eso es lo que 
me permite poder mirarle a los ojos, y tenerle el respeto que le tengo, siendo usted de 
diferente”.

Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP):

“Muchas gracias. Solo decir respecto al tema de la guerra de las calles, que nosotros 
presentamos una moción para recuperar el nombre de una plaza que en un momento 
determinado ya tenía, pero nosotros no iniciamos  ninguna guerra, simplemente le dimos 
un nombre a una plaza, nada más”. 

Finalitzades les intervencions, la proposta es sotmet a votació i  resulta  aprovada per 
unanimitat, segons el detall següent:
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Vots a favor: el Sr. Josep Antoni Benedicto Conte (PSC-CP), la Sra. Laura Moya Núñez 
(PSC-CP) i la Sra. Encarna Ramírez Peña (ICV-EUiA-E).

Abstenció: el Sr. Pere Virgili Domínguez (CIU), la Sra. Teresa Ferré Colet (CIU), la Sra. 
Cèlia  Treserres  Orduña  (CIU),  la  Sra.  Isabel  Mondéjar  Picazo  (CIU),  el  Sr.  Frederic 
Royuela Ammpurdanès (CIU), el Sr. Manel González Jiménez (CIU), el Sr. Rafael Luna 
Vivas (PP-UPR) i el Sr. Joan Enric Vidal Morgades (PP-UPR).

En contra: el Sr. Jose Ibort Corvinos (C’s) i el Sr. Antonio Bernal Puga (C’s),

7.- EXPEDIENT 537/2017.MOCIÓ PER LA MILLORA DEL SISTEMA FERROVIARI.

El Sr.  Benedicto demana al  Sr.  Alcalde la  paraula, per fer  un petit  incís i  recordar al 
regidors que a la comissió informativa es va acordar que es fes constar al punt setè el  
nom de baixador de Roda.

La Sra. Secretària comenta que es cert, que així es va acordar a la comissió, que es 
posaria el nom de baixador de Roda, que així es com es va votar, ha esta un error i s’ha 
donat lectura del document anterior a la modificació sol·licitada a la comissió.

L’alcalde un cop feta l’esmena dóna la paraula a la Sra. Ramírez.

Pren la paraula la Sra. Ramírez (ICV-EUiA-E):

“El voto, será favorable. Hace unos meses presente como ICV-EUiA-E, una moción sobre 
este  mismo  tema  y  se  acordó  con  todos  los  grupos  municipales  que  se  haría  una 
conjunta que es la que se ha dado lectura hoy en el Pleno. Decir solamente que es una 
necesidad urgente, que se quite la vía que pasa por el centro del pueblo, ya que aunque 
no  haya  sucedido  ningún  accidente  grave,  siempre  cabe  la  posibilidad  de  que  haya 
alguno, y así evitar que los trenes con mercancías peligrosas pasen por el centro del 
pueblo y desviarlos hacia la costa.

Es una moción consensuada con todos los grupos municipales, y tenemos que hacer 
todo lo posible para ponerla en marcha y aprovechando que tenemos al Sr. Luna, en la 
delegación del gobierno en Tarragona, se podrá hacer mas hincapié en este tema y de 
este modo hacer que se pueda llevar a cabo lo mas pronto posible”. 

Pren la paraula el Sr. Luna (PP-UPR):

“Muchas  gracias,  Sra.  Encarna.  Delegado  del  Gobierno  no  puedo  ser,  podría  ser  si 
tuviera la carrera de funcionario, Técnicos Superiores que es lo que marca la ley, para 
evitar tener comisarios políticos, como tienen otras formaciones políticas. 

Mi cargo es otro, también es importante e intentaré hacer todo lo posible por Roda.

Jo, en primer lloc vull donar les gràcies al Sr.Alcalde, amb l’atenció que ha tingut envers 
els altres grups politics, deixant oberta la moció i presentar-la conjuntament, deixant que 
la resta puguem realitzar les nostres aportacions, com hem fet nosaltres amb un tema 
que ens preocupava, com es el  tema de treure les vies de dalt i  les mercaderies per 
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l’interior, el que suposaria desviar-les per la costa, fet que no suposaria canviar-les de 
lloc.

El que vull és agrair moltíssim la deferència i ja m’hagués agradat que la generositat que 
ha tingut el Sr. Alcalde i la Sra. Ramírez, s’hagués demostrat també quan es va parlar de 
la comissió del ROM, ja m’hagués agradat, però bé, ens felicitem i crec que tots hem 
aportat  el  nostre  granet  de  sorra.  Moltes  gràcies,  Sra.  Ramírez  i  moltes  gràcies  Sr. 
Alcalde”.

El Sr. Alcalde dóna les gràcies al Sr. Luna (PP-UPR):

Pren la paraula el Sr. Luna (PP-UPR):

“Si, si, es la moció que es va presentar per crear una comissió del ROM, es pot consultar 
als grups de l’oposició, per tant que es vegi que quan es crida, es té”.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:

“Molt bé, això es diu “aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid”.

Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP):

“Lo mismo podríamos decir de la comisión de comunicación y audiovisual que tampoco 
tenemos noticias, se presento la moción y tampoco se nos dijo nada. 

Bueno, dicho esto, decir que la moción esta consensuada y da respuesta o por lo  menos 
se han hecho peticiones a las organizaciones correspondientes y competentes, en lo que 
concierne a la problemática de la  red de ferrocarriles de nuestro municipio, y continuo 
insistiendo que es una competencia que depende del gobierno central mayoritariamente, 
pues aprovechemos que tenemos un miembro de este consistorio con responsabilidades 
dentro  de  la  subdelegación  del  gobierno,  creo  que  al  ser  una  moción  consensuada 
correrá mucho mas y así lo espero y lo creo, por lo tanto votaremos a favor”.

Pren la paraula el Sr. Bernal (C’s):

 “Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Nosaltres també la votarem a favor, com no pot ser d’una 
altra manera, amb una moció conjunta presentada per tot els grups municipals. 

A nosaltres ens agrada molt el punt vuitè, on es parla de demanar que la línia morta de 
Reus a Roda, es transformi en una via verda, que aprofitaríem de cara al turisme i al 
mateix punt demana que no perjudiqui el pas de mercaderies, per la línia de costa. 

Es parla també en algun altra punt del Pla Territorial del Camp de Tarragona, que els que 
el coneixem una mica i varem participar en el seu dia, creiem que és aquí on hauríem de 
fer  més  èmfasi  i  tirar-ho  endavant  el  més  aviat  possible,  perquè  en  primer  lloc 
aconseguiríem que la famosa autovia que no passa pel nostre municipi, doncs tingués un 
accés i aprofitant l’ocasió es portaria la línia del tren en aquesta part  i  per tant ja no 
tindríem el pas a nivell, ni tots aquests problemes i seria molt mes còmode tant pels veïns 
i veïnes de Roda de Berà, així com pels potencials turistes del nostre municipi. Per tant 
nosaltres, evidentment a favor”.
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Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU):

“Òbviament el nostre vot serà a favor, per aquest motiu hem consensuat una proposta, 
inicialment  presentada  pel  grup  municipal  de  ICV-EUiA-E,  ens  ha  costat  una  mica 
treballar-la però finalment s’ha presentat,  creiem que son temes importants pel nostre 
municipi, son temes latents i tot el que signifiqui sumar esforços, doncs serà benvingut, 
per tant intentarem tirar-ho endavant”.

Finalitzades les intervencions, la proposta es sotmet a votació i  resulta  aprovada per 
unanimitat, segons el detall següent:

Vots a favor: el Sr. Pere Virgili Domínguez (CIU), la Sra. Teresa Ferré Colet (CIU), la Sra. 
Cèlia  Treserres  Orduña  (CIU),  la  Sra.  Isabel  Mondéjar  Picazo  (CIU),  el  Sr.  Frederic 
Royuela Ammpurdanès (CIU), el  Sr.  Manel  González Jiménez (CIU), el  Sr.  Jose Ibort 
Corvinos (C’s),  el  Sr.  Antonio Bernal Puga (C’s),  el  Sr.  Josep Antoni  Benedicto Conte 
(PSC-CP), la Sra. Laura Moya Núñez (PSC-CP), el Sr. Rafael Luna Vivas (PP-UPR) i la 
Sra. Encarna Ramírez Peña (ICV-EUiA-E).

Abstenció: cap.

En contra: cap.

B) CONTROL DE LA RESTA D’ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

8.- Donar compte dels Decrets d'alcaldia- 2016-1869 al 2017-0064.

Els regidors es donen per assabentats.

9.- Donar compte de les Actes de les Juntes de Govern aprovades.
•Acta 48/2016, de 5 de desembre de 2016
•Acta 49/2016, de 15 de desembre de 2016
•Acta 50/2016, de 22 de desembre de 2016
•Acta 1/2017, de 5 de gener de 2017
•Acta 2/2017, de 12 de gener de 2017

Els regidors es donen per assabentats.

C) PRECS I PREGUNTES.

Pren la paraula el Sr. Royuela per donar contesta a les preguntes formulades a l’anterior 
Ple ordinari:

“En aquest cas hi havia dues preguntes, la primera per part del grup d'ICV-EUiA-E, que 
ens preguntava si l’ajuntament complia amb el ràtio, que es marca de treballadors amb 
discapacitat. 
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Sembla  ser,  que  aquest  ràtio  si  l’estem  complint,  és  a  dir,  tenim  alguns  casos  de 
treballadors que compleixen, estrictament, el que és una declaració de discapacitat, hi ha 
d’altres  temes  més  puntuals,  ara  bé;  que  estiguem complint  això  no  vol  dir  que  no 
tinguem interès a seguir integrant a aquest treballador en les futures, per exemple, borses 
de treball,  en les pròximes edicions que vagin sortint.  Tenen una cabuda especial  en 
aquestes  futures  incorporacions,  per  tant,  sí,  li  recollim el  prec  i  dir  que el  seguirem 
potenciant en allò que es pugui, que ja sabem tots aquí el que ens passa en el tema de la 
contractació i d’aquest famós capítol 1.

“L’altra pregunta ens venia per part del grup del PSC- CP, se’ns preguntava sobre el tema 
dels criteris que se segueixen quant a la sectorització i, a la distribució en el temps dels 
contractes de la poda que es fa externalitzada en diferents urbanitzacions. 

Val a dir, que el sistema el coneixen els regidors aquí presents, són contractes menors i 
per tant, la dinàmica de l’ajuntament fins aquest moment, és demanar 3 pressupostos i 
aquell que ofereix millors condicions és el que s’adjudica.

La pregunta anava sobre el tema de la sectorització, entenc que amb això se’ns pregunta 
quines urbanitzacions són sotmeses a poda, i d’altres, doncs per exemple, és la brigada 
la que actua sobre elles. En aquest sentit són els tècnics, la mateixa brigada, els seus 
encarregats  i  l’equip  directiu,  per  dir-ho  d’alguna  manera,  de  l'àrea  de  serveis,  qui, 
després  de la  recollida  de dades d’altres temporades,  ens indica  millor,  que aquesta 
urbanització es faci d’aquesta manera, i aquesta altra urbanització es faci directament per 
nosaltres. Aquest és el criteri que es fa servir, ens indiquen els nostres tècnics en quines 
àrees creuen que és més convenient fer el tema a través d’un contracte externalitzat  per 
fer tot això de la poda”.

- Pren la paraula la Sra. Encarna Ramírez (ICV-EUiA-E):

“Sí, una pregunta”.

“Al inicio de la legislatura, presentamos una moción por el tema del agua.

Pedíamos  de que se municipalice el agua de Sorea, porque en el municipio de Roda 
tenemos varios tipos de recibos. No sé cómo están las gestiones, si se ha hecho alguna 
gestión ya o como está el tema. Una pregunta para el próximo pleno si un caso. 

La otra es si se ha hecho alguna gestión sobre el tema de las torres de alta tensión, se ha 
hecho alguna gestión con Fecsa Endesa, ¿cómo está el tema?, si va a ser posible, que 
ya sé que inmediatamente no, pero hay otros pueblos como Creixell creo, Bonastre i El  
Vendrell que ya están en ello y nosotros,  no sé cómo está el tema. Aprovechando que las 
compañías  eléctricas  tienen  unos grandes beneficios  y  nos sube  el  recibo  de  la  luz 
considerablemente, a ver si se ponen y nos entierran las torres de alta tensión. 

Saber si se ha hecho alguna gestión y como está. 

“Hoy he leído una noticia del diario Gaià, que quieren reabrir las carpas de Roda de Berà, 
ya sé que no es una cosa del ayuntamiento, que es una cosa de un empresario pero sale 
la  noticia  esa  y  me  ha  sorprendido  porque  piensas  que  es  verdad  que  los  jóvenes 
necesitan  ocio,  pero  que  tengan  en  cuenta,  que  si  eso  es  cierto  y  se  va  a  hacer, 
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tengamos en cuenta todas las medidas de seguridad y todos los conflictos que podemos 
tener, tanto de tráfico, como de seguridad, como de droga, alcoholismo y de todas esas 
cuestiones y de ruido.

No sé si se sabe algo o no, pero ha sido una noticia de hoy del diario de Gaià”. 

Pren la paraula el Sr. Alcalde:

“Jo encara que sigui per treure una mica l’alarma, sí és que pot considerar-se una alarma 
social  per  algú.  El  tema  de  les  carpes,  nosaltres  l’hem conegut  aquest  matí  i  de  la 
mateixa manera que vostè, a través del diari Baix Gaià, edició digital.

Fins al dia d’avui, ningú ha vingut a l’ajuntament de Roda de Berà, entenem el propietari o 
algú encarregat per ell, a preguntar quins tràmits s’han de fer per reobrir les carpes. Si és 
veritat, que el que sí s’està movent són les naus industrials que hi ha al davant de les 
carpes.

Hi ha una de les naus que ja té activitat, però de magatzem; i les que són propietat d’un 
banc s’estan mobilitzant. A lo millor això pot haver portat a confusió a algú. Sinó estarem 
a  temps  en  el  moment  en  què  algú  demani  el  procediment  a  seguir  per  reobrir  les 
carpes.”

- Pren la paraula el Sr. Joan Enric Vidal (PP-UPR):

“Tinc unes preguntes breus.

Sense ànim de voler fer-nos pesats, una vegada més, tornem a insistir amb la gestió que 
es  fa  de la  zona  esportiva  de l’eixample.  Quina  explicació  té,  que la  zona  esportiva 
estigués o estigui tancada encara des de, crec que és abans de nadal, sense que és 
donés una explicació, si no un cartell que hi havia a la porta, que deia que s’obria el dia 2  
d’octubre, que no posava de quin any era. Ara veig que el cartell sí que l’han canviat. 

A  veure,  realment  simplement  dir  això,  que  disculpin  les  molèsties,  zona  esportiva 
tancada. Realment, voldríem que ens expliquessin d’una vegada mes, ja sé que aquest 
tema potser som pesats, però bé, primer vam denunciar que es llogaven pistes de forma 
il·legal, després qui se n'encarregava qui era que no s’havia presentat res, se’ns va dir 
que hi havia un concurs...

Realment estem perduts en aquest tema, voldríem que ens aclarissin realment quan es 
tornarà a obrir la zona esportiva, si hi haurà piscina aquest estiu, si hi haurà activitat, 
perquè realment el silenci aquest ens té molt preocupats.

També volem adreçar-nos al govern, en especial al departament de via pública, perquè 
vostès, són conductors i vianants, i els hi volem preguntar, si estan al corrent del mal 
estat de la pintura i visibilitat en què estan molts passos de vianants del municipi. 

Hi ha alguns, que no hi ha amb prou feines pintura i alguns que són realment importants, 
com el  que hi  ha aquí a l’entrada del  pas elevat sobre la via sortint  de l’ajuntament. 
Realment  ens  agradaria  que  fessin  una  petita  despesa  pressupostària  en  pintura  i 
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manteniment perquè realment la seguretat dels vianants, sobretot de la gent gran i de la 
canalla i tothom, bé, s’ho mereix.

Un any més, FITUR ha arribat i a Madrid el govern ha viatjat, fem un rodolí. Us demanem 
que feu públiques les despeses, el  cost del viatge i estada, dels tres representant de 
l’ajuntament, alcalde més dos regidors, que van a aquesta fira de turisme, i un dossier 
dels contactes i gestions fetes, l’any passat no es va fer, de forma individual pels tres que 
han viatjat a aquesta fira. I realment és curiós que viatgin tres polítics i no vagi cap tècnic, 
quan en els altres municipis, va el polític que toqui, alcalde o regidor de turisme, o els dos 
i un tècnic.

També,  des  del  nostre  grup  municipal,  demanem,  com  a  credulitat  del  pla  de 
transparència iniciat l’any passat, facin públics detalladament al pròxim ple, els ingressos 
o retribucions brutes percebuts un per un, per l’alcalde, regidors de la corporació, govern i 
oposició i l’assessor de l’alcaldia, en el decurs de l’any 2016.

Que els facin públics detalladament al ple que ve. Ja sé que es publica a la web, però 
com que tothom no té internet, doncs demanem ho facin públic aquí, que és el lloc on és 
té que fer.

I per acabar, voldríem demana’ls-hi que ens informin, quines han sigut les empreses que 
han realitzat els treballs que s’han fet en les dependències de la Policia Local i les que es 
fan actualment aquí en la planta baixa d’aquest edifici de l’ajuntament, i si més no, quin 
criteri,  concursos o procediments ha seguit  el  govern  per l’adjudicació de les obres i 
treballs als dos edificis; i també, quin ha estat el pressupost assignat a cada empresa, 
que demanem els seus noms, pel treball assignat. Moltes gràcies”.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:

“Seran contestades en la propera sessió plenària. Però entenc que allò que és públic, 
com les retribucions dels càrrecs públics inclòs la  seves també, és reiteratiu  tornar a 
dir-ho en el plenari.

 Pren la paraula el Sr. Luna (PP-UPR):

“Alcalde,  possiblement,  el  que  es  vol  és  que  es  contesti  en  Ple  i  consti  en  acta. 
Simplement això, ja sabem que està a la web”

Pren la paraula el Sr. Alcalde:

“Torno a dir, que és reiteratiu. Evidentment és tant senzill com que vostès vagin a la web, 
s’ho imprimeixin, ho llegeixin en la propera sessió plenària i consti en acta.

De tota manera cap problema és una informació pública, és públic i notori. No hi ha res 
més a dir.”

-Pren la paraula el Sr. Rafa Luna (PP-UPR):

“Te que tindre cap por?”.
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-Pren la paraula el Sr. Pere Virgili (CiU):

“No, no, no, al contrari. Molt bé, moltes gràcies. Sr. Benedicto, precs i preguntes”.

-Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CPR):

“Sí, moltes gràcies. El que és públic, és públic. A tot arreu. És redundant. Però bueno. 
Publiquem-ho tot. Ho dic perquè és una mica redundant. No ho entenc gaire. Es presenta 
un escrit i s’incorpora a l’acta i ja està. No cal donar-li moltes voltes. Ho dic, perquè és 
una cosa que ens afecta a tots. No tinc cap problema, està a la web penjat. No sé, la 
intencionalitat no la sé, la desconec, perquè es públic i notori. 
Ara al ple, no hi ha cap problema, es pot dir cada mes i quedaria molt bé.

Jo només tinc dues preguntes per fer, una és més aviat un prec, i dir a l’equip de govern 
que a ser possible, no fessin servir la figura de contractació per ETT’s en el consistori, 
empreses de treball temporals, a ser possible. 
Les condicions no són ben bé iguals que en un contracte laboral directe. Això és un prec.

I després, jo volia fer una pregunta sobre els successos que van tindre lloc a la part alta 
del poble, carrer Igualada, em sembla, en el tema de seguretat ciutadana sobre la crema 
d’un vehicle. 
Vaig veure  que va haver-hi  intervenció  de la  Policia  Local,  els  Mossos i,  això en un 
principi, volia saber quines mesures, quina coordinació s’ha tingut o és té entre Policia 
Local, Mossos, i quin pla de treball s’ha fet. 
Perquè em sembla que els successos han ocorregut durant diversos dies, no només un.

Aquesta és la pregunta, gràcies”.

Pren la paraula el Sr. Pere Virgili (CiU): 

“Sr. Ibort, no hi ha preguntes?. Gràcies.

Aprofitant allò que he dit abans, de què el “Pisuerga pasa por Valladolid” que deu estar en 
aquesta època ben fred. M’han fet l'espòiler ja, un parell de companys i regidors, felicitar 
al Sr. Luna pel seu nomenament com a cap de Gabinet del Subdelegat del Govern de 
l’Estat a Tarragona, crec que ho he dit bé, entenc que ho he dit bé.

Entenc que estarà també un càrrec retribuït, també haurem de conèixer la retribució que 
tindrà, evidentment serà públic i notori, cap problema. Li agrairem.

 I, sent coneixedor, que aquesta tasca del Sr. Luna, doncs, portarà una major concòrdia 
entre l’ajuntament de Roda de Berà i la Subdelegació de Govern. Per altra banda, també 
reconèixer la  tasca del  Sr.  Ablanedo fins ara, crec que encara  ho està.  I  felicitar  per 
endavant, al Sr. Jordi Sierra, que es reincorpori a la seva tasca com a Subdelegat de 
Govern. Jo crec que reconegut per tothom i així es va ressaltant el dia, que no fa massa 
temps,  no sé si  fa  un any o un any i  escàs, va abandonar el  seu lloc de treball  per 
reincorporar-se a l’ajuntament i torna, fa el viatge de tornada. 

Desitjar-vos a tots dos, sincerament, molts encerts i que entreguem fruits a Roda també. 
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Entenc que parlo en nom del consistori en el moment que diem això, per al·lusions, com 
no pot ser d’altra manera.

 Sr. Luna, si vol contestar”.

Pren la paraula el Sr. Rafa Luna (PP-UPR):

“Senyor Alcalde, jo us agraeixo moltíssim. 

Vostè ja sap molt bé, que jo tot el que sigui per Roda no veig colors i vostè sap molt bé, 
que sense tenir càrrec, quan tenia l’altre, en tot el que he pogut he ajudat a l’ajuntament 
de Roda, inclòs acompanyant a Madrid i a on sigui. 

Vostè  ho  sap,  com  sap  també  que  jo  li  he  anticipat,  que  em  fico  a  disposició  de 
l’ajuntament  en  tot  allò  que pugui  ajudar  des  de  l’assessoria  de  la  Subdelegació  de 
Govern. Per lo tant, vull dir, que aquesta és la meva missió, qui no escombra per la seva 
casa?

 I a més, vostè ho sap de sobres, que jo m’he ficat a disposició, inclòs, hi ha alguns temes 
que tirarem si podem tirar endavant, com és l’abaixador i alguna cosa més”.

I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les vint 
hores i dotze minuts, de la qual s’estén la present acta.

Roda de Berà, signat electrònicament al marge amb el vist i plau de l’Alcalde.
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