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ACTA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ 
 
IDENTIFICACIO DE LA SESSIÓ: 
Núm.: 5/2017 
Data: 06.04.2017 
Hora inici: 19:00 
Hora d’acabament: 20:07 
Caràcter: extraordinari. 
Lloc: Sala de reunions de l’Ajuntament. 
 
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 
Máximo José Ibort Corvinos     C’s 
Antonio Bernal Puga      C’s 
Rafael Luna Vivas      PP-UPR 
Joan Enric Vidal Morgades     PP-UPR 
Josep Antoni Benedicto Conte    PSC-CP 
Laura Moya Núñez      PSC-CP 
 
Isabel Bobet Viladot, Secretària de la corporació. 
Nuria Balmes Estrada, interventora. 
 
Han excusat assistència: 
Encarnación Ramírez Peña     ICV-EUIA-E 
 
Declarada oberta la sessió i declarada pública per la presidència a les 19:00 hores, un cop 
comprovada l’existència de quòrum per part de la Secretària, es procedeix a l’estudi i votació 
dels assumptes que formen l’ordre del dia de la sessió. 
 
 

ORDRE DEL DIA: 
 

1.- Expedient  699/2017. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roda 
de Berà i el Consell Comarcal del Tarragonès regulador de la delegació i encàrrec de gestió 
de diferents serveis mediambientals.  
 
 
1.- EXPEDIENT 6399/2017. CONVENI DE COL.LABORACIÓ E NTRE L'AJUNTAMENT DE 
RODA DE BERÀ I EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS R EGULADOR DE LA 
DELEGACIÓ I ENCÀRREC DE GESTIÓ DE DIFERENTS SERVEIS  MEDIAMBIENTALS. 
 
Antecedents 
 
1. L’Ajuntament de Roda de Berà va delegar al Consell Comarcal del Tarragonès la 

gestió de diferents serveis de caràcter mediambiental a partir del dia 1 de gener 
de 2005, i inicialment fins al 31 de desembre de 2014.  
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2. Aquest termini, mitjançant la formalització d’una addenda entre el Consell i aquest 

Ajuntament, va ser prorrogat a partir del dia 1 de gener de 2015 i fins el dia 1 de 
gener de 2017. 

 

3. El Consell Comarca està preparant els Plecs de condicions de la nova licitació, i 
fan referència als serveis delegats pels diferents municipis que participen en la 
iniciativa comarcal. Per aprovar la licitació i els respectius plecs tècnic i 
administratiu és necessari que disposi de la corresponent delegació i aprovació 
dels convenis dels municipis que participaran en aquest servei. 

 

4. El Consell Comarcal ha valorat els serveis a incloure en la nova licitació 
corresponents a aquest municipi. El pressupost rau a l’expedient i estableix la 
despesa màxima previsible el primer any del servei, d’acord amb els treballs 
previs conformats pel tècnic de l’àrea de medi ambient, i contempla les 
condicions, freqüències i característiques del servei que l’Ajuntament assumeix . 
Aquest conveni es reprodueix com annex a la present proposta. 

 

5. Aquest Ajuntament considera que amb la delegació i encàrrec de gestió 
s’assoliran els serveis de recollida i tractament de residus i la resta de serveis 
mediambientals que figuren en l’annex del conveni, és millora l’eficiència de la 
gestió pública al facilita la utilització conjunta de mitjans i serveis públics, per la 
qual cosa està interessat en la delegació i encàrrec de gestió de l’esmentat servei 
en els termes que figuren al conveni. Per regular aquesta actuació del Consell 
Comarcal, el seu sistema de finançament i obligacions de les parts  s’escau 
aprovar el Conveni de  delegació i encàrrec de gestió de les activitats de caràcter 
material o tècnic que s’estableixin per part del municipi, a favor del Consell 
Comarcal. 

 

6. La Secretaria, la interventora i el cap del departament de serveis tècnics han 
emès els preceptius informes, que consten a l’expedient. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 

2. El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei 
d’Organització Comarcal de Catalunya. 

 

3. El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.  

 

4. Articles 47 i següents respecte als convenis de col·laboració, i, els principis de 
relacions interadministratives establerts als articles 140 i següents de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic 

 
Per tot l’exposat, a la vista de la documentació que obra en l’expedient, s’eleva al Ple 
la següent PROPOSTA D’ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la forma de gestió del servei de recollida i 
tractament de residus municipals de l’ajuntament de Roda de Berà, a fi d’implantar la 
gestió indirecta del servei. 
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TERCER.- Aprovar la delegació a favor del Consell Comarcal del següent: 
- Adopció en nom i com a delegat de l’Ajuntament, dels acords necessaris per a 

la contractació i prestació dels serveis mediambientals, que figuren a l’annex 
del conveni. (L’ajuntament respondrà directament davant l’adjudicatari essent 
part del contracte). S’inclou la resolució de tots els recursos del procés 
contractual. 

- Modificacions o variacions del contracte conseqüència dels plecs o exigides per 
la legislació aplicable en la matèria. 

- Tractament de residus. 
 

QUART.- Aprovar els següents encàrrecs de gestió de les activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la prestació dels serveis mediambientals que figuren a 
l’annex del conveni: 

- Redacció de tota la documentació tècnica i administrativa per fer possible la 
contractació de la prestació a favor del municipi dels serveis mediambientals 
indicats a l’annex. 

- Realització de totes les tasques de seguiment de la prestació objecte del 
contracte (inclou el control del compliment de l’execució del servei i informar 
certificacions factures del contractista de forma prèvia a la retribució de la 
corresponent certificació o factura per part de l’Ajuntament). Aquest informe 
acreditarà la prestació del servei i podrà donar lloc a la seva retribució per part 
de l’Ajuntament. 
 

CINQUÈ.- Aprovar el conveni de col·laboració marc, i el corresponent annex, a establir 
entre aquest Ajuntament i el Consell Comarcal del Tarragonès, que es troba a 
l’expedient i es dona per reproduït, ( o és reprodueix), regulador de la delegació i 
encàrrec de gestió en diferents serveis mediambientals, així com les obligacions 
derivades per a aquesta Corporació en especial davant del contractista i del Consell 
Comarcal. 
 
SISÈ.- L’Ajuntament accepta que el preu dels serveis del contracte que per delegació 
adjudicarà i formalitzarà el Consell Comarcal amb l’empresa guanyadora de la licitació 
serà el que resulti de l’adjudicació del procediment contractual convocat per aquest per 
delegació i encàrrec de gestió de l’Ajuntament que pot incloure la licitació i contractació 
del servei d’altes Ajuntaments assumint aquests el cost que els sigui repercutible, i de 
les modificacions o variacions que s’apliquessin al mateix, sent aquests com a màxim 
per al primer any els que rauen a l’annex del present conveni. L’ajuntament accepta 
l’obligació de pagament de forma directa al contractista d’acord amb els termes que 
resultin de l’adjudicació i del plec rector del contracte. 
 
SISÈ.- Condicionar la seva efectivitat a l’existència de crèdit suficient i adequat a 
l’exercici o exercicis en els quals tingui efecte aquest Conveni. 
 
SISÈ.- Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i s’estableix per una 
vigència de 10 anys a comptar des del dia en què es formalitzi per delegació el 
contracte administratiu amb l’empresa adjudicatària dels serveis. 
 
SETÈ.- Donar compte d’aquest Conveni al Síndic de Comptes de Catalunya, al 
superar la quantia de 600.000 €. 
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VUITÈ.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal i sol·licitar que en el si de la 
redacció dels plecs de condicions que han de regir el contracte es faci participar 
activament als representants de les diferents àrees municipals afectades. Igualment es 
considera oportú que s’iniciïn els tràmits per la redacció d’una addenda al text vigent 
del conveni que articuli el sistema de seguiment i control sobre la prestació. 
 
NOVÈ.- Trametre còpia del conveni indicat a la Direcció General d’Administració Local 
del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 309.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, de 
13 de juny de 1995. 
 
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 el Sr. Vidal  (PP-UPR): 
 
“Be, nosaltres ho hem parlat, ho hem estudiat i, després de diverses consideracions, 
nosaltres farem abstenció. 
 
Fem abstenció, perquè pensem que el tema va una mica contra rellotge. Sé que ens 
ho van fer arribar amb temps prudencial, però preferiríem que el tema quedés sobre la 
taula, sinó farem l’abstenció que hem comentat abans. 
 
Pensem que es un tema que caldria treballar-lo més i estudiar-lo més a fons. 
 
Hem sabut que, els darrers dies, ajuntaments similars als nostres, com es el cas de 
Constantí i també del Morell, aquest tema tampoc l’han tirat endavant. Curiosament, 
en el cas del Morell l’alcalde és del seu partit o inclús a Constantí, els regidors del seu 
partit que són a l’oposició, han  votant en contra. 
 
La nostra pregunta és, si ajuntaments similars al nostre, que son prou importants dins 
el volum de població, van enrera, com quedaria el tema dels números que ens 
presenten aquí? No diem que les xifres siguin dolentes, ni que no sigui beneficiós per 
Roda de Berà, però en principi no ho veiem be. 
 
Ho veiem precipitat, i per això, senyor alcalde, els hi demanaríem que millor que ho 
madurem, no hi ha pressa, sinó s’aprova en aquest Plenari, doncs ja s’aprovarà al 
següent, abans de l’estiu, com a termini que proposem nosaltres, i suposo que els 
demés companys del altres grups pensaran igual, no? Realment no hi ha presa perquè 
és un tema important.  
 
El municipi queda hipotecat, en el bon sentit, per deu anys. La xifra és molt elevada i, 
evidentment, s’ha de treballar més aquest tema i veiem que tots els municipis que, tot i 
que vostè ens va comentar que ho veien tot molt clar, veiem que ja no ho tenen tant 
clar i si més no, ho tenen clar municipis petits de 2.000 o 1500 habitants, però 
municipis similars al nostre, com es el cas que he citat abans, no ho tenen tant clar. I, 
curiosament, són persones que confessen amb la mateixa ideologia que vostès, amb 
el bon sentit també ho dic, i “carinyosament”.  
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Deu anys, són molts anys i a més és un tema que és prorrogable, el municipi pot 
quedar seriosament hipotecat i també ens fem una pregunta és: tot i que el bancs, 
evidentment, no els negaran un crèdit, perquè el municipi donada la bona gestió 
econòmica avui en dia el tindria, penso que tard o d’hora qui acabaria pagant aquest 
servei seria el contribuent. Igual estic equivocat o potser no, perquè realment són 
molts cèntims fent les multiplicacions oportunes i, avui, no sé que faran els demés 
grups, però per la nostra part abstenció. 
 
Tot i que avui falta el seu comodí, que no hi és i segurament els votaria a favor el 
tema. Tot i que va manifestar que no ho faria i no se perquè, crec que està de 
vacances, però per la nostra part res més, fets aquests apunts i aquestes 
consideracions, fem una abstenció”. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP): 
 
“Moltes gràcies, senyor alcalde, veïns i veïnes. És un tema molt complex i que afecta a 
una part importantíssima del pressupost, crec que es gairebé el 15% del pressupost 
anual d’aquest consistori, i ja tenim a serveis externs dedicats quasi be un milió sis-
cents mil euros i si ara afegim un milió i mig més, ens n’anem a tres milions i pico, que 
és una part importantíssima dels serveis externs, dels serveis basics d’aquest 
ajuntament que farien tercers. 
 
I, a més, per deu anys. Estem parlant, “a bote pronto” d’un import de setze milions 
d’euros, és un compromís importantíssim, jo no sé si és per motius personals o pel 
motiu que sigui. 
 
No resulta estrany que, en el pressupost de l’any passat, nosaltres vàrem reclamar 
Inversions per a maquinaria i camions en la recollida de residus i se’ns va dir que no, 
evidentment perquè hi havia la pretensió o la idea política, de signar aquest conveni 
amb el Consell Comarcal. 
 
Per tant, d’aquest pressupost, que alguns polítics varen votar a favor, surt aquest 
conveni. No hi ha inversió en maquinaria ni ara, ni en els últims quatre anys, això es 
desprèn de la informació que vàrem demanar de d’ingressos i costos. La inversió que 
s’ha realitzat en maquinaria de recollida de brossa, sobretot en recollida 
d’escombraries, ha estat pràcticament, parlem de maquinaria nova... doncs, de no res. 
 
Dit tot això, és un tema importantíssim, jo crec que s’ha d’estar. Si volem fer 
pressupostos participatius comencem ara, fem pressupostos participatius. 
Comprometem aquest ajuntament amb setze milions d’euros en deu anys, aquest 
ajuntament, doncs això es participar? Perquè no fem una consulta sobre això? és un 
tema prou important, ja que ens agraden les consultes, i la llei ho permet, doncs fem la 
consulta sobre aquest tema. Què volem, gestió directa, gestió indirecta a través de 
tercers? 
 
La premura sobre aquest tema és, per a nosaltres com a grup, grandíssima, però el 
sistema que ha utilitzat l’equip de govern per fer-lo arribar a tots nosaltres, encara ha 
estat amb més pressa. 
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Perquè? Doncs per que, si és cert que fa uns mesos, en una Junta de Portaveus, es 
va posar sobre la taula el tema un document publicitari, amb un munt de fotos de 
contenidors nous i de camions nous i quatre números, però des de llavors no hem 
gaire cosa més fins a la Junta de Portaveus que varen convocar, de manera urgent, 
aquest dilluns, i acte seguit una comissió informativa urgent i, al cap de tres dies, un 
plenari, amb un tema de compromís d’aquest ajuntament de setze milions d’euros. 
 
A més, el tracte que ens ha donat a l’oposició en quant a informació... perdoneu. Si és 
vol mirar una mica amb “carinyo” i responsabilitat els informes de la intervenció, 
serveis tècnics i secretaria, sobre el conveni que se’ns ha fet arribar i fer una mica 
d’investigació dels números, jo crec que en tres dies és gairebé impossible, pot ser 
que vostès ho tinguin clar, nosaltres no ho tenim tant clar. 
 
Nosaltres vàrem demanar, parlant del tema del famós conveni, una informació 
addicional que els serveis administratius ens varen fer arribar, amablement. Jo crec 
que és per una altra cosa, perquè a més, estem parlant d’una vigència de deu anys, 
del 18 al 29, i l’altre conveni que se’ns ha dit finalitza el 2019, no sé si pel tema de la 
vigència ens hi podem emparar o no, a més parla d’optimització de serveis, no parla 
en cap lloc de delegació les competències i menys de recollida de residus... Be, l’he 
llegit en diagonal, perquè ens ho han enviat a la 1 i algo i me l’he descarregat a les 
quatre menys quart i són les set i mitja. És impossible fer les coses més ràpid. 
 
Per tant, dubtes sobre tot això: Primer de tot els números, home, doncs s’ha de donar 
l’enhorabona als serveis econòmics d’aquest ajuntament, que han fet una quadratura 
al cèntim entre el cost del servei i la taxa de recollida, jo no sé si hi ha cap ajuntament 
que ho tingui quadrat al cèntim. 
 
I, parlant del tema dels serveis, dels costos indirectes, si carreguem com a costos 
indirectes d’aquest servei el 5% sobre el sou de l’alcaldia... Senyor alcalde, si aprovem 
el conveni, vostè es baixarà el sou un 5%?” 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde : 
 
“Vol dir que em dedico menys del 5% ha seguir el servei de la brossa? 
 
No. Ara li faig jo una pregunta, sóc gallec, vol dir vostè que jo em dedico menys del 5% 
a seguir el tema de la brossa?” 
 
Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP): 
 
“Jo no ho sé, és el que valoren els serveis econòmics. 
 
Si fem aquest conveni, vostè es baixarà el sou un 5%? No. La gestió tributària són 
molts de diners, deixarem de fer la gestió tributaria? No, veritat? Per tant, aquest 
costos s’han d’afegir, en bona part, directes i indirectes, a l’import d’un milió i mig que 
vostè diu que costarà. No ens ho estalviarem i serà gairebé igual, quina quantia? 
Doncs ja ho veurem, i d’aquí be que a l’informe de la intervenció diu que l’any vinent, 
no tenim dotació per afrontar això, si no he entès malament. 
 
En quant a la gestió. Comencem pel principi, ens diuen que tenim que fer un conveni 
amb una entitat, que jo tinc dubtes que no sigui més competent la Diputació, i no el 
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Consell Comarcal, perquè es faci una licitació amb una empresa tercera, la qual ens 
facturarà a nosaltres, però sense tenir cap tipus de relació contractual, si no 
m’equivoco, amb l’empresa que prestarà el servei. 
 
Com volen pagar una factura, d’una empresa amb la que no tenim cap tipus de 
contracte, jo no sé... algú m’ho hauria d’aclarir, perquè no ho sé, perquè no hi tenim 
cap relació. 
 
I ara parlem del tema dels incompliments, què farem amb el tema dels incompliments? 
com ho gestionem això? Doncs... una empresa externa que ens farà no sé que, i que 
no entrarà tampoc dins el 3% que ens cobrarà per encàrrec de servei, que en deu 
anys son més de 400.000 mil euros, o a prop, 390.000. Això és un cost afegit. Doncs, 
a banda, haurem de fer una auditoria externa, i el que està molt clar és que perdrem 
immediatesa de proximitat a l’administrat. 
 
Parlem d’una altra cosa, què passa si per incompliment, o per que el conveni no és el 
que nosaltres demanem, o motius X, que ni poden haver diversos, volem sortir 
d’aquest conveni presoner, de deu anys i setze milions d’euros? Ens està dient, que el 
cost haurà de repercutir-se perquè l’empresa te una inversió feta, i s’haurà de 
repercutir. Miri, amb paraules planes, que pagarem el mateix sense tenir el servei, això 
per a mi és “enriquecimiento injusto” que es diu en castellà. No sé si en el tema 
publico, que no conozco tanto, sea factible, pero en fin, pagaríamos sin tener el 
servicio. 
 
Bueno, tampoco se establece ningún tipo de procedimiento, para este tipo de casos o 
descuelgue o denuncia del convenio. Por lo tanto, prisioneros. 
 
Claro, que pasa ahora, si como han dicho los concejales del partido popular, empiezan 
a descolgarse municipios como Constantí, que son municipios grandes como nosotros, 
y con gran peso en el convenio, y se nos descuelga? Vamos, a tener que pagar más 
antes de empezar, y repartir este costo? es una clausula que vamos a aplicar antes? 
Porque todo esto ahora cambia mucho, muchísimo. 
 
Por otra parte, que pasa con Creixell, que tampoco se incorpora en este momento, por 
motivos X dicen, pero no se incorpora, y ya no hablemos de Salou, Tarragona, 
Torredembarra,… Nosotros vamos a ser la cabeza del ratón, un ratón muy chiquitín, 
que hará que se incrementen muchísimo los costos, porque estos primeros costos no 
sé entre quien ni cómo se van a repartir, y abundaríamos más, porque, a ver, este 
primer año nos va a costar un millón y medio a precios de adenda del 2015, no sé qué 
pasara en el 2018, cuando sí se pone en marcha este convenio. Como repartiremos 
esto con Constantí? No perdón, que Constantí ya no entra, con otros municipios. 
Nosotros ochocientos mil… 
 
Y, ahora hablamos en cuanto a la calidad del servicio. Primero tenemos menos 
frecuencia de recogida, eso es lo que dice, un día menos a la semana.” 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde : 
 
“Això no és veritat.” 
 
Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP): 
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“Bueno, eso he leído, sino que me corrija. 
 
Segundo, tendremos contenedores más grandes, esto junto a menos frecuencia de 
recogida, es más tiempo de permanencia de la basura en las calles, y eso no es mejor 
calidad para mí. 
 
Luego, se van a agrupar por islas, pero no se nos dice dónde estarán ni cuantos viajes 
de más y de menos van a tener que hacer nuestros vecinos, eso tampoco se nos dice. 
 
Se nos dice que no entrará la poda, porque tiene suficiente entidad para hacer un 
contrato por si misma, gestión directa. Pues entonces, si la poda, que son ciento 
ochenta mil euros al año, tiene entidad por si misma, como no lo va a tener un contrato 
de un millón y medio de euros? pues tiene todavía más entidad. Porque en la poda no 
y en esto si? Mas sentido que esto no creo que tenga la poda, Sr. Alcalde, en este 
momento. 
 
Es decir, que yo creo que no cumple ni el control de gestión, ni mejora la calidad, en 
principio, ni es más eficaz, ni ganamos en eficiencia, es decir, que con menos recursos 
vayamos a tener mejor servicio,… 
 
Un millón y medio, y que tampoco nos dicen para el 2019 que tipo clausula de revisión 
del precio vamos a tener, porque esto es para diez años. Si el año 2019 nos dicen, 
que si los costes de no sé que y que el precio sube un cinco por ciento? Tendremos 
que subir las tasas. Además, en este contrato, metiendo los costes indirectos que nos 
han indicado los servicios técnicos y económicos, habrá que subir la tasa. 
 
En definitiva, yo creo que teniendo capacidad económica i financiera, sin subir el 
recibo de la tasa de basuras, hay suficiente músculo financiero como para acometer 
las inversiones que, según nos ha informado servicios económicos, no se han hecho 
en los últimos cinco años. Cinco años sin hacer ninguna inversión en maquinaria ni en 
contenedores. Yo creo que ya es el momento de hacerlo. Se podría hacer poco a 
poco, se podría hacer vía renting, vía lising, para que no fuera un golpe grandísimo en 
el presupuesto, y mantendríamos empleo, porque si esto se aprueba son 4 personas 
que ya no van a estar trabajando aquí, en Roda de Berà, en una empresa que se 
llama Ayuntamiento de Roda de Berà, y que van a trabajar en una empresa en 
domicilio social en Barcelona o en Tarragona o no sé dónde. 
 
Por lo tanto, yo creo que hoy había que estar aquí para votar que no a esto. Que no 
por la premura, que no porque en este municipio tenemos un músculo financiero 
suficiente, pagando lo mismo de tasa de basuras, que nos permitiría tener un servicio 
en gestión directa bueno, porque externalizar en principio no estamos en contra pero a 
un coste razonable y este no lo es. 
 
Porque creo que, en principio, ustedes no invertían porque teníamos la deuda alta y 
ahora, que la tenemos baja, tampoco, es decir, cuando lo vamos a invertir? Yo creo 
que lo debemos invertir en este momento, que la tenemos baja, e invertir en qué? En 
nosotros mismos. Es decir, nosotros no somos Creixell, no somos otros municipios, 
tenemos entidad suficiente como para hacerlo. Además, siguiendo sus palabras, si 
tenemos entidad suficiente con la poda, no lo vamos a tener con esto. 
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Se nos decía también que mejoraría la recogida selectiva de residuos. Pero que tiene 
que ver eso que lo haga el Consell Comarcal, un camión del Consell, uno nuestro o 
uno de fomento de contratos? Es un problema de concienciar al vecino que hay que 
reciclar. 
 
Por todo esto, por temas exclusivamente propios de Roda de Berà, y esto, señor 
alcalde,  con 3 o 4 días de habernos visto y de tener la documentación. Si nos da 
usted un poco más de tiempo,… por eso yo también me sumaria a la petición que ha 
hecho el Partido Popular de que deje esto encima de la mesa, si quiere. 
 
Pren la paraula el Sr. Ibort (C’s): 
 
Bueno, nosotros nos vamos a abstener también. 
 
Nosotros hemos empezado, quizás por el final, o como nosotros pensamos, por el 
principio, que en este caso es el ciudadano. Nosotros hemos ido a la calle a ver que 
opina la gente al respecto, porque los ciudadanos de Roda algo tendrán que decir. 
Algo tendrán que decir, porque esto les afecta y mucho. Y nos hemos encontrado con 
la sorpresa que todos quieren que se mejore el servicio, pero en el momento en el que 
se les dice el coste real de este servicio empiezan a tener sus dudas y sus dudas 
obedecen a lo que comentaba aquí mi compañero, que es que estamos hablando de 
diez años y de dieciséis millones de euros, unas cantidades muy importantes. 
 
Hasta ahora hemos pasado con unas cantidades económicas relativamente 
razonables en lo que era el  mantenimiento de estos vehículos, de estos enseres,  
ahora parece que esto no valen para nada y si valen para algo es para el desecho. 
 
Ahora se nos plantea: o cambiamos de sistema o no podemos llevar a cabo ya el 
servicio o tenemos que cambiar el sistema de adjudicación. Bueno, pues también lo 
podemos estudiar. Hasta ahora solo hay una propuesta, ir a parar al Consell Comarcal 
que es quien nos facilita todo, y también nos cobra lo que cree correspondiente, y nos 
dice que va a ser un poco mas caro, tampoco grandes diferencias, que el servicio que 
estamos prestándonos a nosotros mismos desde hace 5 años, hasta ahí los números. 
Pero que es lo que vemos también? Vemos informes, informes técnicos, informes de 
intervención y informes de secretaria y nosotros no vemos clara esta operación, 
porque parece ser que hay problemas que en este tipo de contratación deberían estar 
resueltos i no lo están.  
 
Es decir, el tema no parece estar estudiado lo suficiente como para traerlo aquí y a 
cualquier pregunta decirnos la solución, respondernos al momento porque este tema 
haya estado estudiado, no parece que este sea el caso. 
 
Nosotros, en todo caso, ya manifestamos que nos vamos a abstener 
 
En lo que si estamos de acuerdo es, que si el señor alcalde deja el tema sobre la 
mesa, lo estudiaremos nuevamente y trabajaremos para que este tema salga 
adelante, porque de una forma o de otra Roda tendrá que hacer una inversión, bien 
pagando al Consell, o a la empresa que le adjudique el Consell, o invirtiendo en unos 
enseres que vamos a ser nosotros los que les vamos a sacar el rendimiento. Nuestro 
voto es la abstención.” 
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Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU): 
 
“Mirin, jo ja els hi avanço el resultat de la proposta, la proposta no tirarà endavant.  
 
Per una part em sap greu, per l’altra estic content, almenys per la companya que no hi 
és, que veu com es manté al seva postura, que l’ha exposat per activa i per passiva. 
 
En aquest aspecte, estic content perquè la seva postura, valenta i sempre de front, 
s’ha mantingut. En aquest sentit, també donar les gracies al company del PSC perquè, 
la seva postura, que no ens dóna la raó a nosaltres, però també ha estat valenta. La 
que no entenc és la resta de postures davant d’un tema en el que a tots se’ns està 
omplint la boca de l’important que és. Les abstencions davant d’aquest tema, em 
perdonaran, però no les entenc. “Comulgo” més amb les opcions que diuen si o no, es 
a dir, m’ho he mirat i hi ha coses que les faria d’una altra manera. Be, és una opció 
ideològica, que parteix de la base de creure que si un treballador treballa per 
l’ajuntament és millor seguretat per ell que si treballa per una empresa,... Prefereix 
mantenir els serveis públics en mans de la gestió directa que no pas externalitzarlos a 
empreses de fora, com és una filosofia més lliberal de part dels partits que estan aquí 
presents. Doncs, d’acord, correcte. No és la nostra postura, però endavant, és una 
postura ideològica confrontada, però endavant. És una postura valenta i, per tant, 
insisteixo, el que no entenc és davant d’un tema com aquest abstenir-se. Perquè el 
tema del temps no hem val. Des del novembre estava això damunt de la taula i si algú 
volia fer algun aclariment l’ha pogut fer quan ha volgut. Si algú volia demanar més 
papers, més números, ho podia demanar. No calia esperar a l’últim moment per 
demanar-ho.   
 
Ara, el que no ens poden dir amb aquest tema és que no l’haguem posat sobre la taula 
i l’haguem conegut tots amb la suficient antelació, almenys per venir aquí i no dir-nos 
que no hi ha hagut temps. En aquest aspecte és una de les explicacions que no 
comparteixo, jo eh? els demés que cregui cadascú el que cregui convenient. 
 
I, que no comparteixo tampoc, al marge d’aquestes postures de les abstencions? 
Doncs, no comparteixo, a la vista del que hem tingut fins ara, el servei amb gestió 
directa, perquè han confluït una sèrie de circumstàncies. Nosaltres hem estat 
executant aquest servei amb gestió directa des del 2012, per una sèrie de 
circumstàncies que no hi entrarem, i ens hem adonat que per tenir el servei que el 
ciutadà de Roda demana, perquè nosaltres també hem anat al carrer, també hem 
preguntat i també sabem què vol la gent. I, evidentment, la gent vol tenir un millor 
sistema de recollida d’escombraries. Ara be, per tenir això ens cal, no una inversió 
puntual, ens cal canviar el sistema de dalt a baix, i això no és una partida 
pressupostaria que es pot anar fent, això eés com quan una parella es vol canviar de 
pis i ha de passar pel banc a hipotecar-se. Si no té els diners a la butxaca i vol millorar 
i canviar, perquè arriba el moment, perquè han tingut un fill, perquè s’han comprat un 
gos, pel que sigui, doncs, han de passar pel banc i han de pagar una hipoteca. A 
nosaltres ens està passant el mateix.  
 
Estem prestant un servei i ara arriba un moment en que toca canviar-lo. I, coincideix 
en aquest moment que el Consell Comarcal, un ens que agradarà més o menys, però 
que existeix, que hi ha la Diputació que fa unes altres competències i algú li agrada 
més, no ho sé. La qüestió és que hi ha el Consell Comarcal i una de les serves 
funcions es mancomunar serveis, així ho tinc entès jo, i que ens diu: jo puc treure un 
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servei de recollida d’escombraries comú per la gran majoria de municipis que 
conformen la comarca del Tarragonès. Quins municipis queden fora, preguntem? 
Doncs aquells que son grans: Tarragona, Vilaseca, Salou i Torredembarra, que es 
regulen per ells sols. 
 
A la vista d’això, la resta de municipis ens organitzem i sol·licitem que es faci un 
primer, no és un esborrany, sinó que seria un primer punt de partida, del que seria un 
nou sistema de recollida d’escombraries, basant-nos en el tema de mancomunar 
serveis. 
 
I, perquè es necessari mancomunar serveis? Doncs, per què les necessitats que pot 
tenir Roda, per exemple, una explicació molt senzilla, passa per tenir, per exemple, 3,5 
camions. No podem tenir mig camió i per tant, al compartir la nostra necessitat amb 
municipis veïns fa que una empresa que està prestant aquests serveis ens pugui oferir 
millors preus. Sobre aquesta base, tots els municipis li demanen al Consell Comarcal 
que faci aquesta tasca, tal i com està fent serveis socials sota aquests paràmetres, la 
recollida selectiva l’està fent també sota aquests paràmetres, però arriba el moment en 
que s’ha de canviar, el tema de la recollida de gossos també es fa sota aquests 
paràmetres. I el Consell diu, doncs jo trauré unes bases per elaborar en un futur el plec 
de condicions que una empresa us haurà d’ofertar en quines condicions us prestarà el 
servei. 
 
Per tant, ara, en aquest primer moment, no podem estar parlant estrictament de revisió 
de costos, de freqüències de recollida, ...  Tot això seria a posteriori, ara per ara el que 
fem aquí es dir, que fem, senyors? Li encomanem al Consell que ens inclogui en 
aquesta llista de municipis que volen estar en aquesta futura contractació, per obtenir 
aquest millor preu, donat que concorrem al mateix servei? Doncs, pel que veig, 
haurem de dir que no, amb el vot únic d’un sol partit, perquè els altres s’abstenen. 
 
Que fan la resta de municipis? Sens ha dit que un municipi no hi va. Doncs si, 
Constantí es veu que no hi va, les seves raons tindran, jo no sé com funciona la 
política a Constantí. És una mica penós que aquestes qüestions siguin polítiques, però 
bueno... La resta de municipis si que hi van. El Morell em sembla que va dir que no 
des de bon principi. La resta de municipis si que hi van, hi van tots.  
 
I, què van a fer aquests municipis? Van a dir-li, Consell, elabora’m unes bases perquè 
vingui una empresa i em faci una bona oferta. Per què? Perquè jo no puc fer la 
inversió necessària per establir el servei que els meus ciutadans em demanen. 
 
Be, teníem aquesta oportunitat, la deixem passar, i si volen ho deixem sobre la taula, 
el Consell el Ple em sembla que el fa el dimarts. Igual si que ens hi podem adherir més 
endavant. Ara be, no haurà canviat res, perque les condicions no canvien, en realitat 
les condicions no estan sobre la taula, no podem estar parlant ni d’un milió quatre-
cents, ni d’un milió cinc-cents, ni d’un milió vuit-cents, perquè no ho sabem. 
 
Li demanarem al Consell que faci unes bases, la idea es que el preu ha de ser inferior 
al que estem tenint fins ara, perquè? com els hi deia al començament, nosaltres vàrem 
absorbir el servei l’any 2012, Per què? perquè l’empresa que ho prestava va fer fallida, 
i per què va fer fallida? Perquè ajuntaments com Creixell i com Roda de Berà no li 
pagaven les factures. Aquí hi havia un govern socialista en aquell moment. Si aquesta 
és la manera de fer els números ... clar, així a mi també em surten, però en aquell 
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moment nosaltres vàrem haver d’entrar una partida important amb seguretat social 
com a responsables subsidiaris, vàrem haver de fer-nos càrrec, d’assumir, part 
d’aquella plantilla, vàrem haver de fer-nos càrrec de tot aquest material i assumir el 
servei. 
 
Som, junt amb Creixell, crec que som els únics municipis de la província que prestem 
els servei d’escombraries de manera directa, per què? Doncs fàcil, perquè quan una 
parella vol canviar de pis no té, normalment, els diners necessaris per fer-ho, ni te la 
capacitat, sinó hi ha un banc que li demana un compromís llarg d’estar allí. 
 
I ens estant dient, estem presoners durant 10 anys. Doncs clar, perquè tindrem 
contenidors nous, tots, no en canviarem tres no, tots! Tindrem camions nous, no un 
“parchejat” i l’arreglarem no, tots! Tindrem el servei que creiem que ens mereixem. 
Evidentment això té un cost, però està fet perquè la taxa continuï igual, perquè el cost 
fiscal que pagui el ciutadà sigui el mateix, si es pot reduir molt millor, però el que 
primem és un tema d’oportunitat. 
 
Insisteixo, és el consell el que ara es troba en aquesta disjuntiva. Que ho podem 
deixar damunt de la taula? Doncs evidentment, ho podem deixar. Però un municipi 
com nosaltres tindrem un problema i l’haurem d’afrontar, d’una manera o d’una altra, 
cadascú amb la seva filosofia, hi haurà qui voldrà la gestió directa i hi haurà qui voldrà 
externalitzar, i llavors, potser no podrem. Llavors potser l’informe de la intervenció serà 
que no és possible i ves a saber que haurem de fer. Ara teníem una oportunitat, i jo el 
que els hi demanaria és que fossin valents. Si ha de ser que no, si filosòficament no 
estan d’acord, si els números no els hi quadren, sinó estan d’acord amb que 4 
treballadors que ara eren municipals passin a ser d’una altra empresa, que no es 
perden llocs de treball, que consti, per que els treballadors tenen seguretat. 
 
Va, siguin valents. Diguin, no, nosaltres no volem això, i llavors, nosaltres entendrem el 
missatge, però, demanar de deixar-ho damunt la taula? Si portem des del mes de 
novembre damunt de la taula, més encara damunt de la taula? Jo crec que el ciutadà 
de Roda no s’ho mereix. 
 
Ara era el moment, és ara, si ho volen ho fem, sinó, diguin que no. Per això els hi dic, 
des de bon començament, estic content, perquè la postura de l’Encarna ha estat 
respectada sense ser-hi, és com el Cid, però en base a la covardia d’aquells que 
marxaven. 
 
El nostre vot seguirà sent a favor.” 
 
Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP): 
 
“Moltes gràcies Sr. Alcalde, en principi nosaltres si que vam demanar la informació en 
la comissió informativa i se’ns ha facilitat ara, la que nosaltres vàrem demanar, que era  
l’”estadillo” de costos i ingressos dels darrers anys. Abans, se’ns en va facilitar una 
altra, que era, si aquest ajuntament fes la gestió directa sense passar pel conveni ... , 
però això son números que no venien a cuento. Nosaltres volíem saber costos i 
ingressos reals que té aquest ajuntament en els últims 4 anys. Es va demanar i se’ns 
ha donat ara.  
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A banda, nosaltres per a pronunciar-nos nosaltres havíem de veure els informes 
tècnics, i la majoria estan signats del dia 29 de març, 30 de març,... Com volia vostè 
que ens pronunciéssim sense els informes tècnics damunt de la taula? Jo crec que per 
adoptar una postura haurem de saber que diuen els nostres tècnics sobre aquest 
conveni. 
 
Aquí estem sempre a corre cuita i amb un tema que entenc tant important m’estic 
pronunciant amb el temps que hem tingut ara, des de la convocatòria de la junta de 
portaveus extraordinària i la comissió informativa, allí hem tingut tos els informes 
damunt de la taula. I, demanar informació si que l’havíem demanat, però ha vingut ara. 
 
També tinc un dubte, el Consell Comarcal, si tot anava com vostès ens deien, firmava 
el conveni de la seva història. Nosaltres quinze milions, ... prop de seixanta milions 
d’euros en deu anys. Jo no crec que el Consell tingui tant múscul per controlar un 
contracte d’aquestes característiques. I la prova està en que el mateix conveni ens 
està dient que el control ho portarà una auditoria externa, perquè no hi han mitjans.  
Això no és la Diputació, és un Consell Comarcal. Igual estem sobrevalorant l’eficàcia 
que en aquest moment té el Consell Comarcal. Seria molt més adient, justament com 
diu la Llei de Bases de Règim Local, que ho fes la Diputació en municipis de menys de 
20.000 habitants.  
 
Vostè mateix, Sr. Portaveu, ho està dient. No sabem ni preu ni freqüència, no sabem 
res, ho acaba de dir vostè Sr. Royuela. Estem donant un xec en blanc al Consell  
Comarcal, i al seu President, perquè faci unes bases, el plec de condicions, que 
després no tornaran a aquest ajuntament. Quan vingui la lletra petita a pagar el rebut, 
a veure que farà l’equip de govern, però ara no sabem ni les prestacions reals, ni les 
bases, ni l’import real, ho acaba de dir vostè Sr. Royuela. 
 
O ens ho expliquen molt millor o no podem dir que si. 
 
I, en aquest moment, una abstenció és el que és, que no sortirà cap endavant. Vostè 
doni les voltes que sigui. Nosaltres ja li vam dir, negociant pressupostos, que sinó hi 
havien inversions directes en aquest servei no estaríem disposats a tirar endavant. Per 
que, no ens enganyem, podríem votar que no ara ... I, per cert, Sr. Royuela, per votar 
que no s’ha d’estar en aquest plenari, no es pot votar a distància ni telemàticament. 
Aquí només hi ha un partit polític d’esquerra que vota que no. Estem donant aquí el 
que no hi és. S’ha d’estar aquí i votar que no per les raons que li acabo de dir. 
 
Per tant, xecs en blanc, si, però quan estem millor documentats i no en 4 dies, els 
números els hem tingut avui, els informes d’intervenció, serveis tècnics i secretaria des 
del divendres, crec, estem parlant de quinze milions d’euros, no pot ser tant ràpid. 
 
Crec que no estem en contra de fer una contractació a una empresa a tercera, ho 
podríem fer nosaltres directament o conveniar amb altres administracions, però no 
d’aquestes maneres, no en aquestes circumstàncies i no amb un xec en blanc. Per 
que està clar que no sabem el preu ni les freqüències, ni la qualitat del servei. 
 
Vostès ens estan demanant un xec en blanc, perquè no tindrem accés a la lletra 
menuda d’aquest contracte i, si es així, evidentment no. 
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L’altra raó és per que, tal i com està la situació financera d’aquest ajuntament, pot fer 
la licitació per si mateix o pot fer la gestió directa. 
 
Vostès la tàctica que han seguit en els darrers anys en matèria del servei de residus 
és, com pitjor millor, anem a deixar el servei a mínims, no fem inversions, no tirem cap 
endavant, no adeqüem maquinaria, anem deixant-ho morir, que la gent és queixi de 
que el servei està mal donat per sortir corrents cap al Consell Comarcal 
 
Jo crec que s’hauria d’haver invertit durant els dos últims anys, com a mínim, que hi 
havia romanent positiu, invertir nosaltres mateixos perquè el servei fos més adequat, 
més a l’altura dels nostres ciutadans, amb això estic d’acord amb vostè. Però per fer 
això no fa falta sortir corrents a donar un xec en blanc al Consell Comarcal, per molt 
que el seu President sigui el nostre Alcalde.” 
 
Pren la paraula el Sr. Luna (PP-UPR): 
 
“Nosaltres, en primer lloc, vull dir que ens va agrada la proposta que es va fer, l’hem 
seguit, creiem que s’ha de fer un canvi important amb el tema de la brossa. Som 
partidaris del que ve a ser una gestió privada, no estem en teories socialistes o de 
municipalització, nosaltres estem per la qualitat del servei. 
 
Però resulta que, a última hora, algun ajuntament, que estava dintre de l’entorn del 
conveni, diu que es retira. Doncs, nosaltres el que volem saber és la conseqüència 
que pot tenir que un ajuntament surti d‘aquet conveni en quant a costos, per que en 
quant menys ajuntaments, més costos. I, l’única cosa que hem demanat és, ho 
deixem, Sr. Alcalde, damunt de la taula, ho estudiem i veiem quin efecte pot tenir això. 
 
Resulta, que és obvi, per que ho hem vist, que el Sr.  Royuela, en comptes de 
convèncer als que tenim l’abstenció, el que fa es castigar-nos i ens diu: siguin vostès 
valents! 
 
Escolti, Sr. Royuela, parli vostè amb la Sra. Encarna, el vot virtual, la primera votació 
que anava a fer en contra del govern de convergència i unió. Ho va dir aquí, i està fora, 
és virtual, ... Molt bona dona, molt coherent, el partit socialista, molt coherent, i els que 
té que convèncer que tenen que votar que si, resulta que som els castigats. Jo estic a 
punt de canviar el vot i votar no. 
 
Estic a punt de canviar el vot i votar no, però vostè no m’ha de dir el que jo he de votar. 
Bastantes feines te vostè a la seva casa per poder arreglar el que avui aquí no sortirà, 
i com que nosaltres som coherents votarem abstenció. I, preocupis vostè del seu grup 
per votar el que tinguin que votar. Ha fet una mala tàctica, la tàctica era convèncer als 
que estaven al lloc de l’abstenció i no pas criminalitzar-nos a nosaltres com vostè ha 
fet. Que arribi molt aviat de viatge la seva companya del si, per evitar problemes, 
perquè a nosaltres, Sr. Royuela, amb tot el respecte pel Sr. Alcalde, no ens trobarà. 
 
Pren la paraula el Sr. Ibort (C’s): 
 
“No nos interesa en estos momentos hacer una mención especial al Sr. Royuela por 
este castigo que nos ha infringido por no tener las mismas determinaciones que él, por 
que él determina que habría sido mejor votar no o mejor si, parece que la abstención 
no juega a nivel político, pues si, sigue jugando políticamente. 
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En eso estamos de acuerdo con el Sr. Luna, no han hecho ustedes ningún esfuerzo 
negociador, ningún esfuerzo negociador para que este tema pueda salir a delante. 
 
En ningún momento hemos recibido la llamada para decir, vamos a hablar este tema 
porque este tema tiene que salir adelante. Nosotros no hemos hablado con ustedes 
absolutamente para nada de este tema.” 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde 
 
“Be, començaré per les últimes paraules.  
 
Dir-me, Sr. Ibort, que no hi ha voluntat del govern de negociar, quan els hi vaig 
entregar el document aquest al novembre de 2016, comptin els mesos que han passat, 
i propostes, des de llavors fins aquí, zero, de cap partit, i qui em digui el contrari que 
em rebati la paraula en seu pública. Zero propostes des del mes de novembre fins ara. 
 
En aquest document hi ha el que afecta a Roda de Berà i el que afecta al global del 
Consell Comarcal i els números hi són des del primer dia, des del mes de novembre.  
 
Quan han demanat, en aquest cas el partit socialista, més informació se’ls hi ha donat, 
amb el temps prudent que des de secretaria i intervenció han necessitat, en el moment 
en que l’han demanada.  
 
L’equip de govern l’obligació que te es posar-ho sobre la taula i parlar-ho amb vostès. 
I, des del primer dia els hi vaig dir que aquesta era la proposta de l’equip de govern. 
No sortirà endavant, evidentment, per que estem en minoria. 
 
Molt be, no surt el projecte, cap problema. Seguim igual? Seguim prestant el servei 
precari als veïns, de demà fins quan puguem? És una possibilitat, no? Perquè si anem 
a la contractació, què farem? ens deixarà contractar LRSAL? No, oi? Per tant, 
seguirem a precari. 
 
Segona opció, compra de camions i contenidors passat demà, entenguin-me quan dic 
“passat demà”, no és literal. Si l’Ajutnament de Roda de Berà ha de comprar els 
camions i contenidors que necessita per prestar el servei que fa el Consell Comarcal, 
la despesa és de dos milions sis-cents mil euros per la compra de mil cent contenidors 
i els camions que calen a Roda de Berà, per prestar el mateix servei, no juguem amb 
peres i pomes, està clar que si comprem menys contenidors i menys camions ens 
sortirà més econòmic. 
 
Molt be, fem això, és una possibilitat, tenim possibilitat d’endeutament. Trenquem la 
regla del gasto, l’estabilitat financera, la prudència econòmica, ho trenquem tot? I, això 
voldrà dir que aquest any que ve no es podran fer les inversions financerament 
sostenibles que no estan incorporades en el pressupost perquè esperen l’aprovació 
dels pressupostos de l’Estat. Vol dir que l’any que ve no podríem fer: 
 

• La reforma de la Plaça Mariners. 
• La pavimentació del pàrquing del “Francàs”. 
• L’ampliació del pàrquing de Marisol. 
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• La vorera del pas peatonal de la TV-2401. 
• Actuacions de manteniment i reposició. 
• Demolició del balcó del centre cívic la Roca Foradada. 
• La instal·lació de la baixa tensió i ampliació del magatzem de la Pedrera. 
• La fase segona del pis del carrer Miramar. 
• La reposició de l’arbrat de Costa Daurada. 
• L’ampliació del local social dels veïns de Marisol.  
• La reforma de la plaça Sant Jaume. 
• La reforma i adequació del Museu de la Ràdio. 
• L’ampliació de la pista de futbol de Marisol i tancat perimetral. 
• La intervenció en el cementiri. 
• La intervenció integral en carrers del municipi. 
• La pavimentació del camí de Cal Llorenç. 
• La pavimentació del Camí de Berà. 
• L’adequació del pas soterrani de Merimar 

 
I, podria seguir llegint.  
 
Tot això són inversions no incorporades al pressupost previstes per si ens deixen 
gastar part del romanent positiu. Molt be, les deixarem de fer. Quedi entès que el 
plenari vol que les deixem de fer i vol que ens gastem aquesta milionada comprant 
camions i contenidors, cap problema. 
 
I això trencant-ho tot, la regla del gasto, l’estabilitat financera .... a la interventora se li 
posen uns ulls com a plats. 
 
Quina seria l’altra possibilitat? adjudicar directament Roda de Berà a una empresa, 
una empresa qualsevol, la que sigui del mercat. És possible? Si, Roda té prou 
potencia per fer-ho, igual que Constantí, que Altafulla i que molts altres municipis de la 
nostra mida, o fins i tot una mica més petits. 
 
Quin es l’inconvenient? que això no es diu aquí, doncs, que aquest cost, i el tenen des 
del primer dia, aniria, pel mateix servei, no peres i pomes, aniria a parar a un cost de 
dos milions d’euros anuals. Per què? perquè nosaltres necessitem 2,78 camions i els 
camions no es venen a 0,78, es venen sencers. Nosaltres hem de comprar 3 camions, 
o 4 si convé. A nosaltres, el que ens dóna la mancomunitat és que, aquell 0,12% de 
camió que no va a Roda de Berà està fent el servei a Vespella de Gaià, per exemple.  
 
Això suposaria, com vostès saben, que aquest servei l’ha de cobrir la taxa, i el padró. 
Hem fet el càlcul i suposa incrementar aproximadament la taxa un 30% lineal, això és 
el que hauríem de fer. Clar, quan sents a dir a algú, en aquest plenari, que per 
nosaltres el pitjor és el millor, miri.... Jo m’he passat motles tardes aquí a Roda seguint 
el servei, més del 5% de la jornada, li puc assegurar. Però, a més a més, que t’ho digui 
algú que pertany al mateix partit polític que l’any 2011 ens va deixar una empresa 
embarrancada, amb vaga, a la que l’havien portat entre d’altres l’ajuntament de Roda 
de Berà per no haver-li pagat durant anys el seu servei, i que ens vàrem haver de fer 
càrrec, entre d’altres coses, de la Seguretat Social, i això no va permetre que 
poguéssim fer inversions,... Com deia un President del Congrés d’Espanya “manda 
huevos”.  
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Jo crec que és un tema polític, evidentment que és un tema polític. El Sr. Joan Enric 
Vidal ha fet menció que en el Ple de Constantí, convergència o PDCat, el que sigui a 
Constantí, ha votat en contra, doncs si, i el Partit Popular hi ha votat a favor. Cada 
plenari és com és, ja està.   
 
Mirin, aquest servei no és d’esquerres ni de dretes. A aquest servei hi van ajuntaments 
com Altafulla, que està governat per Iniciativa per Catalunya els Verds, amb un alcalde 
parlamentari a Madrid. Hi van ajuntaments del Partit Socialista, com la Canonja, per 
exemple, amb el servei de deixalleria. Hi van ajuntaments d’Esquerra Republicana, 
com Vilallonga, la Secuita o el Catllar i hi van ajuntaments governats pel PDcat, 
efectivament. I, queden fora els municipis que per volum funcionen a banda, com 
Tarragona, Vilaseca, Salou i Torredembarra. 
 
Insinuar que des d’aquesta alcaldia, o des d’aquella presidència del Consell Comarcal, 
hi pot haver celeritat per aprovar això abans de perdre la presidència, escolti, miri, jo 
tinc claríssim, des de fa mesos, que jo no seré el President del Consell Comarcal quan 
això s’adjudiqui. En tot cas serà una persona del Partit dels Socialistes de Catalunya.  
 
Per tant, qui signarà no serà aquest Alcalde-President, sinó que serà al que li toqui en 
el seu moment. En tot cas, en aquell moment, l’ajuntament de Roda de Berà haurà 
d’anar a parlar amb el President que hi hagi. 
 
Poc més que això, jo els hi diria que aquells que creuen en el projecte. Els que creuen 
que el servei que ofereix el Consell Comarcal pot ser el millor per Roda, com així creu 
aquest equip de govern, que podem estar equivocats, perquè la veritat absoluta, tot i 
que alguns s’ho creguin, no la té ningú mai. Aquells que creguin que aquest servei pot 
ser el millor per l’ajuntament de Roda, els convido a que facin propostes que millorin la 
proposta i es pugui tornar a portar a aquest plenari, ja que avui la proposta serà 
rebutjada. Res més que això, facin propostes. Diguin que enlloc de sis dies de 
recollida en volen cinc, que enlloc de 1100 contenidors en necessitem 1200, que el 
renta contenidors hauria de passar enlloc de cada 15 dies, cada 3 setmanes, etc. I, 
això ens portarà a uns valors unitaris. Sempre tenint en compte que crec que no ens 
haurem de passar del topall de la taxa d’escombraries, amb un milió i mig d’euros, 
perdonin el numero tant rodó. 
 
A partir d’aquí no tinc cap problema, és una mostra més de que governem en minoria, 
si ho sé, ho entenc. I, no hi ha res més a dir. Continuo a la seva disposició tal i com 
estic des del mes de novembre per discutir sobre aquest projecte. Però discutim del 
projecte, no fem política, discutim el projecte, i si creuen que es pot baixar el preu, 
doncs endavant, molt millor.  Res més. Gràcies. 
 
Pren la paraula el Sr. Luna (PP-UPR): 
 
“Sr. Alcalde, és de justícia agrair-li el to, la forma, la manera l’explicació en que ho ha 
fet. 
 
Nosaltres li demanem que es quedi damunt la taula, perquè tenim voluntat que això 
surti endavant.  
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Cregui que li agraïm el to i l’explicació. Podem estar o no d’acord, però ja m’hagués 
agradat que el portaveu ho hagués fet d’aquesta manera, segurament haguéssim 
canviat el vot.” 
 
Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP): 
 
“Abstenció, canvi de vot,... no ens hem d’esgarrifar, és la primera vegada que hem 
sentit números. Aquestes dades ens les ha de donar l’equip de govern, que té les 
xifres. 
 
Per que no fem un comparatiu entre la gestió directa i la gestió indirecta? Només ens 
va donar la de tercers i en una estimació d’un milió nou-cents, que podria ser un milió 
nou-cents o podria ser un milió tres-cents. Com ha dit, Sr. Alcalde.” 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde:  
 
“Sr. Benedicto, és una estimació tècnica, no la fa l’equip de govern.” 
 
Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP): 
 
“No deixa de ser una estimació, a l’igual que els números del Consell Comarcal.  
 
Ha tret una altra vegada al govern socialista. El govern socialista va estar dos anys i 
mig i sembla que és el culpable de tot. No comencem. M’ha semblat sentir alguna cosa 
del museu dels cotxes però no ho sé, igual estic errat.. 
 
No anem per aquí, per que son excuses, el que passa és que durant 4 anys no s’han 
fet inversions i hi havia romanents positius, aquesta és la veritat. Vostè parla de dos 
milions i mig, potser part ens ho podrem estalviar dels gastos a pagar al Consell 
Comarcal per la gestió. Jo crec que hi ha múscul financer per fer una inversió amb un 
préstec i no cal dir totes les inversions que hi ha pendents.  
 
Per cert, s’ha deixat vostè el canvi d’ús del CAP de la platja, que també estava en 
aquest projecte. Ara resulta que per això no farem res. Doncs no, això té un cost 
financer a 10 anys tal i com diu el conveni, de dos-cents cinquanta mil euros anuals, i 
els interessos sortiran del que ens estalviarem del 3% del Consell. Els números surten 
i tindríem camions nous i contenidors nous. 
 
Moltes gràcies Sr. Alcalde.” 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde: 
 
“Només per aclarir un tema.  
 
I tatxat davant seu, el dia 10 de març de 2017, dir que respecte el canvi d’us de l’antic 
consultori, per que en quedi constància, al document de referencia hi consta tatxat 
“canvi d’ús”. 
 
Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP): 
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“Del tema del consultori si, és veritat, el va tatxar davant meu, i per tant fins aquell 
moment estava escrit, i per tant la voluntat política era de canviar l’ús.” 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde:  
 
“Per acabar dir que a partir de demà demanaré informes, primer a serveis tècnics, un 
informe d‘impacte, un “y ahora que?”, per tal que s’indiqui que es necessita per donar 
un bon servei als veïns. Aquest informe comportarà un d’intervenció que dirà el que 
passa respecte les normes que ens venen imposades i després un informe de 
secretaria per dir que cal fer per fer el que ens deixin fer els números i l’informe tècnic.” 
 
Finalitzades les intervencions, la proposta es sotmet a votació i resulta rebutjada, 
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). 
 
Abstenció:  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). 
 
En contra : el Sr. Josep Antoni Benedicto Conte (PSC-CP) i la Sra. Laura Moya Nuñez 
(PSC-CP). 
 
 
I no havent-hi mes assumptes que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les vint 
hores i set minuts, de la qual s’estén la present acta. 
 
Roda de Berà, document signat electrònicament al marge 
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