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                     ACTA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ 
 IDENTIFICACIO DE LA SESSIÓ: 

Núm.: 4/2017 Data: 30/03/2017 
Hora inici: 19:00h Hora d’acabament: 21:07h 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, i abans de que es procedeixi a l’estudi i votació dels assumptes que formen l’ordre del dia de la sessió, el Sr. 
alcalde planteja la inclusió de dos punts d’urgència en l’ordre del dia, dels quals abans de començar la sessió plenària se’ls hi ha donat còpia als membres de la corporació:  

9. Expedient 546/2017. Reconeixement de compatibilitat del personal al servei de l’administració local per desenvolupar activitats en el sector públic. 
10. Expedient 2392/2017. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits.  A continuació l’alcalde sotmet a votació la urgència, aprovant-se la inclusió dels dos assumptes en l’ordre del dia per unanimitat. 

 Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP): 
 “Demana al Sr. Alcalde retirar la moció presentada pel Grup Municipal PSC-CP per la 
modificació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, i deixar-la pel proper plenari” 
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Pren la paraula el Sr. Alcalde: 
 
“S’accepta deixar sobre la taula, a petició del proposant de la moció, el punt número 6 de 
l’ordre del dia corresponent a l’exp. 2316/2017. Moció presentada pel Grup Municipal PSC-CP per la modificació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana”.  
 ORDRE DEL DIA: 
 A) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ 
 1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 2. Expedient 1916/2017. Moció presentada pel grup municipal C’s i conjunta amb PP-
UPR, ICV-EUiA-E de compliment i seguiment de les mocions aprovades als Plens Municipals. 
3. Expedient 2247/2017.Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès en matèria de serveis socials i altres programes. Contracte programa 2016-2019. 
4. Expedient 2054/2017. Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA-E per instar al govern de l’Estat a eliminar la taxa de reposició d’efectius en la funció pública. 
5. Expedient 2059/2017. Moció presentada pel Grup Municipal PP-UPR per habilitar una partida extraordinària per iniciar les obres de l’Institut de Roda de Berà. 6. Expedient 2316/2017. Moció presentada pel Grup Municipal PSC-CP per la 
modificació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 7. Expedient 2044/2017. Moció presentada pel Grup Municipal ICV-EUiA-E per la 
igualtat de drets de persones amb discapacitat sensorial. 8. Expedient 2023/2017. Ratificació del decret de l’alcaldia 2017-0474 de concessió de distincions de Mèrits de Serveis Distingits 2017 del Consell Comarcal del Tarragonès a 
l’Associació Cultural Les Monges.  
B) CONTROL DE LA RESTA D'ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:   Donar compte dels Decrets d'alcaldia- 2017-0189 al 2017-0363  Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local  
 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 23 de febrer de 2017, 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 llegida prèviament, resultant aprovada per unanimitat.  
 
 2.EXPEDIENT 1916/2017. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL C’S I 
CONJUNTA AMB PP-UPR, ICV-EUIA-E DE COMPLIMENT I SEGUIMENT DE LES MOCIONS APROVADES ALS PLENS MUNICIPALS. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Dado que en el transcurso del actual mandato el Pleno del Ayuntamiento de Roda de Berà se han presentado un total de 57 mociones, de las cuales se han aprobado un total 
de 51 mociones de los diferentes Grupos Municipales de la oposición, del equipo de Gobierno y conjuntas, y de las cuales algunas trataban sobre asuntos de competencia directa del Pleno Municipal, en los términos establecidos por el artículo 22 de la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
 Dado que el artículo 4.1 e) de dicha Ley de Bases del Régimen Local otorga a los municipios la presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.   
Dado que el artículo 56 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre establece que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo serán ejecutivos, 
estableciendo el artículo 94 de la misma Ley que la ejecutividad de los actos será inmediata.  
Dado que con independencia de la denominación que se otorgue a las propuestas que sobre asuntos competencia del Pleno sean sometidos a debate                                                          
y votación por este Pleno, lo cierto es que una vez votadas y aprobadas, son actos emanados por esta Corporación y, en consecuencia, ejecutivos.   
Dado que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 10 de enero de 2002 estableció que la iniciativa de los grupos municipales tendiente al debate y votación 
de asuntos de competencia del Pleno se articula mediante Propuestas de Resolución y Mociones, siendo su única diferencia que se presenten antes o después de la 
convocatoria del Pleno.   Dado que la realidad nos muestra que a fecha de hoy no ha sido ejecutada 
prácticamente ninguna de las mociones que sobre asuntos de competencia del Pleno Municipal han sido debidamente debatidas, votadas y aprobadas. 
 Dado que los Grupos Municipales que presentan esta moción tienen la voluntad de que se cumpla la ley y que por tanto las mociones y propuestas de resolución aprobadas por 
el Pleno Municipal que son competencia del Pleno sean de obligado cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Roda de Berà, independientemente de la voluntad política 
que muestre o no el equipo de gobierno al respecto.   Por todos estos motivos, los Grupos Municipales de CIUTADANS, PPC-UPR Y ICV/EUA 
proponen adoptar los siguientes  

ACUERDOS: 
 PRIMERO. Que las mociones y propuestas de resolución aprobadas por el Pleno 

Municipal desde el inicio del actual mandato y desde ahora en adelante, y que traten sobre materias que son propias de las competencias de los Plenos Municipales, sean 
ejecutadas por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Roda de Berà, ajustándose al marco legislativo vigente.  
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SEGUNDO. Que, para cada una de las mociones y propuestas de resolución que hayan 
sido aprobadas por el Pleno Municipal, el concejal o concejala que tenga la competencia de hacerla cumplir dé cuenta mensualmente del estado de ejecución en que se 
encuentra a la Comisión Informativa del ámbito correspondiente.  TERCERO. Que el estado de ejecución de cada una de las mociones y propuestas de 
resolución que hayan sido aprobadas por el Pleno Municipal se publique actualizada y trimestralmente en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Roda de Berà. 
 Acabada la lectura de la moció per part de la Secretària, el Sr. Alcalde dóna l aparaula 
als diferents portaveus.  La Sra. Ramírez (ICV-EUiA-E) pren la paraula: 
 
“A ver, esta moción la presenta Ciudadanos y la compartimos, la presentamos 
conjuntamente los grupos de la oposición, PP-UPR, ICV-EUiA-E y C’s porque nosotros también pensábamos proponer en la próxima reunión de la Comisión de Transparencia, que se pusieran en el Portal de Transparencia, porqué pensamos que es justo también 
decir que, en cada pleno tenemos la posibilidad y lo hacemos, de hacer preguntas y pedir explicaciones. 
 No obstante pensamos que es bueno tener esta moción aprobada y hacer un seguimiento de las mociones que se han hecho y las que se podrán hacer de aquí en 
adelante, y que cada regidor/a del tema que corresponda, enseñanza, cultura, urbanismo, el que sea, que de la explicación de cómo está la moción que se ha 
presentado en cada momento.  
Por lo tanto yo pienso que es positivo y la votaré a favor.”  Pren la paraula el Sr. Luna (PP-UPR): 
 
“En primer lugar nuestras felicitaciones al grupo de Ciutadans, porque creo que ha hecho 
una moción muy acertada, en el tema que aquí se vienen aprobando diferentes mociones o bastantes mociones, pero después no existe lo que es un control de ejecución de las mismas; por lo tanto podemos hacer brindis al sol, si realmente no se llevan a la 
ejecución.  
Por lo tanto, es importante que aquellas mociones que han sido aprobadas en el Pleno, y muy especialmente, aquellas que tienen que ver con las competencias del gobierno en minoría municipal, pues sean realmente de seguimiento las mismas. 
 Lo mismo que he dicho el gobierno en minoría municipal, también tengo que decir el gran 
consenso que hay en muchas materias, en las cuales podemos salir para adelante.  Lo dicho, felicitaciones y, acabo con el agradecimiento, que se nos haya dado la 
oportunidad de poder participar en esta moción que se presenta.  
Por lo tanto, felicitación y agradecimiento”.  Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP): 
 



  

Acta de la sessió ordinària 4/2017 del Ple de data 30.3.2017 5 

“Muchas gracias Sr. Alcalde y muy buenas a tardes, vecinos y vecinas. 
 Esta moción en su propuesta última, estaríamos de acuerdo, aunque también 
deberíamos decir, no obstante, que independientemente de que sea la derecha, la izquierda o la que se haya juntado para hacer esta moción, no vamos a hacer ningún 
aspaviento por eso; en otros casos sí que se ha hecho cuando nosotros hemos presentado conjuntamente con otros, creo que tiene sentido, pero no compartimos lo que aquí se ha dicho de controlar su ejecución. 
 Yo creo que los servicios administrativos del ayuntamiento controlan, o deben controlar, 
la ejecución de los acuerdos que se llevan en el Pleno, por lo tanto yo creo que debería estar. Por eso en principio nosotros no nos adherimos porqué intentábamos pedir que por parte de los servicios administrativos del ayuntamiento se nos dijera cual era el 
estado de ejecución de las diferentes enmiendas, entendiendo la dificultad porque hay algunas que son como obligación de no hacer, verdad? que es difícil de controlar la 
ejecución.  Por ejemplo, aquí se aprobó una moción de no adherir al ayuntamiento a la Asociación 
de Municipios por la Independencia y eso está cumplida hoy, pero mañana puede no estar cumplida, y por lo tanto controlar la ejecución puede ser difícil, hasta hoy sí mañana 
no se sabe.  No obstante, en la comisión informativa nosotros pedimos información, sobre cómo 
estaba el estado del cumplimiento de las enmiendas y se nos dijo que la mayoría estaban cumplidas pero la verdad es que no tenemos ningún listado, ninguna referencia que lo 
acredite de alguna manera, y poder decir que esta falta o no falta.  
No obstante nosotros las nuestras, las que presentamos aquí sí que las controlamos y sabemos su estado de ejecución.  
Otra cosa diferente es que esto tenga publicidad a nivel de Portal de Transparencia que es una cosa que me parece muy acertada, en este sentido nosotros teníamos alguna 
duda, reservamos el voto en la comisión, ya dijimos de la falta de información, y apoyando la publicidad en el Portal de Transparencia de estas mociones, íbamos a votar a favor. 
 En este sentido, visto que no tenemos información del equipo de gobierno del 
cumplimiento de las mociones y que, evidentemente, apoyamos siempre la mayor transparencia de cara al ciudadano la vamos a votar que sí.”  Pren la paraula el Sr. Ibort (C’s):  
“Gracias a los grupos de la oposición y, esperemos que también el equipo de gobierno se adhiera a esta moción, y, simplemente, mostrar de que de lo que se trata es que sea un seguimiento de las distintas mociones y que podamos tener esta información mes a 
mes, lo cual facilita el que todos conozcamos el estado de su cumplimiento y que aparezcan reflejadas en el Portal de Transparencia.”   Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU):  
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“Be, només per avançar dir que estem totalment a favor amb l’esperit de la moció. De fet 
ha estat plantejada així, es podria plantejar com una mena de control sobre l’acció de govern. A nosaltres aquest control no ens suposa cap inconvenient i per tant li donaríem 
suport, el que no estem d’acord es amb alguns paràgrafs del dictamen.  
Per exemple, on es diu “A data d’avui no ha estat executada pràcticament cap de les mocions (...)”, això no se d’on ho treuen, perquè precisament el grup proposant sap que son 57 mocions de les quals,  hi ha 51 aprovades i tot això ho sap per algun motiu, perquè 
entenc que aquesta informació se’ls ha facilitat.   
Aquesta informació, per tant, la tenen i saben que estan un 95% o 98% executades aquestes mocions, també saben tots els grups que i els informen aquí que moltes d’aquestes mocions son de compliment molt ambigu, com per exemple aquestes 
mocions de “no fer”, altres son de compliment molt “sui generis”, com per exemple dir que des de l’ajuntament li diem a la Generalitat el que pensem, doncs ho fem es diu i ja 
s’ha acabat el tràmit.  Per tant, no estem d’acord, en que la finalitat d’aquesta moció sigui que per part de l’equip 
de govern no s’estigui donant compliment a les mocions, no ho compartim en absolut.  
Manifestem des d’aquest punt de vista, la nostra disconformitat, davant d’aquest paràgrafs que s’inclouen a la moció, i els demanaria que en certa manera, altres vegades que tinguin que fer arguments, no siguin d’aquest tarannà.  
 El control es fa, i es dóna compliment dels acords. 
 Que volen tirar endavant el tema de la transparència, que volem millorar el que tenim, 
doncs be, amb això ens tindran al seu costat, però no perquè nosaltres no fem la feina.  Per això, en esperit, estem d’acord amb aquesta moció, però li hem donat un parell de 
voltes i el que ens manca es posar-la en pràctica.  
He escoltat per aquí, a través del portal de transparència ,mes a mes tindre coneixement, s’ha de tenir coneixement però en el text de l’acord es parla de mostrar l’estat de la seva execució a les comissions informatives, si pensem una mica hi ha una primera dificultat i 
es que a les comissions informatives, no hi son presents tots els regidors, perquè els regidors que tinguin la competència de tirar endavant la moció fer-la complir, haurien de 
estar present a la comissió, i no tots hi son.  Després se’ns parla d’una actualització trimestral al control de transparència i ja vàrem 
fer una reflexió en el seu dia, dient que en la comissió del ROM estem treballant en aquest aspecte i incorporar noves coses al reglament intern de la casa, en les maneres de fer, 
incorporar seccions al Ple, introduir altres mecanismes de control, de transparència i en tot això ens tindran sempre al seu costat.  
El que si ens agradaria una mica, es donar-li forma a la moció, perquè després no ens passi com en altres que de vegades s’han quedat sense un contingut clar. En aquet sentit 
el que jo els proposaria seria canviar el “donar compte a la comissió informativa” per “donar compte al Ple”, que seria mes adient, donat que hi serien presents tots el regidors i en canvi a les comissions informatives no. 
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Aquest fet fins i tot podria provocar el convocar comissions informatives que de cara al 
Ple no tindrien cap sentit i la única funció seria fer comparèixer al regidor corresponent”.  Pren la paraula el Sr. Ibort (C’s): 
 
“Lo aceptamos perfectamente”  Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU): 
 “Per això dic que en esperit... La finalitat última de l’acord, la veiem fantàstica, però la 
manera d’això doncs...   Per tant, seria incorporar al redactat que al lloc on diu “donar compte a la comissió 
informativa” es canviï per “donar compte al Ple” i on diu “publicar trimestralment al portal de transparència” si vostès volen ho podem fer mensual, ja que no tenim cap 
inconvenient en anar incorporant.  El que podríem però és donar compte al Ple, podria ser de caràcter bimensual i no 
carregar tots el Plens, perquè potser podria arribar a ser molt repetitiu el tema de les mocions. Els hi faig la reflexió en veu alta, perquè quan ens hem posat a mirar com 
executar aquest acord, que és una de les mocions que després ens demanarà que justifiquem com l’estem executant, ens podem trobar...  
Per això, les incorporacions que volíem der des de l’equip de govern eren aquestes, donar compte al Ple, enlloc de la comissió informativa, amb caràcter bimensual i posar-
ho al portal de transparència, enlloc de trimestral, de caràcter mensual pel tema de l’actualització. 
 Pren la paraula el Sr. Ibort (C’s): 
 
“Por nuestra parte no hay ningún problema, si el resto de proponentes de la moción están de acuerdo, pues la pasaríamos” 
 Pren la paraula el Sr. Luna (PP-UPR): 
 
“Ningún problema. Si esto es para facilitar realmente, que haya un acuerdo entre todos, de acuerdo. 
 Pero discrepo mucho del señor Royuela, que dice que el 98% están ejecutadas, pero ya haremos en otro momento este debate”. 
 Pren la paraula la Sra. Ramírez (ICV-EUiA-E): 
 “A ver, esta vez hemos presentado una moción conjunta la derecha y la izquierda, que quede claro que soy de izquierdas, pero otras veces también hemos presentado 
mociones de este tipo.   
Yo siempre he dicho y lo mantengo, que lo que pensemos que es positivo para el pueblo, lo votaremos a favor independientemente de quien lo presente y si coincide que estamos en campaña pues estamos en campaña y ya está”. 
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Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP): 
 “Si muchas gracias. Nosotros también hacemos siempre lo mejor para el pueblo y 
supongo que el PP-UPR, CIU, C’s también, aunque tengamos distintos criterios.  
Nosotros no vamos a hacer aspavientos, me congratulo que izquierdas y derechas, se pongan de acuerdo, nosotros alguna vez también nos hemos puesto de acuerdo, con CIU, con ICV-EUiA-E y no me parece nada raro, me parece algo positivo.  
 Sería interesante que supiéramos también, igual que sabemos las cumplidas, serian 
interesantes las no cumplidas y acotaríamos un poco el campo de trabajo. Si están cumplidas en un 95 o 97%, si son dos, tres o cuatro y saber el porqué. Sería mucho más sencillo. 
 En cuanto al ROM, ahora todo se va a pasar por el ROM, por cierto cuando se solicitó la 
creación del ROM, en primera instancia se nos dijo que no, luego tuvimos que hacer otro intento y al final salió que sí y ahora parece que todo puede pasar por el ROM, cuando con anterioridad incluso alguien discutía su viabilidad. 
 Ahora todo lo pasaremos por el ROM, la transparencia, la comisión de comunicación, 
todo lo pasaremos por el ROM, bienvenidos al club del ROM.  Intentaremos hacer en esta comisión lo que se pueda, no sé si podremos con todas. 
 En cuanto a las comisiones informativas, yo no sé si será posible, ya nos informara la 
secretaria, que algún concejal a petición de la comisión informativa, de la presidencia, pudiera venir e informar sobres estos casos dentro del orden del día de la comisión 
informativa, podría ser… no?  Lo del Pleno me parece bien, pero no es incompatible con que se haga tal i como dice 
en la moción, dentro de la comisión informativa i nada más”.  Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU):  
“Jo en cap moment he dit que fos incompatible, sinó que era  mes còmode fer-ho al Ple.  
 La referencia al ROM, és clara, és el reglament orgànic municipal, creiem que estem en 
un moment, que el podem desenvolupar correctament i per tant, crec que el moment de treballar és ara, en questa comissió, doncs donem-li forma.  
Jo crec que totes aquestes qüestions, són plenament objecte de reglament orgànic municipal, i per tant no cal estranyar-se, ni fer tants escarafalls”. 
 Una vegada finalitzades les intervencions, l’alcalde demana al proposant de la moció, el grup municipal de C’s, si està d’acord en introduir les modificacions proposades pel 
portaveu del grup municipal de CIU.  Pren la paraula el Sr. Ibort (C’s):  
“De acuerdo”. 
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Pren la paraula la secretaria: 
 “El que es proposa, doncs, d’acord amb el que he pres nota que ha dit el senyor Royuela,  
és la modificació seguent:  
El primer punt de la part resolutiva, amb l’esmena que presenta CIU, queda igual.  El segon punt que diu “Que, para cada una de las mociones y propuestas de resolución 
que hayan sido aprobadas por el Pleno Municipal, el concejal o concejala que tenga la competencia de hacerla cumplir dé cuenta mensualmente del estado de ejecución en 
que se encuentra a la Comisión Informativa del ámbito correspondiente” aquest “mensualment”, entenc que la proposta seria canviar-ho per “bimensualment”, i en lloc de “a la comision informativa” canviar-ho pel “pleno ordinario”. 
 En quant al punt tercer que diu “Que el estado de ejecución de cada una de las mociones 
y propuestas de resolución que hayan sido aprobadas por el Pleno Municipal se publique actualizada y trimestralmente en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Roda de Berà” on es fa constar “trimestralment”, canviar-ho per “mensualment”. 
 Doncs molt be, un cop ha quedat clar el text de l’esmena, s’hauria de procedir a la votació 
de la urgència de la inclusió de l’esmenes a la proposta, en lloc de la dictaminada per la comissió informativa prèviament”  
Pren la paraula el senyor alcalde i demana als presents que procedeixen a la votació, de la inclusió de les esmenes per urgència de la proposta, les quals son aprovades amb 
onze vots a favor i dues abstencions.  
Per tant, la proposta que es sotmet a votació és la següent:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 Dado que en el transcurso del actual mandato el Pleno del Ayuntamiento de Roda de 
Berà se han presentado un total de 57 mociones, de las cuales se han aprobado un total de 51 mociones de los diferentes Grupos Municipales de la oposición, del equipo de Gobierno y conjuntas, y de las cuales algunas trataban sobre asuntos de competencia 
directa del Pleno Municipal, en los términos establecidos por el artículo 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
 Dado que el artículo 4.1 e) de dicha Ley de Bases del Régimen Local otorga a los municipios la presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.  
 Dado que el artículo 56 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre establece que los actos de 
las Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo serán ejecutivos, estableciendo el artículo 94 de la misma Ley que la ejecutividad de los actos será inmediata.  
 Dado que con independencia de la denominación que se otorgue a las propuestas que 
sobre asuntos competencia del Pleno sean sometidos a debate y votación por este Pleno, lo cierto es que una vez votadas y aprobadas, son actos emanados por esta Corporación y, en consecuencia, ejecutivos.  
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Dado que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 10 de enero de 
2002 estableció que la iniciativa de los grupos municipales tendiente al debate y votación de asuntos de competencia del Pleno se articula mediante Propuestas de Resolución y 
Mociones, siendo su única diferencia que se presenten antes o después de la convocatoria del Pleno.  
 Dado que la realidad nos muestra que a fecha de hoy no ha sido ejecutada prácticamente ninguna de las mociones que sobre asuntos de competencia del Pleno Municipal han 
sido debidamente debatidas, votadas y aprobadas.  
Dado que los Grupos Municipales que presentan esta moción tienen la voluntad de que se cumpla la ley y que por tanto las mociones y propuestas de resolución aprobadas por el Pleno Municipal que son competencia del Pleno sean de obligado cumplimiento por 
parte del Ayuntamiento de Roda de Berà, independientemente de la voluntad política que muestre o no el equipo de gobierno al respecto.  
 Por todos estos motivos, los Grupos Municipales de CIUTADANS, PPC-UPR Y ICV/EUA proponen adoptar los siguientes  ACUERDOS: 
 Primero. Que las mociones y propuestas de resolución aprobadas por el Pleno Municipal 
desde el inicio del actual mandato y desde ahora en adelante, y que traten sobre materias 
que son propias de las competencias de los Plenos Municipales, sean ejecutadas por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Roda de Berà, ajustándose al marco legislativo 
vigente.  
Segundo. Que, para cada una de las mociones y propuestas de resolución que hayan 
sido aprobadas por el Pleno Municipal, el concejal o concejala que tenga la competencia de hacerla cumplir dé cuenta mensualmente del estado de ejecución en que se encuentra 
a la Comisión Informativa del ámbito correspondiente.  
Tercero. Que el estado de ejecución de cada una de las mociones y propuestas de 
resolución que hayan sido aprobadas por el Pleno Municipal se publique actualizada y trimestralmente en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Roda de Berà. 
 
 
Finalitzades les intervencions, i un cop llegida la proposta definitiva, la mateixa 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. 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).  
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3.EXPEDIENT 2247/2017.CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL TARRAGONÈS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES. CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019. 
 Antecedents 
 1. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Tarragonès han signat, en data 16 de setembre de 2016, un Contracte Programa per a 
la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, 
on s’estableixen els criteris, les condicions i els compromisos per cada un dels serveis i programes que inclou el Contracte Programa.  
2. Els Contractes Programa, en matèria de serveis socials, han demostrat que constitueixen una eina eficaç i idònia per articular les competències de benestar social i 
polítiques d’igualtat dels Ajuntaments de la comarca, aquest conveni a través del Contracte Programa, determina els mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració interadministratius entre el Departament de Benestar Social I Família i els 
Consells Comarcals.  
3. En data 2 d’agost de 2016 el Consell comarcal del Tarragonès i l’Institut Català de les Dones van formalitzar acord per contracte Programa 2016-2019 relatiu al servei d’informació i atenció a les dones. 
 4. L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que 
correspon als municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats, d’acord amb la Cartera de Serveis Socials i el pla estratègic corresponent, i 
preveu a l’apartat 2 de l’article esmentat, que siguin les comarques les encarregades de suplir els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics d’aquests municipis. 
 5. S’han emès informe jurídic, memòria justificativa del servei i informe econòmic al 
respecte.  Per tot l’exposat, a la vista de la documentació que obra en l’expedient, i previ dictamen 
de la comissió informativa de Serveis Socials, Cultura i Comunicació es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent ACORD: 
 PRIMER.- Aprovar el conveni marc de col·laboració, entre el Consell Comarcal del 
Tarragonès i l’Ajuntament de Roda de Berà, en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, així com els seus annexos, que es troben a l’expedient. 
 SEGON.- Aprovar la despesa plurianual per un import de 47.335,07€ i aplicar l’import 
amb càrrec a la partida 46500/231 del pressupost dels anys 2017, 2018 i 2019 
respectivament, restant condicionada la consignació dels exercicis 2018 i 2019 a la seva disponibilitat i previsió en el pressupost municipal. 
 TERCER.- Facultar a l’alcalde tant àmpliament com en dret sigui possible per a 
l'execució i efectivitat de l’anterior acord. 
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QUART.- Trametre el present acord al Consell Comarcal del Tarragonès i al departament 
d’intervenció. 
 Pren la paraula la Sra. Ramírez (ICV-EUiA-E): 
 
“Sí, será favorable porque es un convenio que es renovación del anterior, con una incorporación, vamos a votar a favor.” 
 Pren la paraula el Sr. Vidal (PP-UPR): 
 “Sí, serà favorable; vam fer la reserva de vot i l’hem estudiat i tot el que sigui beneficiar els temes socials, conveni amb el Consell Comarcal, doncs és a favor.” 
 Pren la paraula la Sra. Moya (PSC-CP): 
 
“Bona tarda, nosaltres votarem a favor, òbviament, perquè en serveis socials no tenim les competències i hem de tirar del Consell Comarcal, però també volem remarcar que 
la situació actual de Roda no és gaire fàcil.  
Hem tingut un increment en el nombre de demandes a serveis socials, tenim una població multi problemàtica en els casos que estan oberts a serveis socials. Tenim una treballadora social, si no m’equivoco, que no la tenim tota la jornada i pel nombre 
d’habitants que tenim a Roda de Berà, com a mínim, necessitaríem una treballadora social a jornada complerta. 
 Llavors, des d’aquí volem proposar a l’equip de govern que hi participi, l‘ajuntament, en 
l’elaboració i avaluació del Pla d’actuació local en matèria de serveis socials, que hi hagi una participació activa de l’ajuntament en el disseny dels programes per donar més coneixement de la realitat social, i una demanda que ja em fet en algun moment, quan 
ens heu portat protocols del Consell Comarcal per adherir-nos i, el que hem de fer com ajuntament és adaptar-los al context social de Roda de Berà; no ens podem quedar amb 
un Pla d’igualtat del Consell Comarcal perquè és totalment genèric i no s’adequa a Roda.  Dit això votarem a favor.” 
 Pren la paraula el Sr. Ibort (C’s): 
 “Sí, nosotros también votaremos a favor porque entendemos que la colaboración con el Consell Comarcal en este aspecto es positiva.”  Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU): 
 “Sí, òbviament a favor, no només la col·laboració amb el Consell Comarcal és positiva, precisament és una de les tasques del Consell Comarcal oferir aquest tipus de 
prestacions i serveis, que tot i tenir la titularitat municipal, doncs s’executen d’una manera molt més eficient a través d’un òrgan supramunicipal. 
 Aquest és el cas en matèria de serveis socials com s’ha dit aquí la situació és molt variada, els recursos, sovint, són sempre escassos, des de qualsevol punt de vista 
sempre es poden millorar, incrementar, i per tant, tot el que sigui donar el punt de cabuda 
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exacte d’aquestes organitzacions supramunicipals, com el Consell Comarcal, a través 
d’aquests contractes programa, doncs és benvingut.  
Simplement matisar que la situació de Roda, efectivament és la de Roda, però no hi ha mai dos gotes iguals, però no varia molt dels pobles del entorn, i que si es poden quedar 
més tranquils els companys; des de Serveis Socials adapten la situació al nostre municipi, és a dir, aquesta tasca es fa, no és allò que des de l’equip de govern tenim el contracte programa i ens hem oblidat del tema, aquesta no és la qüestió. 
 Per tant, aquest contracte programa és una eina necessària i imprescindible, i el que 
fem nosaltres a través dels nostres treballadors i a través, de les regidories corresponents és adaptar-lo a la necessitat de Roda.  
Per tant el nostre vot serà favorable.”  Pren la paraula la Sra. Moya (PSC-CP), en torn de replica: 
 “Jo no poso en dubte el treball que fan des de serveis socials i, òbviament, cada cas té 
una casuística independentment de qualsevol altre cas, jo em referia a adaptar protocols, no a adaptar els cassos.” 
 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. 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 2054/2017. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA-E PER INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT A ELIMINAR LA TAXA DE 
REPOSICIÓ D’EFECTIUS EN LA FUNCIÓ PÚBLICA.  Antecedents: 
 En ple segle XXI és del tot inadmissible qualsevol mena de discriminació vers les 
persones i encara més quant aquesta és fonamenta en aspectes concrets que avui dia la tecnologia hi dona una resposta adequada.  
A l’Estat espanyol, però, a través de la recentment aprovada Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció voluntària es pretén que una persona amb discapacitat sensorial 
necessiti un informe mèdic sobre la seva aptitud per donar el seu consentiment matrimonial. Així ha quedat regulat a la disposició final primera punt novè on és regula que «Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente en acta o 
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expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los 
requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, de acuerdo con lo previsto en este Código. Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por 
deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, 
dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.». Aquest aspecte en concret no entrarà en vigor fins el proper 30 de juny del 2017 i per tant totes les forces polítiques s’haurien de mobilitzar per modificar un aspecte tant discriminador de la 
normativa abans que entrés vigor.  
En aquest sentit, l’Associació Catalana per a la Integració del Cec creu i així ens ho ha comunicat, que cal modificar la disposició final esmentada, per tal de modificar els articles 56 del Codi Civil i el 58.5 de la Llei de Registre Civil. 
 Aquesta no és l’única reivindicació del col·lectiu de les persones amb discapacitat 
sensorial i de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec, però potser, en aquests moments, és la que consideren més urgent, atesa la incidència en un aspecte tant íntim i personal. 
 Altres situacions discriminatòries emparades per la normativa fan referència als àmbits 
testamentaris i d’atorgament d’escriptures públiques.  Segons estableix l’article 180 del Reglament del Notariat, no és necessària la intervenció 
de testimonis instrumentals, tret que el notari o alguna persona de les parts o sol·licitin, o quan algun dels atorgants no sàpiga o no pugui llegir ni escriure. Tot i que les persones 
amb discapacitat sensorial saben llegir i escriure (braille i avenços tecnològics com els lectors de pantalla) a la pràctica s’exigeixen els dos testimonis per l’acte d’atorgament, 
fet que vulnera el dret d’aquestes persones.  Pel que respecte als testaments, les persones amb discapacitat visual, a la pràctica, 
només poden realitzar el testament obert amb presència de testimonis idonis, fet que vulnera la seva intimitat i la igualtat vers la resta de ciutadans, fet injustificable tenint en 
compte les possibilitats tècniques existents avui dia.  Caldria també procedir a la reforma del Codi Civil de Catalunya, que a més de mantenir 
les mateixes prohibicions en matèria testamentària que el Codi Civil espanyol, manté la prohibició a cecs, sords i muts de ser testimonis, prohibició ja derogada en el Codi Civil 
Estatal.  Per aquests motius, el grup Municipal d’ ICV-EUIA-E proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords:  PRIMER.- L’Ajuntament de Roda de Berá es compromet a sol·licitar al Congrés dels 
Diputats, al Senat i al Govern de l’Estat la reforma legislativa estatal que faci possible la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en matèria matrimonial, i 
concretament la modificació immediata de l’article 56 del Codi Civil i de l’article 58.5 de la Llei del Registre Civil, per tal de suprimir l’exigència a les persones amb discapacitat 
sensorial de certificat mèdic que acrediti la seva aptitud per prestar el consentiment matrimonial.  
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SEGON.- L’Ajuntament de Roda de Berà es compromet a sol·licitar al Congres dels 
Diputats, al Senat i al Govern de l’Estat la reforma legislativa estatal que faci possible la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en matèria d’atorgament 
d’escriptures i de documents públics així com de testaments i concretament les modificacions immediates de l’article 697 del Codi Civil espanyol i de l’article 180 del 
Reglament del Notariat de 1944, per tal de suprimir l’obligatorietat de presència de dos testimonis en l’atorgament de documents públics i testaments oberts per part de persones amb discapacitat sensorial i d’introduir l’ús de les noves tecnologies per a 
facilitar a aquestes persones la possibilitat de llegir i signar per si mateixos els documents i testaments i conseqüentment la modificació de l’article 708 del Codi Civil 
espanyol per tal de suprimir la prohibició a les persones amb discapacitat sensorial d’atorgar testament tancat.  TERCER.- L’Ajuntament de Roda de Berà, es compromet a sol·licitar al Parlament de 
Catalunya la modificació del Dret Civil català per fer efectiu el dret de no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial en matèria testamentària. Concretament la modificació dels articles 421-10 apartat 2 per tal de suprimir l’exigència de testimonis al testament notarial, del 421-14 apartat 5 per tal de suprimir la prohibició de fer testament 
tancat i del 421-11 apartat 2b per tal de suprimir la prohibició de cecs, sords i muts per a ser testimonis.  
 QUART.- L’Ajuntament de Roda de Berà es compromet a realitzar els canvis i 
adaptacions oportuns per garantir els drets de les persones amb discapacitat sensorial 
en l’accés als serveis públics i a l’administració municipals.  CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests Catalana per a la Integració del Cec, a la Federació 
de Municipis, i a la Associació Catalana de Municipis .acords als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, a l’Associació Catalana per a la Integració del Cec.  
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: 
 
“Sí, evidentemente que es favorable. 
 En el presupuesto del 2016 no se pudo ejecutar una partida de vía pública por falta de personal, si lo recuerdan pasó a las nuevas instalaciones de la Policía  Local, una partida 
de 25.000€ que pasaron para allá, porque no se pudieron ejecutar toda la partida que había para vía pública. 
 Por lo tanto esta moción va en el sentido que las administraciones públicas locales puedan contratar personal para que podamos hacer los trabajos que corresponden en 
el municipio, por tanto favorablemente.”  
Pren la paraula el Sr. Luna (PP-UPR):  
“Nosotros en primer lugar, vemos que la iniciativa que presenta ICV-EUiA-E es un poti 
poti. 
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Mire, nosotros estamos de acuerdo en que tienen que crearse plazas en la administración pública, funcionarios, lo creemos, se han de hacer, y en este ejercicio 
que viene, depende de los votos, de los presupuestos que salgan adelante, se cumplirán. 
 Estamos hablando, y salvo que usted después me explique mejor lo que entiende usted por tasa de reposición de efectivos, igual me convence; pero tasa de reposición de 
efectivos es tener el control de cuantos funcionarios han dejado de estar en la administración, bien por jubilación, bien porqué se han ido. 
 Si usted lo que me está pidiendo es que la tasa de reposición de efectivos desaparezca, desaparece por completo el control que tenemos para determinar la pérdida de 
efectivos, nos quita usted una visión clara, que es lo que en la administración ha dejado de estar para poderlos cubrir. 
 Por lo tanto, nosotros, la verdad, estamos de acuerdo en que se creen y se cubran las plazas; estamos de acuerdo de que la administración ha de coger otra vez musculatura, 
no estamos de acuerdo, y en esto nos diferenciamos, que nosotros estamos más por la creación de puestos de trabajo que no crear funcionarios, porque eso conlleva un gasto 
a la administración, es una losa más, pero sí que es verdad que tienen que haber los suficientes funcionarios para desarrollar su actividad.  
Pues bien, esa tasa de reposición de efectivos que usted me está diciendo, si desaparece, desaparece el barómetro, desaparece la información y desaparece todo 
aquello que nos hace saber qué es lo que tenemos que cubrir. Una vez tenemos la tasa de reposición de efectivos, lo que hace el gobierno es una cobertura de la misma, que 
según los presupuestos puede ser de un 100%, de un 10% o de hasta un 200%; pero si nosotros no sabemos la tasa no sabemos qué porcentaje de cobertura de efectivos vamos a tener. 
 Y decirle, y animarla con todo coraje, que vote usted o su grupo en el congreso los 
presupuestos generales del estado del 2017, donde hay una gran partida para eso que usted está pidiendo.  
Yo le digo la verdad, Sra. Encarna, no vamos a votar que no, nos vamos a abstener porque estamos de acuerdo en aquella parte que habla usted de cubrir los efectivos y 
todo lo demás, pero ya le digo por qué no, nosotros no podemos votar que sí cuando usted nos está pidiendo que eliminemos la tasa de reposición de efectivos.  
Yo le doy la razón a usted, que el ayuntamiento se ven limitados para poder crear más plazas, claro, pero escuche, esa es la única forma para poder tener los superávits de la 
gestión que está haciendo el Ayuntamiento de Roda de Berà, este gobierno, gracias a la restricción del gasto, no al incremento del gasto; o como algún grupo venía a decir aquí, invirtamos con superávit en aquellas cuestiones que generan más gastos, 
estaremos en los mismo años y en las mismas épocas que el Sr. Zapatero nos dejó España.” 
 Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP):  



  

Acta de la sessió ordinària 4/2017 del Ple de data 30.3.2017 17

“Empiezo por el final, me alegra mucho que esté de acuerdo con esto del superávit que 
genera el Ayuntamiento de esos presupuestos que nosotros votamos y usted votó en contra, por lo tanto algo sí que hicimos bien, pero en el 2016. 
 Hablando del tema de la moción que nos ocupa, yo, viendo la exposición que ha hecho 
el concejal del PP-UPR ahora sí que la entiendo menos. Le diré por qué.  Yo creo que la tasa de reposición de efectivos no tiene que ver nada, creo, según mi 
modesta opinión, con la relación de puestos de trabajo, las plantillas que hace la administración, donde se hacen y se enumeran y se diseñan los puestos de trabajo. 
 La tasa viene, desde el 2012, que establece que habrá una reposición del 100% de efectivos, si no me equivoco, para los servicios esenciales y el 50% para el resto, habría 
que discutir allí cuáles son esenciales y cuáles no, que es dónde está el caballo de batalla. Pero esto es una tasa de nueva creación, que siempre aparece en épocas de 
crisis, es decir, no controla el número ni la dimensión de la administración, del empleo público, simplemente lo que hace es que pone trabas a reponer los funcionarios y empleados públicos, que ya en las relaciones de lugares de trabajo estaban 
relacionados, bien por jubilación, bien por otro tipo de salidas de la administración, incluso por ir a otras administraciones. 
 En fin, no se podían reponer… el 100% de esenciales sí y el resto al 50%.  Es decir, ¿esto qué ha producido?, ha producido que haya un descenso en la calidad de la función 
pública porque no se ha podido reponer, justamente por esta tasa, los efectivos, los empleados en determinados servicios. Esto ahorra el gasto, sí, pero provoca una falta 
de atención y calidad en la atención al ciudadano, eso es así de sencillo.  
Por lo tanto, y justamente de allí viene y aparece en la prensa, por eso también me sorprende lo que defiende usted, Sr. Luna, que justamente están acordando el gobierno central y el gobierno de Madrid, me refiero, y sindicatos, una creación de puestos de 
trabajo en la administración pública, que viene a suplir justamente la carencia que hemos tenido des del 2012. Eso justamente se hace, porque se va a eliminar una parte 
de la tasa de reposición de efectivos en la función pública porque si no sería imposible.  Por lo tanto, yo creo que la moción está bien planteada, yo la haría más abierta, porque 
aquí se habla más bien de la administración central, del Ministerio de Hacienda, se habla del Estado Español, pero yo creo que habría que hacerla más global, también, de alguna 
manera se entiende que también la Generalitat de Cataluña sufre la tasa de reposición, y evidentemente también el empleo municipal.   
Ahí hay que abrir, porqué si estamos en época de bonanza, si parece que la cosa va a mejor, digo que parece, y así se nos comunica des del Gobierno de Madrid, pues 
hombre, habrá que mejorar también los servicios públicos, una mejora es, evidentemente, reponiendo aquellos a través de los cuales se prestan los servicios públicos, que son los funcionarios y empleados. 
 Por lo tanto, nosotros ya dijimos en la comisión informativa que nos parecía una moción 
muy acertada y la vamos a votar, evidentemente, a favor, porque creo que es de rigor, la cosa va mejorando, según nos dicen y nos cuentan.  
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No tiene que ver nada con el tema del déficit público o no, sino con la calidad de los 
servicios, porque estamos hablando de maestros, médicos, enfermeras, es decir no estamos hablando de otro tipo de personal, sino de estos que también son importantes 
y son lo que hacen mejorar la calidad de los servicios públicos.”  Pren la paraula el Sr. Ibort (C’s) : 
 “Nosotros votaremos a favor también. Estamos viendo que el Gobierno del Estado, está 
por la labor de crear empleo público, lo estamos viendo cada día en la prensa, cada día salen noticies en las que nos hablan de maestros, nos hablan de profesionales de la 
medicina que van, de alguna manera, a complementar lo que tenemos hasta estos momentos y que realmente a lo largo de estos años pues ha disminuido en un tanto por ciento elevado. Votaremos a favor.” 
 Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU): 
 “Nosaltres la votarem a  favor, en primer lloc perquè vam entendre que la companya Encarna estava donant un caire local a la seva moció. Aquí hem sentit parlar, de 
“médicos, maestros, funcionarios de la Generalitat, del Estado”, de tot arreu; quan a nosaltres ens agrada baixar a l’arena local, és a dir, parlar del nostre municipi, del nostre 
ajuntament, per la resta ja fem les nostres eleccions, votem als representants que creiem que han de tindre les seves regles, i des d’allà on hagin de contractar metges, doncs que es contractin, que espavilin. 
 En el cas que ens toca a nosaltres, sota el nostre punt de vista, i com ha manifestat en 
la moció que en la primera frase obre dient: “els llocs de treballs ofertat per les administracions locals” i després fa una reflexió, que a mi, és la que em té el cor robat. 
Diu que l’administració local no té capacitat legislativa i la seva autonomia, encara que predicada constitucionalment, és menor que la de la resta de nivells administratius. Per mi la qüestió a la que ens estem enfrontant, una i altra vegada, no és res més que la 
constant retallada de la administració local, l’autonomia local.  
El que s’entén per autonomia local, és que un ajuntament té les regles per autoregular-se i, si li fan falta més treballadors, doncs els va a buscar, i si creu que ho ha de fer a través d’un pressupost incrementant la despesa o el dèficit, doncs ho fa.  
 El que estem contemplant és com cada vegada més hi ha un “corsé” que ens estreny. I 
això que ens fa pensar, doncs, que no ens tenen per un país madur, que no confien en les administracions i, això des de les altres administracions, i això, els hi dic, des de la perspectiva que ens ho planteja la companya Encarna, nosaltres encantats de la vida 
que no hi hagi taxes de reposició i que no hi hagi altra limitació que el sentit comú propi i la legalitat d’aquells que tenen la funció de govern. 
 Per tant, ens agradaria precisament això, que ens tornin aquesta autonomia local i ells, ja cadascú en la seva administració, que facin el que puguin, si ells volen controlar els 
que se li han posat de baixa, se’ls hi ha jubilat... doncs que facin el que bonament puguin.   
Nosaltres ja ho fem, no necessitem una taxa de reposició per saber quins treballadors, se’ns han donat de baixa o ja no tenim, o ens fan falta. Perquè cregui’ns nosaltres sabem si ens fan falta o no, el que passa és que no ens els deixen anar a buscar com tampoc 
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ens deixen fer despesa en algunes inversions que sabem que hem de fer però nos ens 
deixen; i ens fan seguir una sèrie de pautes.  
I aquesta és la qüestió, tantes vegades, com la companya, que sé que  també està amb mi en aquest tema de l’autonomia local, tantes vegades com la tregui en referència li 
donarem costat. Nosaltres volen ser un país madur, volem que es confiï en les  institucions i en les diferents capes de l’administració que hi ha i, des d’aquest punt de vista, doncs donar suport a aquest tipus de moció.”  Pren la paraula el Sr. Luna (PP-UPR) en torn de replica: 
 
“En primer lugar empezaré al revés, Sr. Royuela.   
Mire, esa autonomía que usted está diciendo es la autonomía que ha llevado a que este ayuntamiento, en sus tiempos, fuera el ayuntamiento con el índice de endeudamiento 
más grande de la provincia. Esa es la autonomía, si si. Esa es la autonomía, yo estaba diciendo, precisamente, que se ha corregido ese déficit gracias a que se ha puesto y se ha ajustado a lo que es, los ajustes de la ley presupuestaria sostenibles. 
 Por lo tanto, si volvemos a las andadas de que la administración local puede gastar lo 
que quiera y como quiera, pues veremos este ayuntamiento como se reflejaba unos años atrás.  
Salvo que usted esté de acuerdo que la gestión que le dejaron a “Convergència i Unió”, era muy buena. Escuche, entonces, la verdad no sabe ni donde está usted. Si es así, 
se lo digo con el corazón en la mano.  
En segundo lugar. Muy bien, hagamos esa autonomía propia que usted dice, encantados, pero usted no vaya a llamarnos... Sra. Isabel Mondéjar, a mí no me hace ninguna gracia sabe. 
 Vaya usted después i pida al Gobierno Central que le dé las partidas correspondientes 
para pagar a proveedores. Hágalo. Tenga autonomía propia y libertad de poder hacer lo que usted quiera y luego va al Gobierno central y le diga que le dé el dinero para pagar a proveedores, y hasta aquí leo, y no quiero leer nada más. 
 Y referente al Sr. Benedicto, hombre, Sr. Benedicto, nosotros votamos que no a esos 
presupuestos porque en aquellos momentos no pudimos poner nuestras mociones, nuestras enmiendas, realmente en ningún momento no pudimos tener lo que usted hizo a escondidas con ellos, y es pactar unos presupuestos, sí sí; unos presupuestos que 
pactó con ellos, usted tuvo esa facilidad, nosotros no la tuvimos.  
Yo no hablo de que usted ha recuperado el déficit, no; usted ha contribuido realmente a los presupuestos a ajustes donde se tengan que ajustar, y nosotros nos hemos abstenido ahora por una cuestión obvia, porque ha habido enmiendas que nosotros 
hemos propuesto que se han aprobado, pero usted no me diga que es el benefactor o el salvador de aquél déficit que precisamente el color de su formación política dejó un 
día.”  Pren la paraula el Sr. Alcalde, per fer un aclariment: 
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“Sr. Luna, sí que li demanaria que no recriminés l’actitud dels regidors, perquè entenc 
que jo puc recriminar moltes vegades, alguns regidors, que no només estan parlant si no, que estiguin rient al Ple. Per tant entenc que no tocava la seva recriminació a la 
regidora Isabel Mondéjar.”  
Pren la paraula el Sr. Luna (PP-UPR) en torn de contra replica:  
“Em sembla molt bé, però  a partir d’ara em reservo el poder riure en el que em doni la 
gana.”  Pren la paraula el Sr. Alcalde, per fer un aclariment: 
 “Fins ara ho ha estat fent i ningú li ha dit res. I aquesta presidència. Que és qui li pot dir, 
no li ha dit mai que es contingués. Li demano el mateix respecte per la resta de regidors.”  Pren la paraula la Sra. Ramírez (ICV-EUiA-E) en torn de replica:  
“Seré muy breve. 
 Yo pensaba que esta moción era mucho más simple que todo eso, o por lo menos la 
intención mía, la de mi grupo era, pues eso, quitar la tasa de reposición para que este ayuntamiento pueda tener personal en el momento en que haya una jubilación, o hay una baja por decir algo. 
 Si hacen falta dos camioneros para el tema de la basura, y uno se jubila por la edad, o 
se va o lo que sea, con la ley que hay ahora, no se puede reponer esa persona, solo el 50%. Por lo tanto, el sentido de la moción era por ahí, que podamos cumplir con el 
trabajo del ayuntamiento, poder contratar personal para poder cumplir con nuestras obligaciones, simplemente eso.  
Lo demás, yo, lecciones de teoría o económica, tampoco las voy a dar porque no las sé, y mis compañeros de las Cortes Españolas ya saben lo que tienen que votar y no 
votaran los presupuestos del PP, evidentemente.”  Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP) en torn de replica: 
 
“Hacer referencia a un tema muy concreto, que es que la moción al principio habla del 
Decreto Ley 20/2012 y hace referencia a todas las administraciones, incluida, evidentemente, la municipal, pero a todas. Y sobre el tema de cosas del pueblo, si hablamos de maestro y médicos, también hablamos de los de aquí, ellos también están 
afectados por estos recortes. Muchas gracias.”  
Finalitzades les intervencions, es sotmet a votació la proposta amb l’esmena introduïda per assentiment de tots els assistents i resulta aprovada per majoria, 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. Josep Antoni Benedicto Conte (PSC-CP), la Sra. Laura Moya Núñez (PSC-CP), el Sr. Jose Ibort 
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Corvinos (C’s), el Sr. Antonio Bernal Puga (C’s),  i la Sra. Encarna Ramírez Peña (ICV-
EUiA-E).  Abstenció: el Sr. Rafael Luna Vivas (PP-UPR), Sr. Joan Enric Vidal Morgades (PP-
UPR).  En contra: cap. 
 
 
5. EXPEDIENT 2059/2017. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PP-UPR PER HABILITAR UNA PARTIDA EXTRAORDINÀRIA PER INICIAR LES OBRES DE 
L’INSTITUT DE RODA DE BERÀ.  
L’alcalde dóna la paraula al Sr. Luna perquè faci una ràpida exposició de la moció 
presentada.  Pren la paraula el Sr. Luna (PP-UPR):  
“Simplement, això ve a conseqüència de que realment tots els grups parlamentaris han 
detectat que no hi havia una partida pressupostaria pel famós institut. Institut que sembla “el dia de la marmota” i que és lamentable la situació en la que ens trobem. 
 A mi em consta que l’ajuntament ha fet tot el que ha pogut, amb el tema dels terrenys, amb el tema tal .... però si no hi ha cap acompanyament que comporti, sense dubte, una 
partida pressupostaria, l’institut de Roda de Berà, continuarà estant en barracons.  
Em consta, inclús, ja que s’ha de fer justícia encara que de vegades un pot anar en contra, doncs també ressaltar que el grup parlamentari del partit dels socialistes va presentar una esmena, i això és fer justícia.  
 És allò que dèiem dels vasos comunicants, s’haurà canviat i s’haurà anat per fer un 
referèndum anticonstitucional, això és el que ha passat, per fer un referèndum. Per fer un referèndum i demanar la independència de Catalunya, hi ha diners, per construir 
instituts en condicions no hi ha diners, i per tant, nosaltres demanem al govern de la Generalitat de Catalunya, que habiliti una partida extraordinària, perquè es pugui fer l’institut. 
 I, torno ha dir-ho, l’ajuntament ha fet tot el que ha pogut, tot. Hi ha grups com el partit 
socialista, que inclús ha presentat una esmena als pressupostos, nosaltres hem detectat que no hi consta, per tant el que nosaltres demanem es que almenys sol·licitin els diners perquè ho facin. I, aquelles partides que han destinat en matèria completament 
anticonstitucional, com és per demanar la independència de Catalunya, s’utilitzin per a fer coses mes profitoses, com podria ser la sanitat o un millor model educatiu.” 
 Acabada la intervenció del Sr. Luna (PP-UPR), el Sr. Alcalde dóna la paraula als portaveus. 
 Pren la paraula la Sra. Ramírez (ICV-EUiA-E): 
 
“Evidentemente, que votaré a favor. Creo que todos los grupos que estamos aquí, estamos por la misma labor, que es la construcción del nuevo instituto. 
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El PSC-CP, presentó una enmienda a los presupuestos de la Generalitat, el PP-UPR presenta una moción para que se habilite una partida extraordinaria y Catalunya Sí Que 
Es Pot, hará un requerimiento para que pongan en calendario la construcción del instituto de Roda de Berà. 
 Sabemos que el Ayuntamiento de Roda de Berà ha cumplido con su obligación y ahora la regidora por Catalunya Sí Que Es Pot, Hortensia Grau, hara todo lo que tenga a su 
alcance para que esto sea posible, gracias”.  Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP): 
 “Bueno, es cierto. Nosotros des del principio de legislatura venimos diciendo que el tema 
del nuevo edificio del instituto es una prioridad, porque llevamos así des del año dos mil no se cuantos, que ya estaba a punto de empezar y han pasado los años y se nos 
promete, se nos promete, pero nada.  Nosotros, como trabajamos aquí, también trabajamos en otros ámbitos, en este caso 
legislativo, dónde procede. Instamos, sí que es cierto, a instancias de este grupo municipal, una enmienda al presupuesto de la Generalitat de Catalunya para que 
dotaran presupuestariamente para la ejecución del proyecto del instituto.  La sorpresa fue que Junts pel Sí, votó que no. Esta fue la sorpresa. 
 Yo ya sé que el Ayuntamiento hizo todo lo posible, no va al ayuntamiento, sino al partido 
o los partidos que dan apoyo al equipo de gobierno de su poca implicación con Roda de Berà, en este caso en concreto. Ahí viene la queja. 
 Nosotros, como hemos dicho por activa y por pasiva que íbamos siempre a apoyar las iniciativas que pusieran hilo a la aguja, para poner en marcha las obras del instituto, 
pues evidentemente lo vamos a votar a favor, como lo hicimos en el Parlamento de Catalunya. 
 Hemos presentado otras mociones, perdón enmiendas, en este caso, al Parlamento de Catalunya, algunas más afortunadas que otras. Presentamos una enmienda para 
consolidar las plazas, primero para estudio de la viabilidad de consolidar las plazas de la tercera edad aquí en Roda de Berà. Pasó la comisión, y al final no pasó el Pleno, 
quizá con la ayuda de, entiendo que sin querer, de Ciudadanos, que también la votó en contra. No pasó.  
Sí que ha pasado, por cierto, y eso me congratula y lo anunció aquí, presentaremos una moción el mes que viene, que es una dotación presupuestaria para la reapertura del 
centro de atención primaria a Costa Daurada-Berà, espero que aquí el ayuntamiento, que la votó en contra “Junts pel Sí” y el ayuntamiento, independientemente, de lo que votó su partido en Barcelona, aquí tome nota y apoye la reapertura de este centro de 
asistencia primaria, largamente reivindicado por toda la zona de la costa.  
Dicho esto, votaremos a favor. Independientemente de dónde vengan las propuestas, en este caso sí que podemos explicar que el bien del pueblo es que el Instituto tiene que hacerse lo más rápido posible, después de tantos y tantos años de espera.” 
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Pren la paraula el Sr. Bernal (C’s): 
 “Nosotros también vamos a votarla a favor y entendemos que este es quizá el primer 
paso, después de todos los pasos que ya se han dado y que no se pueden dar más por parte del ayuntamiento de Roda. 
 Pero es necesario que haya una partida presupuestaria, porque si no la hay no vamos a tener instituto. Entonces, cuanto antes se formalice por parte del gobierno de la 
Generalitat de Catalunya esta partida, antes tendremos la posibilidad de tener el instituto en Roda. 
 Votamos a favor.”  Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU): 
 
“’Òbviament, nosaltres donarem suport a aquest tipus de mocions, però matissar que no és com s’està dient aquí.  
El primer pas que es dóna des d’aquest ajuntament perquè l’institut de Roda sigui una realitat, aquí tinc, que de fet en altres plens s’havia posat en dubte, tinc aquí una 
notificació de la  Direcció General de Centres Públics, de data 19 de març de 2015, amb registre de sortida de la Generalitat de Catalunya d’Ensenyament, que diu textualment: “em plau comunicar-vos que en sessió de Govern de  10 de març de 2015 s’han 
encarregat a infraestructures.cat les obres en centres docents  a executar en els propers 3 anys: 

- Execució de les obres de  la nova construcció de l’Institut de Roda de Berà (Tarragonès), clau INT-09234, pressupost: 5.145.000€ 
- Execució de les obres de  la nova construcció de l’Escola l’Arrabassada de Tarragona (Tarragonès), clau PNT-1434, pressupost: 5.250.000€.”  

Agraeixo la crònica parlamentaria que se’ns ha fet aquí, jo dubto molt que allà s’estiguin fent esmenes per Roda de Berà, crec que deuen ser esmenes de caràcter conjunt, que 
hi hagi més dotació pressupostària, doncs segons la política que vulgui aplicar cada grup allà al Parlament, doncs, el que és la dinàmica d’una discussió de pressupostos.  
El que està clar és que algú no va donar suport en aquests pressupostos anteriors de l’any 2016, i aquestes claus, que hi havia en aquests pressuposts que estaven atorgats, 
doncs finalment no es van dur a terme.  A mi m’agradaria confiar que el termini per execució de les obres que diu aquí, 3 anys, 
encara estaríem dins d’ell i, per tant, aquestes partides d’alguna manera, intentarem rescatar-les o preguntar-nos, a veure on han anat. 
 Per tant, donarem suport a tot aquest tipus de mocions, que siguin per avançar, doncs endavant, i si és per recordar-li a la Generalitat que és per fer un Institut a Roda de Berà, 
que no tinguin en dubte que el regidor corresponent, fins i tot l’Alcalde, en persona, que va amb la carpeta dels Reis cap a Barcelona; doncs els hi fem ressò i els hi avancem 
una i altra vegada totes aquestes reivindicacions que tenim històriques.  Però insisteixo, el tema del Parlament i dels pressupostos, insisteixo a mi m’agrada 
baixar a l’arena del nostre municipi, i el que tenim és aquesta notificació.” 
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 Pren la paraula el Sr. Luna (PP-UPR), en torn de replica: 
 
“Sr. Alcalde, si vostè ha d’anar a Barcelona, compti amb nosaltres, si hi ha una plaça al 
cotxe, per anar a ajudar-lo.”   Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP) en torn de replica:  
“La coordinació nostra amb els nostres parlamentaris és molt bona. De tal manera que aquí han arribat com tres esmenes per plantejar-les en comissions o en plenari.  
Segon, jo diria que en fets, no en escrits. Sr. Royuela, del 2016, 2015, encara no han fet un pal a pols, com ajuntament sí que han qualificat els terrenys, han canviat aquí, han 
canviat allà, però de la Generalitat he vist una cosa, se’ns va demanar la exempció o bonificació dels impostos per a col·locar barracons nous, això és el que tenim de la Generalitat. Gràcies.” 
 Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU) en torn de replica: 
 
“Jo li afegiria que més que fets, diners. Perquè els fets els tenim, diners és el que falta.Són aquestes discussions, que es veu, que estan tenint en altres seus, doncs que 
s’aclareixin els que es tenen que aclarir-se i ens facin arribar els diners.”  Pren la paraula el Sr. Alcalde (CIU) per fer uns aclariments: 
 
“Sí que voldria aclarir-los que el dimarts a la tarda, la regidora d’Ensenyament i el regidor d’Urbanisme, degut a una indisposició meva, però, evidentment, amb la seva eficàcia; es van trobar  a Barcelona amb el Director General de Centres Educatius, acompanyat 
per la Directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona, la Sra. Silvia Rodés; i el Director General de Centres Educatius, que van assegurar que en aquest 
2017 hi hauria partida per executar el projecte de realització de l’obra de l’Institut de Roda de Berà; notícia de dimarts a la tarda.  
Tant de bo sigui veritat, i puguem portar l’institut cap endavant, que entenc que és el que volem tots els que estem aquí.” 
 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. 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) i el Sr. Joan Enric Vidal Morgades (PP-UPR)   i la Sra. Encarna Ramírez Peña (ICV-EUiA-
E).  Abstenció: cap. 
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En contra: cap. 
 
 6. EXPEDIENT 2316/2017. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSC-CP 
PER LA MODIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. 
 
A petició del proposant de la moció, el grup municipal de PSC-CP, aquest punt queda retirat de l’ordre del dia.  
 7. EXPEDIENT 2044/2017. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA-
E PER LA IGUALTAT DE DRETS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT SENSORIAL.  
Antecedents:  
 
En ple segle XXI és del tot inadmissible qualsevol mena de discriminació vers les persones i encara més quant aquesta és fonamenta en aspectes concrets que avui dia la tecnologia hi dona una resposta adequada. 
 A l’Estat espanyol, però, a través de la recentment aprovada Llei 15/2015, de 2 de juliol, 
de la Jurisdicció voluntària es pretén que una persona amb discapacitat sensorial necessiti un informe mèdic sobre la seva aptitud per donar el seu consentiment matrimonial. Així ha quedat regulat a la disposició final primera punt novè on és regula 
que «Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente en acta o expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los 
requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, de acuerdo con lo previsto en este Código. Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretario judicial, 
Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.». Aquest aspecte en 
concret no entrarà en vigor fins el proper 30 de juny del 2017 i per tant totes les forces polítiques s’haurien de mobilitzar per modificar un aspecte tant discriminador de la 
normativa abans que entrés vigor.  En aquest sentit, l’Associació Catalana per a la Integració del Cec creu i així ens ho ha 
comunicat, que cal modificar la disposició final esmentada, per tal de modificar els articles 56 del Codi Civil i el 58.5 de la Llei de Registre Civil. 
 Aquesta no és l’única reivindicació del col·lectiu de les persones amb discapacitat sensorial i de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec, però potser, en aquests 
moments, és la que consideren més urgent, atesa la incidència en un aspecte tant íntim i personal. 
 Altres situacions discriminatòries emparades per la normativa fan referència als àmbits testamentaris i d’atorgament d’escriptures públiques. 
 Segons estableix l’article 180 del Reglament del Notariat, no és necessària la intervenció 
de testimonis instrumentals, tret que el notari o alguna persona de les parts o sol·licitin, o quan algun dels atorgants no sàpiga o no pugui llegir ni escriure. Tot i que les persones 



  

Acta de la sessió ordinària 4/2017 del Ple de data 30.3.2017 26

amb discapacitat sensorial saben llegir i escriure (braille i avenços tecnològics com els 
lectors de pantalla) a la pràctica s’exigeixen els dos testimonis per l’acte d’atorgament, fet que vulnera el dret d’aquestes persones. 
 Pel que respecte als testaments, les persones amb discapacitat visual, a la pràctica, 
només poden realitzar el testament obert amb presència de testimonis idonis, fet que vulnera la seva intimitat i la igualtat vers la resta de ciutadans, fet injustificable tenint en compte les possibilitats tècniques existents avui dia. 
 Caldria també procedir a la reforma del Codi Civil de Catalunya, que a més de mantenir 
les mateixes prohibicions en matèria testamentària que el Codi Civil espanyol, manté la prohibició a cecs, sords i muts de ser testimonis, prohibició ja derogada en el Codi Civil Estatal. 
 Per aquests motius, el grup Municipal d’ ICV-EUIA-E proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords:  PRIMER.- L’Ajuntament de Roda de Berá es compromet a sol·licitar al Congres dels 
Diputats, al Senat i al Govern de l’Estat la reforma legislativa estatal que faci possible la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en matèria matrimonial, i 
concretament la modificació immediata de l’article 56 del Codi Civil i de l’article 58.5 de la Llei del Registre Civil, per tal de suprimir l’exigència a les persones amb discapacitat sensorial de certificat mèdic que acrediti la seva aptitud per prestar el consentiment 
matrimonial.  SEGON.- L’Ajuntament de Roda de Berà es compromet a sol·licitar al Congres dels 
Diputats, al Senat i al Govern de l’Estat la reforma legislativa estatal que faci possible la 
no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en matèria d’atorgament d’escriptures i de documents públics així com de testaments i concretament les modificacions immediates de l’article 697 del Codi Civil espanyol i de l’article 180 del 
Reglament del Notariat de 1944, per tal de suprimir l’obligatorietat de presència de dos testimonis en l’atorgament de documents públics i testaments oberts per part de 
persones amb discapacitat sensorial i d’introduir l’ús de les noves tecnologies per a facilitar a aquestes persones la possibilitat de llegir i signar per si mateixos els documents i testaments i conseqüentment la modificació de l’article 708 del Codi Civil 
espanyol per tal de suprimir la prohibició a les persones amb discapacitat sensorial d’atorgar testament tancat. 
 TERCER.- L’Ajuntament de Roda de Berà, es compromet a sol·licitar al Parlament de 
Catalunya la modificació del Dret Civil català per fer efectiu el dret de no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial en matèria testamentària. Concretament la modificació dels articles 421-10 apartat 2 per tal de suprimir l’exigència de testimonis al 
testament notarial, del 421-14 apartat 5 per tal de suprimir la prohibició de fer testament tancat i del 421-11 apartat 2b per tal de suprimir la prohibició de cecs, sords i muts per a ser testimonis.  
 QUART.- L’Ajuntament de Roda de Berà es compromet a realitzar els canvis i 
adaptacions oportuns per garantir els drets de les persones amb discapacitat sensorial en l’accés als serveis públics i a l’administració municipals.  
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CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests Catalana per a la Integració del Cec, a la Federació 
de Municipis, i a la Associació Catalana de Municipis .Acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del 
Senat, a l’Associació Catalana per a la Integració del Cec  
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. 
 Pren la paraula la Sra. Ramírez (ICV-EUiA-E): 
 
“A favor. No voy a entrar en las leyes y demás, porque ya se ha leído. Lo que si queremos Esquerra Unida y Alternativa, y por lo que se vio en la Comisión Informativa, 
que las persones con discapacidad sensorial tengan los mismos derechos que nosotros, que el resto de personas y que tengan libertad en su intimidad y que puedan decidir su 
matrimonio, su testamento; además que como bien dice, los ciegos pueden leer en Braille, las nuevas tecnologías hay que utilizarlas para eso, para el beneficio de las personas. Por lo tanto, votaremos a favor.” 
 Pren la paraula el Sr. Luna (PP-UPR): 
 “Ya ve lo que es la vida. Usted es de izquierdas, yo soy de derechas, y estamos de acuerdo. 
 Cuando una cosa es obvia, es obvia, que es una barbaridad la que se cometió en el 
Senado en ese aspecto. La Ley 15/2015, que entrará en vigor el 30 de junio del 2017, se ha detectado realmente esta barbaridad jurídica, en sí, de tal manera que el Ministro, 
del Ministerio de Justicia, ha enviado una circular con fecha 23 de diciembre de 2016, donde corrige esta situación. De tal manera, que no voy a leer la circular, pero la circular que va dirigida a los que son los notarios, los encargados del registro civil, los 
funcionarios públicos que pueden certificar, dice que se deberá entender limitada exclusivamente a aquellos casos en los que la deficiencia afecte de forma substancial a 
la prestación del consentimiento, y no sólo con ello, hay dos proposiciones de ley que se han presentado, una del PSOE y otra del PP, con fecha 13 de enero de 2017 para modificar esta ley, que va ir en curso. Mientras tanto lo que se ha hecho es una circular 
para paliar esta situación.  
Que lástima Sr. Encarna que su grupo tampoco no hubiera presentado una proposición ahí que es dónde toca y no aquí.”  Pren la paraula la Sra. Moya (PSC-CP):  
“Clarament era una “burrada” que al Codi Civil quedés mermada d’alguna manera la capacitat d’una persona amb una deficiència sensorial, perquè és totalment capaç i no se li pot posar en dubte, i no hauria d’acreditar que és capaç per un metge per poder-se 
casar.  
Òbviament, per la sintonia general d’aquesta moció, de la no discriminació, que també s’ha de recollir en la manera que es redacten l’articulat de les lleis, votarem a favor.  
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Val a dir també, que aquest és un debat jurídic molt profund, que si entrem estaríem 
aquí hores. Però bé, en sintonia amb la generalització de la no discriminació de la moció, votarem a favor.” 
 Pren la paraula el Sr. Ibort (C’s): 
 “Como no puede ser de otra forma la igualdad de derechos y la no discriminación respecto a las personas con discapacidad, pues parece que es algo lógico, natural y 
además que jurídicamente tiene que estar contemplado.   
Nuestro voto es a favor.”  Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU): 
 “Sí, com es deia aquí, doncs si la moció en línies generals, el que pretén és dir que tots 
som iguals davant de la llei, perquè hi ha d’haver una igualtat de drets i, s’ha d’evitar la discriminació, doncs endavant. Jo el que llegeixo d’aquesta moció, es que estem donant un cert suport a l’ Associació Catalana per la Integració del Cec, entenc que com a tal, 
l’associació està formada pels que tenen aquesta limitació visual, igual també acull a d’altres dels que tenen limitacions, com sords, muts, als que es fa referència en aquesta 
moció; i entenc que ells són una veu molt important per tenir present a l’hora d’establir regulacions que els afectin.  
Val a dir que també crec que el tema, és un tema jurídic de calat de fons, perquè moltes d’aquestes limitacions han estat establertes en primera instància amb protecció. Tenen 
un caràcter tuïtiu en un primer moment d’aquestes persones, l’únic que ha de fer el notari ha d’assegurar-se que allà hi ha un consentiment prestat i ja que, aquelles persones, 
van a fer el que han de fer i que no els enganyin, moltes vegades també.  Que ha evolucionat la tècnica, val, correcte, però és que la Llei és del 2015, si és un 
ganyapo tan gros, de no sé qui la devia fer, la devia fer el govern que hi ha havia l’any 2015, em resisteixo a pensar que van fer un “gazapo” tan gran. 
 En tot cas, donar suport a aquesta associació, que se’ls tingui com a veu, a tenir present a l’hora d’elaborar totes aquestes lleis que els afecten o els pretenen ajudar, protegir, i 
generalment, com no pot ser d’una  altra manera, tot el que sigui erradicar la discriminació i igualar-nos a tots en dret, doncs endavant. 
 Donarem suport a la moció.”  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. 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) i el Sr. Joan Enric Vidal Morgades (PP-UPR) . i la Sra. Encarna Ramírez Peña (ICV-EUiA-E). 
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Abstenció: cap. 
 En contra: cap.  
 
8. EXPEDIENT 2023/2017. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2017-0474 DE CONCESSIÓ DE DISTINCIONS DE MÈRITS DE SERVEIS DISTINGITS 2017 DEL 
CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS A L’ASSOCIACIÓ CULTURAL LES MONGES.  
Vistes les bases de la tercera convocatòria per a la concessió de distincions de mèrit de serveis distingits, que atorga el Consell Comarcal del Tarragonès, a persones o entitats 
dels municipis de la comarca que s’hagin distingit en una continuada tasca cultural, científica, econòmica, social o urbanística.  
A criteri d’aquesta alcaldia, un cop revisades les bases i tenint en compte la història més propera d’aquest municipi, es considera més que merescut proposar formalment al 
Consell Comarcal l’atorgament d’aquest distintiu honorífic a LES MONGES ASSOCIACIÓ CULTURAL.    
A mitjans de la dècada dels anys setanta, al Casal Parroquial Les Monges, comencen a organitzar-se actes que aglutinen la gent jove de Roda de Berà. Aquest serà l’origen de 
Les Monges Associació Cultural, inscrita en el registre d’entitats des del 1985, però ja feia anys que funcionava com a col·lectiu juvenil. Unes de les seves primeres accions va ser la construcció d’un espai de cria d’aus, la posada en marxa d’una biblioteca i una 
sala de lectura a més de la creació d’una sala de jocs de taula pels més joves.  
Va néixer un moviment associatiu juvenil que s’estava consolidant al voltant de l’edifici anomenat Les Monges, en aquell moment propietat de la Parròquia de Sant Bartomeu.  
L’any 1984 és creen importants projectes d’activitats culturals que, amb constància, rigor i seriositat, han arrelat fort entre un extens sector de la població,  amb la finalitat de 
preservar les arrels històriques i culturals de Roda de Berà, però amb una clara vocació integradora.  
 Mantenen i creen activitats de tota naturalesa dintre de l’àmbit cultural, tal com viatges culturals, festes populars, caminades pel terme del municipi i pels seus voltants, taller 
de teatre, grups festius (grallers, gegants, etc.) tallers de cuina, gastronomia local, cursos de tast de vins, bicicletades i esquiades, esplai per a nen i nenes i altres activitats 
similars, destacant-ne, d’entre totes elles, dues que sens dubte són les cabdals de l’associació. La setmana Cultura en primer lloc, que se celebra la primavera de cada any i que aquest any celebra la seva XXXII edició, i en segon lloc la publicació de la revista-
miscel·lània BOI, editada per la seva secció “Centre d’Estudis Rodencs”. A mes compta amb altres seccions com son el Centre Excursionista, el Centre d’Estudis Rodencs, el 
Grup Auca Teatre i el Grup de Gegants i  Grallers. Cada secció organitza independement les seves activitats; la secció Excursionista organitza cada segon diumenge de mes un caminada, El Grup de gegants i Grallers  fa cercaviles per Roda i 
per altres poblacions de la contornada.   
La seu de l’associació compta amb una Biblioteca i Arxiu Documental i Fotogràfic local i un petit Museu Etnogràfic d’estris propis de l’activitat agrícola.   
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Des del febrer de l’any 1999, la seu social de l’entitat és als baixos de Ca L’Oliverar, al 
carrer Major, 9. L’entitat compta actualment amb uns 250 socis.   
Per tot l’exposat, des del convenciment que la seva manera de fer i que les seves aportacions i projectes, han contribuït de manera continuada en la millora en tots els 
sentits del nostre municipi, proposo al Ple l’adopció del següent   ACORD: 
 Primer.- Proposar formalment al Consell Comarcal del Tarragonès, l’atorgament del 
distintiu de mèrit de serveis distingits, a LES MONGES ASSOCIACIÓ CULTURAL   per la seva continuada tasca cultural i social en benefici del municipi de Roda de Berà i de tot el Tarragonès. 
 Segon.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Tarragonès i a Les Monges 
Associació Cultural.  Tercer.- Ratificar el present Decret en la propera sessió del Ple que se celebri. 
 
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.  Pren la paraula la Sra. Ramírez (ICV-EUiA-E):  
“Sí, me consta que la asociación de “Les Monges” es verdad que hacen todas estas actividades y, principalmente, la Semana Cultural. Por lo tanto votaré a favor.” 
 Pren la paraula el Sr. Vidal (PP-UPR): 
 
“Bé, simplement, votarem a  favor, evidentment, perquè s’ha de dir una cosa el món de la cultura i de les festes, aquí a Roda de Berà, no hagués sigut el mateix sense la 
presència de “Les Monges” contribuint a les activitats sobretot amb elements folklòrics dels grallers, per exemple.  
Només una pregunta, si és podria matisar en què consisteixen aquests mèrits que atorga el consell Comarcal del Tarragonès.” 
 Pren la paraula el Sr. Alcalde (CIU) per fer els aclariments: 
 
“Sí, és a proposta dels municipis, cada municipi pot presentar una persona, entitat o centre, i se’ls hi reconeix la tasca feta en el municipi. No és un premi que doni el Consell 
Comarcal, és un premi que promou el Consell Comarcal i atorga cada municipi a l’entitat proposant.”  Pren la paraula el Sr. Vidal (PP-UPR): 
 
“Res, simplement era per matisar. Votarem a  favor.”  Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP): 
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“Era necessària la ratificació del decret via al plenari? És una qüestió voluntària que fa 
el Sr. Alcalde?”  Pren la paraula la Sra. Secretària:  
“Bé, era una qüestió plenària. El problema era que les bases preveien  un termini curt, en el qual no hi havia cap Ple, llavors es va optar per l’Alcaldia dictar un decret i sotmetre’l a ratificació. 
 En tot cas es va enviar el decret en termini, indicant que quedava condicionada la seva 
eficàcia a que el Ple ho ratifiqués, i si prospera aquesta proposta de ratificació, s’enviarà al Consell, esmenant el defecte formal que tindria en aquest moment, però per complir el termini 
 Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP): 
 
“A favo. Gràcies, Sra. Secretària, doncs a favor.”  Pren la paraula el Sr. Ibort (C’s):  
“Nosotros también votaremos a favor, sin desmerecer para nada los méritos de la Asociación Cultural “Les Monges”. Lo que si entendemos, es que de esta ratificación nos hubiera gustado a ver tenido conocimiento antes de la propuesta que esta Alcaldia 
lleva a cabo al Consell Comarcal.  
No tener que enterarnos precisamente en el momento del Pleno de que este gobierno ha propuesto a una asociación cultural para una serie de méritos distinguidos, sin que, 
como digo, haya ninguna objeción a que la Asociación Cultural “Les Monges”, sea la asociación en la que ha recaído este premio o esta concesión de méritos.”  Pren la paraula el Sr. Alcalde (CIU): 
 
“Moltes gràcies Sr. Ibort, li accepto la puntualització.”  Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU): 
 “Poc més a afegir. 
 Òbviament a favor. És una convocatòria que es fa des del Consell Comarcal, és una proposta que es fa des d’aquest Ajuntament, posant llum sobre la tasca d’una associació 
del nostre municipi, que creiem que té una activitat més distingida i mereixedora d’aquest mèrit. Doncs votar a favor de què sigui inclòs en aquesta convocatòria.” 
 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. 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) i el 
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Sr. Joan Enric Vidal Morgades (PP-UPR)  i la Sra. Encarna Ramírez Peña (ICV-EUiA-
E).  Abstenció:cap.  
En contra:cap. 
 
 9.EXPEDIENT 546/2017. RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT DEL PERSONAL AL 
SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL PER DESENVOLUPAR ACTIVITATS EN EL SECTOR PRIVAT. 
 Pren la paraula la Sra. Secretària:  
“En aquest cas els hi he entregat còpia del document al començament de la sessió. El tenien disponible a l’aplicació des d’ahir a migdia. 
 S’ha fet un informe per part del departament competent en aquest cas, que és el Departament de Recursos Humans, i en base al mateix, l’Alcalde fa la proposta de 
acord, la competència del qual correspon al Plenari, de desestimació de l’esmentada compatibilitat”. 
 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.  Pren la paraula la Sra. Ramírez (ICV-EUiA-E):  
“Siempre que se habla de trabajadores me es difícil. Pero en esta ocasión... a ver si me 
explico como yo quisiera.  
Este empleado pienso que trabajo a tiempo completo en el Ayuntamiento, dónde tiene un puesto de trabajo a jornada completa. Yo no sé si es incompatible o no, pienso que 
según la ley, parece que es incompatible que pueda trabajar en el ayuntamiento a jornada completa y en una empresa fuera.  
El trabajar fuera no es un asesinato, a ver, las persones que pueden trabajar fuera de su horario principal, pero yo siempre he estado en contra de las horas extras. Con la 
situación de paro que hay y si una persona tiene un puesto de trabajo, preferiría que ese puesto de trabajo recayera en otra persona. Por lo tanto, no sé yo si esto es legal, lo que esta persona va a hacer, y si es legal, por qué pide permiso, y si no es legal, y ya 
lo está haciendo, no entiendo por qué.  
Por lo tanto me es muy complicado posicionarme, porqué por un lado el trabajador fuera del ayuntamiento si no impide su trabajo principal, no es ninguna cosa que se pueda recriminar, y por otro lado si tiene un puesto de trabajo a jornada completa con todos 
sus derechos laborales, de sueldo, de garantías sociales...  
Estoy entre una abstención o en contra de que haya esta compatibilidad.  
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Por lo tanto si me aclaran un poco más, posiblemente vote a favor, de la propuesta que 
hace el equipo de gobierno, de no concederle la compatibilidad de los dos puestos de trabajo.” 
 Pren la paraula la Sra. Secretària,  per fer uns aclariments sobre la legalitat: 
 
“Les recuerdo que tenían ustedes a disposición des de ayer de todo el expediente. Hay un informe jurídico, donde se justifican los motivos por los cual se opta por proponer una 
desestimación.  
La norma general de las administraciones es la no compatibilidad de puestos. Entonces hay una serie de situaciones en las que se puede dar una compatibilidad para trabajar, a veces en el sector público, a veces en el sector privado.  
 En este caso los argumentos a nivel técnico son básicamente tres: el primero es que el 
objeto del segundo empleo, es concurrente con el del primer empleo, ya que la empresa, por la que se pide compatibilidad para trabajar, tiene el mismo objeto social que se presta aquí, es decir la recogida de basuras. 
 Después, la segunda, y destacada, es que para la segunda activada se indica que se 
van a tener responsabilidades de “comandament sobre el personal a càrrec que poden comprometre o menyscabar l’estricte compliment dels deures del lloc principal que seria a Roda”. 
 El que jo entenc amb aquest frase és que, aquesta persona que aquí no té un càrrec de 
comandament, si que té un càrrec de comandament en el lloc pel que demana la compatibilitat i aquí s’observa quan diu: “Comprometre o menyscabar l’estricte 
compliment dels deures”.  Després, en el tema de la dedicació, entenc que la segona activitat proposada que és 
de 15h setmanals, no deu concretar-se amb el model 401, que indica. Crec que és el model de contracte de l’altre empresa que és de jornada complerta. Per tant, serien les 
dues complertes.  Aquests són els tres arguments que s’esgrimeixen en l’informe tècnic de recursos 
humans.”  Pren la paraula la Sra. Ramírez (ICV-EUiA-E): 
 “Pues entonces estoy de acuerdo con la propuesta que hace el equipo de gobierno.” 
 Pren la paraula el Sr. Vidal (PP-UPR): 
 “Després de la resolució que s’ha fet per part de l’equip de govern, i els informes tècnics, doncs obrim una mica els antecedents amb el que pot passar amb altres persones que 
vulguin demanar aquest tema de la incompatibilitat.  
Per tant , nosaltres en aquest tema no entrem ni sortim. Farem una abstenció.”  Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP): 
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“Pregunto Sra. Secretària, si seria oportú un informe de secretaria, com a “jefa” de 
personal”  Pren la paraula la Sra. Secretària,  per fer uns aclariments:  
“La secretària no és la cap de personal de l’Ajuntament. Jo faig els informes de tots aquells expedients en els quals no tinc un tècnic en el departament.   
És com dir, amb el tema d’urbanisme hi ha un tècnic, en el de contractació, hi ha un tècnic; en el de recursos humans hi ha un tècnic. Doncs és un expedient que es demana 
una compatibilitat i s’obre expedient a recursos humans; no hi ha més. No obstant, recolzo la posició del tècnic en tot cas, si és aquesta la pregunta.”  Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP): 
 
“Estem parlant de l’informe del tècnic de recursos humans, clar serà jurídic o no, però és el tècnic de recursos humans, dient que no.  
Hi ha un altre informe tècnic que és de l’enginyer, que en un principi diu que és favorable. Tenim aquí dos informes tècnics…” 
 Pren la paraula la Sra. Secretària, per fer uns aclariments: 
 
“En un primer moment hi ha un informe tècnic del departament, que en principi diu que és favorable, però que per determinar el contingut definitiu de l’informe requereix 
conèixer la jornada que es fa en el segon lloc de treball, les competències que es tenen, l’horari que es fa, etc. per tal de poder tancar això. 
 Llavors això és el que es demana i, a partir, d’aquí surt l’informe jurídic. És aquest el “timming” que segueix l’expedient” 
 Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP): 
 
“Dir també que en principi, això se’ns va anunciar en la comissió informativa. Va venir ahir per correu, jo me l’he mirat aquest matí, i clar com ens hem de pronunciar en aquest 
tema, si no hem tingut temps suficient per mirar?  
Hi ha tres motius, el problema de l’horari, 15 hores poden ser compatibles, jo no sé quin tipus de jornada té aquest treballador, si és jornada pel matí, si és jornada a disponibilitat, ens ho haurien d’explicar. 
 L’al·legació del model 401 pot ser és una errada, jo no he vist en les al·legacions que 
tinc a l’expedient que s’al·legués el model 401. Sí que s’al·legava la jornada parcial de 15h a la setmana, 3h diàries de dilluns a divendres... no sé si aquesta persona va a torns o no, va només de matins, va només de nits, fa jornada sencera... no ho diu l’expedient. 
 Per lo tant no em puc pronunciar sobre una incompatibilitat horària. 
 En quant a les tasques que fa aquí o allà, justament si, com diu a  l’informe tècnic, quan s’al·lega l’art. 9, si no m’equivoco del Decret 595 del 30 d’abril, precisa molt bé que són 
incompatibilitats, siguin per compte pròpia o por trabajos al servicio de entidades y 
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profesionales, que se relacionen directamente con las que desarrolle la entidad donde 
estuvieran destinados. Yo no sé si están diciendo aquí que es una empresa del Arboç tenga o no supervisión, que nos pueda afectar a nosotros, aquí que trabaje de chofer o 
no, yo no sé de qué manera se puede relacionar directamente.  
Por lo tanto, tengo dudas, pero aquí a un compañero por las mismas razones se ha dicho que sí a la compatibilidad de trabajo en el ayuntamiento con otras empresas o administraciones públicas. 
 Por lo tanto, yo no tengo todavía aquí los elementos de juicio suficientes, en 24h para 
pronunciarme; pero habría que ver, que precisamente aquí no lo dice el expediente, que funciones y que horarios tiene aquí, sigue sin hacer mención a la relación que ocupa en la relación de lugares de trabajo, “xòfer vehicle”, pero no nos dice que jornada tiene 
asignada, si es incompatible o no, tampoco nos dice eso de que sea contrato 401, jornada completa; en las alegaciones que dice aquí, dice que será jornada parcial, veo 
también una contradicción entre una y otra, que se alegue un modelo de contrato no significa que sea la voluntad de que sea así; puede ser jornada parcial.  
Por lo tanto, tengo falta de elementos para pronunciarme, quizá con un poco más de tiempo, si hubiera pasado por comisión informativa, hubiera podida pedir información y 
nos podríamos pronunciar en este sentido.  Nosotros nos vamos a abstener. Creo que aquí también prima el derecho del trabajador, 
si legalmente procede, pueda compatibilizar los trabajos.   
Aquí tenemos compatibilidades, el Sr. Alcalde es presidente del Consell Comarcal, y no pasa nada, si la relación laboral con el Consell Comarcal y también está en el 
Ayuntamiento, y nadie nos rasgamos las vestiduras, por lo tanto, siempre que esté de acuerdo la ley tiene que ser posible, otra cosa es que fuera que no.   
En este caso como tenemos dudas nos vamos a abstener.  Pren la paraula el Sr. Ibort (C’s): 
 “Votaremos a favor” 
 Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU): 
 “El nostre vot evidentment serà a favor.  
Nosaltres hem analitzat aquesta situació, si bé és cert que a la resta de companys se’ls hi ha facilitat en el dia d’ahir, i poder no han tingut el temps que hem tingut nosaltres per 
analitzar la situació.  S’ha dit que hi ha dos informes i que podrien semblar incompatibles. Això no és així. 
 En el primer informe, des de serveis Tècnics es pensava que aquest senyor anava a fer 
tasques de xofer, després va resultar que no anava a fer tasques de xofer, sinó que anava a fer unes tasques que comportava major responsabilitat i comandament; i no quadrava la petició que havia fet, del tipus de contracte i de la jornada que ens deia que 
anava a fer, amb els documents que ens aportava; i, sense que serveixi de precedent, 
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perquè això no són precedents, cada situació d’aquesta és individual i, com a tal, es 
tracta.   
És a dir, això no és un antecedent i, ara no anem a donar compatibilitats, ni des de les que hem donat, hem canviat el criteri. Senzillament hem analitzat aquesta situació, i la 
situació de que aquest treballador anés a prestar els serveis al grup de neteja de l’Arboç en les condicions que el volien contractar doncs, com diu la Sra. Encarna, “a vegades per fer una truita s’han de trencar els ous”, doncs si has d’anar a treballar a un altre lloc 
i allà t’ofereixen unes condicions, doncs agafes, vas i dones el teu lloc de treball amb un altre. 
 Aquesta és la solució. De tota manera, això no deixa de ser una resolució administrativa, i per tant, aquest senyor si veu que té una altra manera o un altre criteri, el pot fer valer 
allà on li toqui.  
Per nosaltres, en aquest cas concret, és no autoritzar, i que no serveixi de precedent ni  que aquesta sigui una postura que té l’ajuntament respecte les sol·licituds de compatibilitat; insisteixo s’analitzen individualment.  
 Doncs, en aquest cas concret, nosaltres, estimem, recolzant-nos en els informes dels 
tècnics, no és un criteri nostre, en aquest cas ens faciliten la feina en aquest sentit; no li acceptem aquesta compatibilitat.”  Pren la paraula el Sr. Luna (PP-UPR),  en torn de replica:  
“Bueno, nosaltres ens abstenim, ens hagués agradat votar que sé, però si que hi ha dos informes de dos tècnics, com bé deia el Sr. Benedicto, i com s’ha dit aquí. 
 Per lo tant ja no entrem als raonaments de la Sr. Ramírez, que diu que si podrien tenir dos treballs, les hores extres... nosaltres pensem que les possibilitats de cada persona 
tingui per millorar la seva vida, doncs que vagi bé.  
Nosaltres ens hagués agradat Sr. Alcalde, votar que sí, però si que demanaríem si pot ser que davant d’aquests dos informes tècnics hi hagi un informe jurídic per part de la Secretària de l’Ajuntament.” 
 Pren la paraula el Sr. Alcalde: 
 
“En tot cas que secretaria es pronunciï.”  Pren la paraula la Sra. Secretària, per fer uns aclariments:  
“Perfectament suficients els informes que hi ha del cap de Recursos Humans, i jo ja he comentat aquí que el recolzava.  
És més, l’informe del Cap de Recursos Humans és posterior a que es fes un primer informe del Cap de Serveis, es requereix una sèrie de documentació, i un cop, obra 
aquesta documentació a l’expedient, el Cap de Recursos Humans fa aquest nou informe, a la vista de la documentació que no hi era en el moment de l’informe del cap de Serveis. 
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Per tant  es recolza la postura que adopta en aquest cas, ni que no sigui meu, és del 
Cap de Recursos Humans i no hi tinc cap inconvenient.”  Pren la paraula el Sr. Luna (PP-UPR): 
 
“Sí, moltes gràcies Sra. Secretària, en vistes de que vostè ratifica l’informe del tècnic de Recursos Humans, nosaltres continuem amb l’abstenció perquè ens queda el dubte  realment d’aquests dos informes. 
 Però ho agraeixo molt.” 
 Pren la paraula la Sra. Secretària, per fer uns aclariments: 
 
“És un opinió jurídica que fa el tècnic, que està fonamentada dintre de la seva àrea i del seu àmbit.” 
 Finalitzades les intervencions, la proposta es sotmet a votació i resulta aprovada per majoria, 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) 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), el Sr. Rafael Luna Vivas (PP-UPR) i el Sr. Joan Enric Vidal Morgades (PP-
UPR).  En contra: cap. 
 
 10.EXPEDIENT 2392/2017. APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS.  ANTECEDENTS 
 Per Decret de l’Alcaldia de data 29 de març de 2017 s’ha iniciat l’expedient per a aprovar 
i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits. S’han emès els informes de la Secretària respecte el procediment a seguir i de la Interventora.  FONAMENTS DE DRET 
  Els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 

de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  Els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals. 
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Per tant,  
 PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 Primer.-  Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 
76.773,72 €.  El detall individualitzat dels crèdit reconeguts és el següent: 
 

Exercici Proveïdor Concepte Import Partida pressupostària 
exercici vigent 

2016 Inseleg Seguridad, SL Manteniment robatori i incendi anual 2.795,10 € 920/21303 
2016 Inseleg Seguridad, SL Revisió sistema de 

seguretat 177,87 € 920/21303 
2016 Coaliment Roda de Berà Subministrament articles 30,31 € 431/22669 
2016 Coaliment Roda de Berà Subministrament articles 19,20 € 338/22645 
2016 Eurofirms ETT, SLU Servei de posada a 

disposició d'un efectiu 213,99 € 340/22667 
2016 Lexon Profesional Reparació d'un equip de so 24,20 € 153/21002 
2016 Lexon Profesional Subministrament de 

material 468,74 € 153/21002 

2016 Construcciones Jaen Valles, SL 
Obres rehabilitació i ampliació dependències 
municipals 

72.713,38 € 933/63202 

2016 Electra Molins, SA Reparació d'un grup electrogen 330,93 € 153/21002 
   76.773,72 

€  
Segon.- Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació 
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent.  
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.  Pren la paraula la Sra. Ramírez (ICV-EUiA-E):  
“Sí, voy a votar a favor.”  Pren la paraula el Sr. Vidal (PP-UPR): 
 “Bé, estem mirant això, són coses que han sobrevingut després, no? Perquè sorprèn 
molt el contrast que hi ha entre una factura de 72.000€ i una de 19,20€, que realment són temes, que en fi… Vostè acaba de matissar el que vol dir extrajudicial.” 
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 Pren la paraula la Sra. interventora:  
“Sí, hi han dos motius del perquè s’incorporen aquestes factures.  
Un és el tema de la policia i l’altre la resta. La resta és perquè són factures que s’han presentat a intervenció amb posterioritat al 30 de gener de 2017, i eren despeses dels exercicis anteriors. Aquest és un dels motius. 
 Les bases del pressupost, que s’aproven amb el pressupost, diuen que les factures que 
s’aproven posteriors al 31 de gener ja no es podran aplicar en el pressupost del 2016, per tant, s’hauran de passar prèviament pel Ple, per incorporar-ho al pressupost 2017.  
L’altre motiu, el de la factura de la policia local, que sí que es tenia a 31 de desembre de 2016, però evidentment a 30 de desembre que es va presentar, no va haver-hi un 
acord d’aprovació de la certificació, ni de la factura. Per tant, per poder-la incorporar a l’exercici següent, com ve d’un projecte de despesa, havien de fer la incorporació de crèdits, que no es va poder fer fins que l’exercici es va tancar amb la liquidació. 
 La liquidació s’ha tancat a 28 de febrer, per tant a través dels romanents de despesa 
que ha quedat de l’exercici anterior, podem incorporar aquest crèdit al pressupost i ara podem aprovar la factura.  
Com és una despesa d’exercicis anteriors necessitem que l’aprovin vostès al Ple, i la Junta de Govern Local, no tenia competències per fer-ho. Per això s’ha portat al Ple.” 
 Pren la paraula el Sr. Vidal (PP-UPR): 
 “Així entenem que es negligència dels proveïdors, perquè si han portat tard les factures que s’atenguin a les conseqüències.” 
 Pren la paraula la Sra. interventora: 
 “Clar, els han aportat posteriors als 31 de gener de 2017. Sinó ja ho haguéssim pogut fer. Són unes obligacions de despeses realitzades efectivament.” 
 Pren la paraula el Sr. Vidal (PP-UPR): 
 “D’acord. A favor.”  Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP): 
 
“Bé, jo suposo que quan es va tancar, es va fer la liquidació del 2016, estava reconeguda aquesta obligació, com pendent?:”  Pren la paraula la Sra. interventora: 
 
“Reconeguda la obligació?... quina obligació? no no”  Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP): 
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“Quedaria un romanent…” 
 Pren la paraula la Sra. interventora: 
 “El reconeixement de la obligació es fa en la fase d’aprovació de la factura, que la farem 
ara. El que nosaltres hem fet és l’autorització i la disposició de la despesa, que això ja es va fer, quan es va aprovar el contracte d’adjudicació de les obres de la policia local. L’únic que, en aquest cas, com és un projecte de despesa, que vol dir que es pot 
incorporar a l’any següent. Que no és una despesa que es realitzarà en aquell exercici.  
Nosaltres no sabem, quan comencem una inversió, quan acabarà i quan s’iniciarà una despesa sí, però quan s’acabarà moltes vegades no.  
Llavors, el que et permet la compatibilitat es realitzar projectes de despesa i anar incorporant als exercicis següents aquest projecte de despesa.” 
 Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP): 
 
“Jo el que entenc, en tot cas, que m’aclarirà la Sra. Interventora, que quedava partida pendent d’aquest pressupost del 2016 i quedava un import suficient per cobrir 72.000€. 
 Simplement que no es va poder certificar dintre del pressupost.”  Pren la paraula la Sra. interventora: 
 
“Sí, de l’exercici següent, perquè és a data  30 de gener que es va presentar la factura.”  Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP): 
 “I també estava dintre del contracte que es va signar amb l’adjudicatària.  
 A favor, gràcies.” 
 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: 
 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) i el Sr. Joan Enric Vidal Morgades (PP-UPR)  i la Sra. Encarna Ramírez Peña (ICV-EUiA-
E). 
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 Abstenció: cap.  
En contra: cap. 
 B) CONTROL DE LA RESTA D’ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 11. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA- 2017-0189 AL 2017-0363 
 
Els regidors es donen per assabentats.  12. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 •Acta 7/2017, de 16 de febrer de 2017 

•Acta 8/2017, de 23 de febrer de 2017 •Acta 9/2017, de 2 de març de 2017 
•Acta 10/2017, de 9 de març de 2017  

Els regidors es donen per assabentats. 
 
 Pren la paraula el Sr. Alcalde: 
 
“Abans de donar resposta a les preguntes formulades en l’anterior sessió plenària. L’alcalde fa un incís per comentar que han estat convocats a una Comissió Informativa 
d’Urbanisme, Serveis, Medi Ambient, Comerç i Turisme, el proper dilluns al migdia, a les 13:15h. 
 M’agradaria, fer abans, i se’ls convocarà d’urgència a les 12h del migdia, a una Junta de Portaveus, per tractar entre els dos òrgans el tema de la signatura, de la posada a 
aprovació, en un plenari extraordinari, pel dijous dia 6 d’abril de 2017 a les 19h, el conveni amb el Consell Comarcal del Tarragonès pels Serveis Mediambientals. 
 Volia posar-los en coneixement abans de donar pas als precs i les preguntes.” 
 
 C) PRECS I PREGUNTES. 
 Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU): 
 
“Començaré per les preguntes del Sr. Vidal del grup municipal del partit popular-units per Roda.  
La primera pregunta feia referència al servei que hi establert de consergeria a la planta baixa de l’ajuntament, arrel del trasllat de les dependències de la policia local. 
 Saben vostès que des de que la policia local no està situada a les dependències de l’ajuntament, a les tardes s’està prestant un servei de consergeria, per una persona amb 
un horari.  
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Se’ns preguntava si no seria convenient, que aquest servei també es realitzés com a 
mínim el dissabtes i festius assenyalats, perquè així donaríem un millor servei  a la ciutadania. 
 Val a dir, que nosaltres considerem que aquest servei amb l’horari actual que es realitza, 
ja es suficient, de fet molts ajuntaments del voltant tenen tancades les seves dependències per les tardes, però com que aquesta casa, te certa activitat durant les tardes, hem considerat que de moment i de caràcter temporal es adient mantenir un 
servei de consergeria.   
Ara be, ampliar-ho fora d’aquest horari no ho creiem necessari, ni convenient.  També, se’ns preguntava si teníem pensament de canviar el vitrall de l’entrada principal 
de les escales de l’ajuntament, perquè sembla ser que no te els paràmetres heràldics, es refereixen a l’escut que hi consta . 
 Nosaltres el vitrall el considerem un element decoratiu, i el tenim amb molta estima i la veritat per ara no tenim cap pensament de canviar-lo, perquè entenem que està be com 
està, perquè com ja he dit es un element decoratiu i l’escut que consta no es un escut oficial perquè l’escut oficial de l’Ajuntament de Roda de Berà, ja hi consta on té que 
figurar.  A la sala de Plens i a tots els documents administratius, hi consta, així com en tots els 
llocs oficials on ha de ser-hi.  
Crec recordar que el dia que es va canviar el nom del municipi de Roda de Barà, per Roda de Berà, amb “e”, ja vàrem dir que no faríem un esforç extra per canviar aquest 
tipus de situacions que es donen, per tant vàrem decidir que esperaríem que fos el mateix  desgast dels elements el que fes que els s’anessin substituint.   
En el cas de les plaques dels carrers, ens està passant el mateix, ja que respecte el manteniment d’aquestes plaques, el que es va fent es canviant-les a mesura que 
aquestes s’estan fent malbé, perquè la seva actualització es va fer mitjançant un vinil, que amb el pas del temps s’ha d’anar substituint.  
Insisteixo però, que hi ha una partida per aquest tipus de manteniment, i es el que de manera gradual i reiterada s’està fent, això no treu que en algun lloc estigui en millor o 
pitjor estat algun d’aquests elements.  Se’ns feia referència també, a l’entorn del Roc de Sant Gaietà, al fet de l’existència d’un 
sobreeixidor on hi ha una sèrie de problemes associats a forts temporals.  
Problemes provocats em certa manera per un problema concret d’aquest indret, que es el fet que durant la construcció del Port esportiu es va malmetre el sobreeixidor, el que tothom entén per emissari, un tub quer corre per sota el mar i com els agrada dir als 
tècnics, es cert tècnicament es un emissari, però no es continua la tasca que fa es a dir nomes actua en casos de necessitat de les bombes del costat, que no donin l’abast amb 
el bombeig.   Per la raó que fos, en el moment de les obres en dos trams està trencat i per aquest 
motiu hem estat exigint a la Generalitat que faci complir al Port els seus compromisos, 
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perquè ens trobem amb una situació Inter mitja, nosaltres no som titulars del servei, ni 
tampoc som el amos d’on està ubicat però, el municipi si que te aquesta platja que es la que es veu malmesa i perjudicada, perquè un temporal fa que el sobreeixidor tingui que 
actuar i no ho faci.  
Al respecte haig de dir que ens hem reunit, moltes vegades amb els departaments de la Generalitat corresponents, Territori i Sostenibilitat, i el tema de Costes. El port s’escuda amb motius econòmics, al·legant que son concessionaris... i tenen una sèrie de 
condicions amb la Generalitat, i al cap i a la fi, no hi ha manera que el Port d’una manera o altre, acabi executant aquestes obres. 
 Ja els he comentat, que nosaltres ens trobem al mig, això és Agència Catalana de l’Aigua també, els hem traslladat la queixa i el que s’ha fet és donar suport a les bombes 
dels voltants, les que estan ubicades a la Plaça Sant Jaume, l’altra situada al carrer Llevant, a la Plaça del Mediterrani, La Barquera, el que fem es donar reforç al 
sobreeixidor perquè no tingui que fer tant d’esforç.  De tota manera, a l’ultima reunió que vàrem tenir amb la Generalitat que va tenir lloc a 
finals del mes de febrer, se’ns va dir que s’estaria insistint al Port perquè duguin a terme les reparacions que s’han de realitzar.  
 Torno ha insistir, nosaltres tenim totalment vetat l’accés a la zona i el que vàrem voler fer en un principi i fins i tot vàrem oferir, i per cert no només oferir, perquè finalment 
vàrem acabar pagant el cost d’un projecte d’execució de sobreeixidor, i on només faltava la conformitat de la Generalitat per a fer l’obra, vàrem avançar aquest diners, perquè 
fessin la reparació, però la cosa es va quedar aquí, i és un d’aquells temes que anem insistint i veient que aquestes institucions ens van donant llargues i sortim perjudicats 
nosaltres.  La següent pregunta la va formular el PSC-CP, se’ns preguntava sobre l’antic cap de 
Costa Dorada, que semblava que s’havia aprovat al Parlament una dotació pressupostària per reobrir aquest cap, i si l’ajuntament faria alguna cosa al respecte. 
 Com vostès saben al pressupost una de les actuacions o propostes que podíem dur a terme, era el canvi d’ús d’aquestes instal·lacions municipals que tenim a baix a la platja.  
 Evidentment, res ens faria més feliços que la noticia que es reobrirà el servei del CAP a 
la zona de la costa, val a dir que, com be es diu, no està dins les nostres possibilitats, el camí no nomes és pressupostari, hi ha un concessionari del tema sanitari que és el que ha vist com han estat retallats molts dels seus ingressos i per tant han tingut que retallar 
molts dels serveis i prestacions que estaven donant.  
Si aquesta fos la situació, si nosaltres tinguéssim l’OK del servei sanitari de prestar aquest servei, no tindríem cap inconvenient en reactivar al servei, inclús no tindríem cap inconvenient en ubicar aquest servei on fos mes adient i si fos possible és podria 
reubicar tot l’entorn on està ubicat.  
Encara tenim instal·lacions municipals que si no vaig mal encaminat, serien compatibles amb totes les actuacions que nosaltres vulguem portar a terme, perquè te una qualificació urbanística que possibilita tots tipus d’activitats al respecte i la edificabilitat 
és possible. 
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Per tant, seria una gran noticia que dins l’actuació pressupostaria de la Generalitat al respecte de la sanitat i de Roda de Berà, ens toques aquesta loteria, perquè no hi hauria 
inconvenient per part de l’Ajuntament d’assumir-lo i reubicar-lo en el lloc mes convenient per al ciutadà. 
 Sembla que ja no hi havia cap mes tema, hi havia una pregunta que ja esta contestada al senyor Bernal i no, no hi ha cap mes tema. 
 Pren la paraula el senyor alcalde, per donar pas al torn de precs i preguntes. 
 Pren la paraula la Sra. Ramírez (ICV-EUiA-E): 
 
“El tema de los pisos de la barquera, que son de alquiler social ¿Cómo esta el tema? ¿Cuándo se cumplen los contratos de los actuales inquilinos y cuando se podrán 
empezar a confeccionar las bases? Ya que creía que finalizaba este año.  La otra pregunta, hace referencia a lo que hace un momento nos ha comentado el Sr. 
Alcalde, confirmando que la semana que viene se celebrará una Junta de Portavoces, una comisión y un Pleno extraordinario, y sintiéndolo mucho no podré asistir, habiendo 
excusado mi ausencia con antelación del 1 al 8 de abril.  A mi pesar y sintiéndolo mucho, hubiera preferido estar aquí, porque era un tema que 
me preocupa mucho, que siempre lo he dicho por activa y por pasiva, que ICV-EUiA-E estamos en contra de las externalizaciones y en este caso concreto es un convenio que 
se firmara, bien si se aprueba por la mayoría, con el Consell Comarcal, para la recogida de basuras. 
 Como ya he dicho con anterioridad, en Junta de Portavoces y en comisiones informativas, mi voto al respecto será en contra, por ese motivo lamento no poder estar 
presente en el Pleno, para poder emitir mi voto, dado que en muchas ocasiones se me ha tildado de votar a favor del equipo de gobierno, diciendo en qué posición esto yo, 
siendo un partido de izquierdas y para una vez que estoy en desacuerdo y el voto será en contra, en un tema importantísimo, no puedo estar presente.  
No significa que me quite del medio, ya lo justifique antes al saber la noticia, lo digo aquí a los presentes y a los vecinos de Roda, para que tengan conocimiento de que el voto 
será contrario y así mismo hare una nota de prensa para ratificarlo.  Ya sé que igual esto no sirve, pero no tengo otro concejal o concejala para que me 
sustituya en el Pleno”.  Pren la paraula el Sr. Vidal (PP-UPR): 
 “Gràcies, senyor alcalde. A veure en primer lloc, voldríem que ens informessin quin 
criteri tenen en aquest ajuntament, alhora de censar a les persones quan ho sol·liciten.   
Aquesta pregunta ve obligada, per la preocupació existent per part de molts veïns del problema dels habitatges ocupats que tenim al municipi i tot el problema que comporta.  
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Davant d’aquest tema voldríem saber, amb la confusió i preocupació que genera als 
veïns, quins criteris segueixen per censar a les persones amb aquest tipus de situació.  
Una altra pregunta. Hi ha alguna previsió de construir o si mes no, de cobrir algun dia o altre, la piscina municipal de la zona esportiva? Sabem que pot suposar un cost elevat 
però, fins quan pensen permetre que les persones de Roda, tinguin que desplaçar-se al Vendrell, Calafell o Tarragona, per fer us d’una instal·lació, poc menys que imprescindible en els temps actuals, ja sigui per motius esportius o de salut?. 
 També, ja que estem posat en temes esportius. Tenim ja, alguna resolució, encara que 
no sigui definitiva de qui es farà càrrec de la zona esportiva de l’eixample, en portes d’aquesta nova temporada? Després del polèmic tancament, del qual ja s’ha parlat moltes vegades aquí, i no volem ser pesats, però que hem patit aquest hivern passat, 
sense cap explicació.  
Si, que es cert que va haver-hi molt d’enrenou però en definitiva, va quedar la cosa una mica borrosa. Simplement volem saber... Com esta el tema actualment?.  
Mes temes vinculats a instal·lacions esportives, i parlem de previsions senyora regidora. Tenen previsió de netejar o si mes no condicionar, les pistes de petanca i les pistes de 
basquet, ja que tenim moltes queixes de l’estat d’abandonament i la presencia de rates, així com altres incomoditats al voltant de les instal·lacions, que estan en un estat quasi d’abandonament. 
 Hi ha alguna previsió d’asfaltar, quan sigui possible, el pàrquing de la zona escolar i del 
centre de salut? Els dies de pluja i en temps de sequera, la pols i la terra, fan realment que sigui intransitable per les persones que per motius de salut o estudis, utilitzen 
aquests pàrquings a diari.  Davant la manca d’aquest necessari asfaltat, no estaria malament que alguna vegada 
es mulles una mica la zona, no li aniria malament.  
També, volem parlar del tema de la instal·lació de les pilones del carrer Sant Isidre, per tal de regular el transit i l’estacionament, així com la seguretat dels vianants.  
Voldríem fer una petició dirigida cap a la gent gran, perquè habilitin mes pàrquings de minusvàlids als carrers del voltant del carrer Sant Isidre, per facilitar a les persones que 
ho necessitin un accés mes directe a llocs imprescindibles com es la farmàcia i algun altre punt mes.  
Pensem que hi ha moltes negligències que realitzen molts conductors, aparcant entre pilona i pilona i potser s’hauria d’incrementar la vigilància, per part de la policia, sobre 
aquests infractors, que es passen aquesta prohibició pel “forro”.  Veient la dissolució anunciada i sense funeral de Convergència Democràtica de 
Catalunya, després de mes de vuitanta anys de vida política, voldríem saber.   
Es mantindrà el nom de CIU a Roda de Berà, ja que a la majoria de municipis, inclòs Tarragona, passarà a nomenar-se PDCAT?  
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Pren la paraula el Sr. Alcalde, per fer una precisió sobre el manteniment de les 
petanques:  
“Hi ha una zona concreta? Preguntem”.  Pren la paraula el Sr. Luna (PP-UPR): 
 “La zona de la petanca on hi ha herbes i demes, es la zona dels pàrquings no se si la 
visualitzen, es aquí al poble, hi ha gent que m’ha vingut a dir que ha vist rates de grosses com conills, jo no ho he vist, ho han vist molts veïns, i per aquest motiu ve donada la 
pregunta a la regidora”.  Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP): 
 “Una reflexió, mes que un prec. Jo crec que els precs i preguntes, sobretot les preguntes 
al Plenari, si fos possible a nivell procedimental, mes aviat al contrari, es a dir de control de l’oposició, i de preguntes de l’oposició a l’equip de govern, perquè nosaltres no tenim les eines que te l’equip de govern, ni tampoc els recursos i per aquest motiu preguntem. 
 Jo crec, que mes aviat serveix per això, perquè sinó podem començar a fer preguntes 
entre nosaltres, d’oposició a oposició i per aquest motiu mai acabaríem.  Els Plenaris són de control del govern i no a l’inrevés. 
 Bé, una altre prec. Demanaria, coordinació entre el senyor alcalde i els companys 
presidents i presidentes de les comissions. Nosaltres vàrem presentar tres mocions, no fora de termini,  perquè no tenim termini establert, perquè no tenim ROM. 
 Les vàrem presentar abans de la comissió informativa, el senyor alcalde les va incorporar per urgència a les comissions, una de les mocions va esser dictaminada per 
la comissió, nosaltres vàrem retirar una i va quedar una, per una comissió concreta, on la presidenta de la comissió contradient el que va decidir l’alcalde, no va ni tan sols 
sotmetre a votació la seva inclusió a l’ordre del dia.  Jo crec, que si el senyor alcalde l’ha inclou a la comissió, per part de la presidència 
s’hauria d’haver fet la votació i no contradir el que el senyor alcalde ha ordenat.  
Be, tornant a les preguntes, volia fer una pregunta en relació al tema de la seguretat i els ocupes, crec recordar que a la pregunta que ja es va fer, es va mencionar que les famílies conflictives, havien marxat del municipi, però tinc noticies que han tornat.  
 Jo volia preguntar si aquestes famílies havien tornat o no havien tornat al municipi, 
perquè sembla que si.  Una altra pregunta que tornem a formular, que vàrem fer a l’anterior Ple i no es va 
constar, en relació a la poda. Quins criteris seguien a nivell de contractació, en quant a sectors i temporalitat. No va ser contestada, la tornem a reiterar. 
 Una altra pregunta, es la possible negociació o acords als que s’ha arribat amb els sindicats fent referencia a la relació de llocs de treball. Volem saber si s’ha negociat o 
no i els acords als que s’ha arribat. 
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I l’última pregunta. Es considera suficient la reparació que s’està fent per part de l’ajuntament de la vorera de l’Avinguda del Mar, sobretot en referencia al projecte que 
es va presentar, fa cosa d’un any, ho diem per la diferencia que hi ha entre una vorera i l’altra. 
 Crec que haurien de fer els carrers tots sencers i no a mitges, per això preguntem si consideren suficient la reparació que s’està fent a la vorera. Moltes gràcies”. 
 Pren la paraula el Sr Ibort (C’s): 
 “No tengo preguntas”.  
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les vint hores i quaranta-cinc 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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