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                     ACTA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ

IDENTIFICACIO DE LA SESSIÓ:
Núm.: 6/2017
Data: 27/04/2017
Hora inici: 19:00h
Hora d’acabament: 21:55h
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:

 Autorització a l’Alcaldia per l’encàrrec de serveis puntuals al Consell Comarcal del 
Tarragonès,  per  la  prestació  d’actuacions  de  reforç  al  servei  de  recollida 
d’escombraries municipal.

 Modificació del calendari de la Comissió Especial del ROM.

A continuació  l’alcalde  sotmet  a  votació  la  urgència,  aprovant-se  la  inclusió  dels  dos 
assumptes en l’ordre del dia per assentiment de tots els membres presents.

ORDRE DEL DIA:

A) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
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1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Expedient 2806/2017. Aprovació conveni regulador de mesures contra la pobresa 
energètica - Servicios Urbanos RODAMAR.
3.  Expedient  2805/2017Aprovació conveni  regulador de mesures contra la  pobresa 
energètica - Aguas Barà.
4. Expedient 2851/2017. Aprovació protocol regulador de mesures contra la pobresa 
energètica - Servicios Urbanos RODAMAR.
5. Expedient 2854/2017.Aprovació protocol regulador de mesures contra la pobresa 
energètica - Aguas Barà.
6. Expedient 2776/2017. Modificació de Preus Públics 2017.
7.  Expedient  2493/2017.  Ratificació  del  decret  d'alcaldia  per  a  la  realització  de  la 
prestació del  servei  de recollida i  retirada d'escombraries amb vehicles de càrrega 
lateral, els dies 26 i 27 de març de 2017.
8. Expedient 2695/2017. Moción conjunta de los GM de PSC i C'S sobre el Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
9. Expedient 2817/2017. Moció presentada pel grup municipal PSC-CP de reobertura 
del consultori mèdic a Roda de Berà.
10. Expedient 2311/2017.Moció presentada pel Grup Municipal PSC-CP per instar al 
Departament d'ensenyament la millora del finançament de les escoles bressol.
11.  Expedient  2310/2017.Moció  presentada pel  Grup Municipal  PSC-CP per  donar 
suport al dret a vot als 16 anys.
12. Expedient 2755/2017.Moció presentada pel Grup Municipal PP-UPR en defensa 
dels propietaris d'habitatges desocupats.
13. Expedient 2753/2017.Moció conjunta PP-UPR, C's i PSC-CP per a la creació de 
pistes d'Skate a Roda de Berà.

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

 Donar compte dels Decrets d'alcaldia del 2017-0364 al 2017-0702.
 Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local.

C) PRECS I PREGUNTES.

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

Les actes de les sessions  anteriors, corresponents  a, la sessió plenària extraordinària 
de data 23 de març de 2017, a la sessió plenària ordinària de data 30 de març de 2017 
i la sessió plenària extraordinària de data 6 d’abril  de 2017 han estat distribuïdes 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 segons el següent detall: 

-  Les actes corresponents a la sessió plenària extraordinària de data 23 de 
març de 2017 i a la sessió plenària ordinària de data 30 de març de 2017 resulten 
aprovades per unanimitat dels membres presents.

- L’acta corresponent a la sessió plenària extraordinària de data 6 d’abril  de 
2017 resulta aprovada per la  majoria dels membres presents i  l’abstenció del grup 
municipal d’ ICV-EUiA-E justificat per la no assistència de la única regidora que integra 
el grup en dita sessió plenària.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde (CIU) i demana que els 4 assumptes següents s’agrupin 
en quant a les intervencions dels diferents grups, sense perjudici que la votació s’hagi 
de realitzar de manera individualitzada per cada assumpte.

La  Sra. Secretària informa que tant el text dels convenis com els de les propostes 
dictaminades són idèntics pel que fa als punts 1 i 2, i el mateix en quant als protocols,  
dels punts 3 i 4. 

Explica que la  única  diferència  són les àrees d’actuació o sectors del  municipi  on 
presten  serveis  aquestes  empreses.  RODAMAR  presta  els  serveis  d’abastament 
d’aigua a les urbanitzacions de Marisol, Espuny, Costa Daurada i Francaset, mentre 
que AGUAS BARÀ presta els serveis, al sector de, La Barquera, Barquera- Creixell, 
Barà i la Urbanització Vives.

Tots els  presents aproven la  intervenció  conjunta,  la  qual  es recollirà  en el  primer 
assumpte, i posteriorment donar per reproduïda la seva argumentació en cada un dels 
3 assumptes següents.

2.EXPEDIENT  2806/2017.APROVACIÓ  CONVENI  REGULADOR  DE  MESURES 
CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA- SERVICIOS URBANOS RODAMAR

Aprovació del  conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roda de Berà i 
Serveis Urbans Rodamar, SA per possibilitar l’accés al Fons de Solidaritat a les 
persones usuàries del servei municipal d’aigua en situació econòmica precària.

L’empresa  Serveis  Urbans  Rodamar,  SA  presta  el  servei  d’abastament  d’aigua 
municipal  als  sectors  de  Marisol,  Espuny,  Costa  Daurada  i  Francaset  d’aquest 
municipi.

El canvi de cicle econòmic que es va generar amb l’arribada de la crisi ha comportat 
que  moltes  famílies  hagin  vist  molt  reduïts  els  seus  ingressos  familiars,  havent 
d’enfrontar, en alguns casos, serioses dificultats per fer front a necessitats bàsiques, 
moltes d’elles relacionades amb l’habitatge.

La Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per fer front a l’emergència en 
l’àmbit  de  l’habitatge  i  la  pobresa  energètica,  estableix  l’obligació  de  que  les 
administracions  públiques  prenguin  les  mesures  necessàries  per  garantir  el  dret 
d’accés als  subministraments bàsics per  part  de  les persones en situació  de risc 
d’exclusió residencial. Aquesta norma disposa, entre d’altres, l’obligació d’articular (1) 
protocols d’interrelació entre les empreses subministradores d’aigua, gas i electricitat, 
i els departaments de serveis socials de cada municipi i (2) convenis per concedir 
ajudes a fons perdut a les persones que es troben en aquesta situació.

A la vista d’aquesta normativa, Serveis Urbans Rodamar, SA, com a encarregada del 
subministrament d’aigua al sectors del municipi indicats, ha presentat a l’Ajuntament 
la següent proposta de conveni per l’establiment d’un Fons de Solidaritat per import 
de 1.500,00€, així com una proposta de protocol regulador de les mesures d’actuació 
davant de situacions de risc d’exclusió residencial al municipi. 
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La  proposta  de  conveni  presentada  ha  estat  informada  per  la  Secretaria  i  la 
responsable de l’àrea de Serveis Socials en data d’avui

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adaptació del següent ACORD:

PRIMER.-  Aprovar el CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
RODA DE BERÀ I SERVEIS URBANS RODAMAR que es transcriu a continuació.

SEGON.- Notificar el present acord a Serveis Urbans Rodamar, SA.

TERCER.- Autoritzar al Sr. Alcalde per la signatura de tots els documents necessaris 
per a la formalització del present acord.

QUART.- Comunicar el present acord al Departament de Serveis Socials.

TEXT DEL CONVENI

RODA DE BERÀ, a [-] d’ Abril de 2017.

REUNITS

D’una part, l’Il·lm. Sr. Pere Virgili Domínguez, Alcalde de l’AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ,  
les  circumstàncies  personals  del  qual  s’ometen  per  raó  del  càrrec,  actuant  en  la  seva  
representació en virtut de les facultats que li són conferides per l’article 53 del Decret legislatiu  
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de  
Catalunya. 

I d’altra part, la Sra. Inés García García, major d’edat, amb NIF núm. 37366982D, en nom i  
representació de AGUAS BARÀ amb domicili a Av. del Mar 79 de Roda de Berà i amb CIF núm.  
B43026400, actuant en virtut d’apoderament suficient segons així consta en escriptura pública  
atorgada en data 13 de gener de 2016, davant el Notari de Barcelona, el Sr. Andrés Sexto  
Carballeria, sota el número 77 del seu protocol. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per a atorgar aquest Conveni i 

MANIFESTEN

I.- Que el canvi del cicle econòmic, iniciat a finals de l’any 2007, ha comportat una caiguda dels  
ingressos  familiars  i  un  posterior  empobriment  de  les  famílies,  motiu  pel  qual  un  nombre  
creixent de llars manifesten dificultats per a fer front a les despeses de l’habitatge.

II.- Que AGUAS BARÀ, com a prestadora de serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua a  
Roda de Berà, és una empresa compromesa i socialment responsable amb les persones que hi  
viuen, essent plenament conscient que l’aigua és un element de primera necessitat per a la vida  
de les persones. 

En aquest sentit AGUAS BARÀ ha presentat una proposta de protocol a l’Ajuntament de Roda de  
Berà per tal que es regulin les actuacions que es duen a terme davant de situacions de pobresa  
energètica i  vulnerabilitat econòmica, que provoquen la impossibilitat d’atendre, dins el termini  
previst, les factures per al consum d’aigua, i evitar que es portin a terme talls de subministrament.

III.- Que, en aquest context econòmic,  AGUAS BARÀ ha proposat a l’Ajuntament de Roda de 
Berà,  la creació d’un Fons de Solidaritat adreçat al col·lectiu de persones en risc d’exclusió social  
amb l’objectiu de contribuir a superar dita situació, amb una dotació de 1.500€.
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Concretament, el Fons de Solidaritat és un ajut que comportarà l’exempció del pagament de la  
factura de l’aigua a aquelles unitats de convivència que estiguin en situació de precarietat i  
vulnerabilitat econòmica d’acord amb allò establert en aquest Conveni.

IV.- Que els Serveis Socials de l’Ajuntament de Roda de Berà, de conformitat amb l’article 3.1  
de la Llei catalana 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, tenen com a finalitat “assegurar  
el  dret  de les persones a viure dignament durant  totes les etapes de la vida mitjançant la  
cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el  marc de la  
justícia social i del benestar de les persones”.

V.- Que la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit  
de l’habitatge i la pobresa energètica, amb l’objectiu de garantir l’accés als subministraments  
bàsics a tota la ciutadania i especialment a les persones més vulnerables, estableix en el seu  
article  6.3  que  les  administracions  públiques  han  d’establir  convenis  per  garantir  que  es  
concedeixen ajuts a fons perdut o descomptes notables a les unitats de convivència amb risc  
d’exclusió residencial.

En aquest sentit, els Serveis socials de l’Ajuntament de Roda de Berà s’adrecen especialment  
a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i  
de situacions de vulnerabilitat, i a la promoció d’actituds i capacitats de les persones com a  
principals protagonistes de llur vida.

En  conseqüència,  les  parts  atorguen  el  present  Conveni  per  establir  els  mecanismes  de  
col·laboració entre l’Ajuntament de Roda de Berà i  AGUAS BARÀ, que es subjectarà a les  
següents,

CLÀUSULES

PRIMERA.- OBJECTE.

Aquest  Conveni  té per objecte regular la  col·laboració  entre l’Ajuntament  de Roda de Berà i  
AGUAS BARÀ,  en ordre a  possibilitar  l’accés de les persones usuàries del  servei  municipal  
d’abastament d’aigua potable gestionat per la mercantil ,en situació econòmica precària, als ajuts  
del Fons de Solidaritat posat en marxa per AGUAS BARÀ al municipi de Roda de Berà, sempre 
que es compleixin els requisits determinats pels Serveis Socials municipals.

SEGONA.- FONS DE SOLIDARITAT

Durant la vigència d’aquest Conveni AGUAS BARÀ dotarà, a fons perdut, un Fons de Solidaritat  
per un import de 1.500 €, aportats íntegrament per la mercantil, destinat a la concessió dels ajuts  
que es detallen a la present clàusula. 

L’ajut que ofereix AGUAS BARÀ mitjançant el Fons de Solidaritat està dirigit a les persones amb  
greus dificultats econòmiques, facilitant l’accés al consum bàsic d’aigua potable al seu habitatge, i  
comportarà l’exempció del pagament de les factures d’aigua informades pels serveis socials de  
l’Ajuntament de Roda de Berà, que seran abonades a càrrec al Fons de Solidaritat constituït per  
AGUAS BARÀ.

La concessió dels ajuts quedarà condicionada a l’existència de crèdit en el Fons de Solidaritat, de  
manera que un cop esgotada la dotació del Fons de Solidaritat no s’atorgaran nous ajuts. 

L’aplicació d’aquest Fons quedarà supeditada a que l’Ajuntament de Roda de Berà autoritzi, en els  
terminis establerts, els mecanismes previstos en el Protocol de Regulador de Mesures Contra la  
Pobresa Energètica i la Vulnerabilitat Econòmica en allò que fa referència a l’emissió dels informes 
sobre la situació de risc d’exclusió residencial per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament.
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TERCERA.- ATORGAMENT DELS AJUTS.

Les persones que compleixin els requisits d’exclusió residencial establerts a l’article 5.10 de la Llei  
24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la  
pobresa energètica i  vulguin  acollir-se a l’ajut  del  Fons de Solidaritat,  es podran adreçar  als  
Serveis Socials de l’Ajuntament, que acreditaran aquesta situació d’exclusió residencial i valoraran  
la quantia de l’atorgament de l’ajuda per a cada cas, atenent com a topall màxim d’aportació de  
l’usuari allò que estableix l’article 8 de l’esmentada Llei 24/2015.

El procediment serà el següent:

Les persones interessades en acollir-se a l’ajuda del Fons de Solidaritat es podran adreçar als  
Serveis socials de l’Ajuntament de Roda de Berà per a efectuar la corresponent sol·licitud via  
instància al registre de l’Ajuntament.
 
Un  cop  Serveis  socials  de  l’Ajuntament  de  Roda  de  Berà  hagin  valorat  la  procedència  de  
l’atorgament de l’ajut ho comunicarà a AGUAS BARÀ, indicant el període/s de facturació sobre  
el/s qual/s s’haurà d’aplicar l’exempció. 

Rebuda per part de AGUAS BARÀ la comunicació de la procedència de la concessió de l’ajut, les  
factures informades per l’Ajuntament de Roda de Berà, signades per l’usuari sol·licitant i  pels  
representants del departament de Serveis Socials, s’abonaran a càrrec del Fons de Solidaritat.  
Amb la confirmació de la procedència de l’atorgament de l’ajut, si escau, també s’ajornaran les  
factures  pendents  de  pagament  amb  la  corresponent  reobertura  del  subministrament  si  la  
suspensió per impagament s’hagués efectuat. 

L’ajuda  suposarà  una  bonificació  parcial  o  total  de  les  factures  posteriors  al  moment  de  la  
confirmació del dret a l’ajuda, alhora que també s’ajornaran les factures pendents de pagament  
amb la corresponent reobertura del subministrament si la suspensió per impagament s’hagués  
efectuat. En qualsevol cas, es garantirà la continuïtat del subministrament durant 6 mesos a partir  
de l’acceptació de l’ajut.

Sens perjudici de l’anterior, transcorreguts 6 mesos des de la recepció de l’ajuda, encara que no  
es rebut nova sol·licitud, els Serveis Socials de l’Ajuntament valoraran la idoneïtat de fer una nova  
bonificació.

QUARTA.-  PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DEL FONS DE SOLIDARITAT.

L’Ajuntament de Roda de Berà, a través dels seus Serveis Socials, col·laborarà amb  AGUAS 
BARÀ en la promoció i difusió del Fons de Solidaritat, informant el personal de Serveis Socials de  
la iniciativa de AGUAS BARÀ, dels avantatges que comporta i dels requisits per poder accedir-hi.

CINQUENA.-  DURADA.

Aquest Conveni tindrà una vigència fins al 31 de desembre de 2017 o fins que s’exhaureixi  
l’import  destinat  al  Fons de Solidaritat,  si  aquest  fet  tingués lloc abans de la finalització  de  
l’exercici.

El  present  conveni  podrà  ser  prorrogat,  amb  nova  dotació  pressupostaria,  per  mutu  acord  
exprés entre les parts.

SISENA.-  EXTINCIÓ DEL CONVENI.

Seran causes d'extinció del present Conveni les següents:
 

1. El transcurs del termini de llur vigència.
2. L’exhauriment de l’import destinat al Fons de Solidaritat.
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3. El mutu acord de les parts.
4. L'incompliment greu i manifest de qualsevol de les obligacions que se'n deriven.
5. La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions que se'n  

deriven.
   
SETENA.-  PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Les parts signants d’aquest Conveni respectaran les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de  
13  de  desembre,  de  Protecció  de  dades  de  caràcter  personal  i  del  seu  Reglament  de  
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, així com de qualsevol  
altra norma vigent o que pugui aprovar-se en un futur sobre la matèria, en relació amb les dades  
personals que puguin obtenir amb motiu de l’execució del present conveni.

VUITENA.- JURISDICCIÓ 

Pel cas dels possibles litigis que del present Conveni es poguessin derivar, les parts, de mutu  
acord, estableixen com a competents els Jutjats i Tribunals amb jurisdicció al terme municipal de  
Roda de Berà.

Acabada la lectura del primer assumpte, l’alcalde dóna la paraula als diferents grups 
municipals: 

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

“Sí, el voto será favorable, porque estos tienen una vigencia hasta diciembre de 2017 y 
porque además es un tema de ayuda contra la pobreza energética.

Pero quiero decir que nosotros presentamos una moción, por el  tema del  agua, en 
noviembre de 2015, pidiendo que el agua sea municipal. Es decir municipalización de 
todos los servicios. Moción que se aprobó con los votos a favor de todos los grupos y 
con la abstención de CiU.

Por lo tanto, nosotros nos mantenemos en la misma postura de que se municipalice el 
agua, para que tengamos el agua, que es un recurso natural, sin tener que llegar a 
estas situaciones de convenio. 

Por lo tanto, voy a votarlo a favor porque, como digo, tiene una vigencia de aquí a 
diciembre y que es por una cantidad para ayudar a que no se corte el suministro de 
agua a las persones que lo necesiten.

Por lo tanto, voto a favor, pero me mantengo, me ratifico y vuelvo a insistir en el tema 
de que creemos que el agua es municipal y que hagamos los trámites lo más rápido 
posible.”

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

“Sobre aquest tema voldríem demanar, en diàleg amb altres grups municipals que ja es 
manifestaran, que el tema quedés sobre la taula.
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No és que tinguem res en contra, al contrari, sobre el tema d’ajudar, de la pobresa, 
però les xifres que ens donen pensem que són ridícules avui en dia.

A més, seguim sense veure gens clar aquests temes sobre les empreses d’aigua, quan 
sabem que SOREA es qui porta el pes pesant. RODAMAR i AGUAS  BARÀ. Hem fet 
diferents contactes amb temps i gestió amb aquestes empreses urbanes, diuen; i no 
trobem a ningú. Contestadors. I, veiem que hi ha persones que no saben que és el que 
fan en aquestes empreses, o sí...

Jo el que els hi demanaria, senyors del Govern, és que aquest tema quedés sobre la 
taula.

Ajudar a gent que li fa falta és sempre important, però les xifres són ridícules. Però 
afegim que no veiem gens clar el tema d’aquestes empreses que vostès ara treuen.

Ja en tenim coneixement d’aquests temes, des de fa anys, i alguns que poden sortir si 
dialoguem. 

Demanem que el tema quedi sobre la taula i també demanarem que es convoqui un Ple 
especial per aclarir d’una vegada per totes el tema de les concessions d’aigua aquí a 
Roda de Berà, perquè em sembla que hi ha molt gat amagat.

Per  tant,  nosaltres  si  hem  de  votar,  perquè  s’acorda  aquí,  farem  abstenció,  però 
demanem que el tema en principi quedés sobre la taula a l’espera d’un contacte, d’un 
diàleg, que ens aclareixin d’una vegada per totes el tema de tants contractes d’aigua 
que, realment, a mi no em quadren per enlloc.”

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

“Moltes  gràcies  Sr.  Alcalde.  Bona  tarda  a  tothom,  veïns  i  veïnes  i  públic  que  ens 
acompanya.

En  el  tema  éste,  decir  que  nosotros  estamos  a  favor,  en  principio,  de  que  haya 
subvenciones, de que haya bonificaciones en el tema del agua, en las urbanizaciones 
dónde  hasta  ahora  era  imposible,  porque  aquí  había  una  potestad  a  la  hora  de 
adjudicar las bonificaciones que sólo eran para la zona del núcleo urbano.

Nosotros presentamos dos preguntas en el Pleno sobre eso, y se nos dijo que como 
eran concesiones privadas pues no podía ser. 

Pues mire usted, sí que podía ser y ya no solamente basado en la Ley 2015, sino 
también  por  las  competencias  que  tiene  este  municipio  y  también  por   la  ley  de 
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consumo, como dice muy bien el informe de  los servicios jurídicos. Es decir, sí que se 
podía.

Entrando en la cuantía, mire usted, de aquí a final de 2017, quedan prácticamente 6 
meses. Son 1500€ dividido entre 2 son 750€. Me parece pobre, pero tampoco sabemos 
cuántos vecinos y  vecinas tenemos allí  en  situación de poder  adherirse.  Creo  que 
faltaría un estudio previo, porqué así, a juicio previo, nos parece una cuantía un poco 
pobre.

Pero aparte, nos preguntamos, por qué esto aparece ahora y no hace un año; porque 
la ley que aquí se invoca es la de pobreza energética del 2015 que estaba suspendida 
en  algunos  de  sus  artículos  por  el  Tribunal  Constitucional,  pero  ya  se  levantó  la 
suspensión en el 2016, entonces ¿por qué se presenta ahora?

Pues, sencillamente, porqué las concesiones de agua privadas que tenemos aquí no se 
ajustan a la legalidad. Y eso viene de un Pleno de este ayuntamiento, donde se aprobó 
una moción, que presentó el  Partido Socialista en el  2014, donde todos los grupos 
municipales que entonces estaban representados, por unanimidad, se dirigió a este 
ayuntamiento poniendo ya en cuestión la legalidad de estas concesiones y pidiendo 
unos informes.

Informes  que  este  grupo  municipal  ha  solicitado  y  le  han  sido  facilitados  y,  a  mi 
entender,  son  demoledores,  porque  cuestionan  la  legalidad,  tanto  a  nivel  de 
procedimiento, como a  nivel de las figuras jurídicas a las cuales se les da la concesión.

Por lo tanto, venir ahora por 750€ a dar un poco de validez a este tema, sin hablar ni 
debatir, me parece precipitado.

Yo creo que tenemos un informe, tanto de los servicios jurídicos del ayuntamiento como 
del servicio de asistencia municipal de la Diputación de Tarragona, donde cuestionan, 
gravemente, la legalidad de estas concesiones.

Unas  concesiones  que  por  una  parte  se  dan  a  unas  entidades  privadas  que  no 
sabemos porque en un lado dicen que son SA en otro lado dicen que son SL, aunque 
esto quizá sería una cuestión menor, pero luego parece que también tienen algún tipo 
de contratación con SOREA que es al final quien da el servicio y luego el ayuntamiento 
con  el  CAT –  Consorcio  de  Aguas  de  Tarragona,  les  cede,  no  sé  cómo,  a  estas 
empresas…

En fin, hay que ver cuanta gente tenemos aquí metida, el por qué y de dónde viene 
todo esto. Se habla incluso, en algún informe, que habría que proceder en su caso a la 
revisión de oficio de los actos que en su día se dictaron. Con lo cual eso daría en su 
caso derecho a la petición por parte de las empresas a una indemnización, cosa que 
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creo que en este momento ratificar o añadir una adenda al convenio, sólo pro 750 €, los 
puede poner, en su caso, que la indemnización sea más grande.

Por lo tanto, yo creo que, como se ha dicho aquí en esta sala y en este Pleno, sería 
bueno que el ayuntamiento lo dejara encima de la mesa. Porque esto, tal i como está,  
sin saber… no se puede votar a favor.

Yo  rogaría,  Sr.  Alcalde,  que  hemos  estado  ya  durante  muchísimos  años  con 
deferencias  de  pago  y  de  bonificaciones  entre  una  parte  y  otra  del  municipio.  En 
principio, yo creo que por 3 semanas o un mes, tampoco vendrá de aquí.

No obstante, sí que nos vamos a interesar para que se aclare el tema de cómo están 
las concesiones de agua del municipio, si  son legales o no, pues lo que habrá que 
hacer  es  convocar,  si  el  Alcalde  no  quiere  hacer  un  Pleno  extraordinario,  pues  lo 
convocaríamos nosotros y  que los compañeros de los otros grupos municipales se 
adhieran.

Aquí hay que hablar mucho, se ha de poner hilo a la aguja, tenemos unas concesiones 
y con dos informes jurídicos que las ponen en cuestión y hay que ver que quizá detrás 
de todo esto esté el porque una parte del municipio paga unos recibos que son el doble 
que otros y esto hay que ponerse manos a la obra y resolverlo.

Evidentemente, intentar y procurar que la gestión del servicio del agua sea de gestión 
directa y no a través de terceros y privados. Eso lo dijimos en la moción del 2014 y lo 
volvemos a decir.

Por eso, Sr. Alcalde, en un principio y en alas de una mayor transparencia, pediremos 
un Pleno extraordinario para aclarar este tema y, mientras tanto, esto no lo podemos 
votar a favor y menos por  750€. Yo creo que el tema va mucho más allá.”

Pren la paraula el Sr. Ibort (C’s):

“Bien, estamos de acuerdo con que siempre es bueno cualquier fondo de solidaridad. 
Pero qué ocurre, que este fondo de solidaridad nos parece ridículo, pero además de 
eso el tema tiene mucha más trascendencia.

El tema de la trascendencia viene dado, entre otras muchas cosas, por el informe en el 
que nos dicen que no se han seguido los procedimientos legalmente establecidos para 
la implantación del servicio de abastecimiento de agua potable, ni para la gestión de 
este servicio público por parte de las empresas, AGUAS BARÀ SA y Servicios Urbanos 
RODAMAR SA, en ninguna de estas zonas urbanas a las que ser refieren que son: 
Barà, Roc de Sant Gaietà, Costa Dorada, La Barquera-Creixell, Marisol i Espuny, Vives, 
La Barquera, El Francaset…

Acta de la sessió ordinària 6/2017 del Ple de data 27.4.2017



11

Estamos hablado de unas concesiones que tienen serias dudas legales sobre ellas en 
cuanto a la forma con la que se llevó a cabo en su día esta concesión.

Que es lo  que ocurre? Muy sencillo,  tarde o temprano tendremos que aclarar este 
tema.  Aquí  se  está  comentando  de  que  lo  más  conveniente  sería  un  Pleno 
extraordinaria dedicado exclusivamente a ver qué es lo  que se puede hacer,  cómo 
tenemos que tratar este asunto, si esta agua se puede municipalizar o no, si eso nos 
costaría tener que indemnizar a estas empresas, si se puede hacer sin indemnización 
porque estas empresas no cumplen con la legalidad vigente…

Hay toda una serie de temas que tendríamos que hablar. Esto habría que hacerlo en un 
Pleno  extraordinario,  puesto  que  aquí  y  en  estos  momentos,  ni  hay  tiempo  ni 
conocemos sobradamente todos los puntos de los que tendríamos que discutir.

En vistas de esta situación nosotros nos vamos a abstener, porqué creemos que de 
alguna forma si aprobáramos este fondo lo único que daríamos sería un paso más para 
que estas empresas, de alguna forma, consolidaran su situación. No queremos que 
esto sea así.

Sí que estamos de acuerdo con cualquier fondo de solidaridad pero no a este precio. 
Nos abstenemos.”

Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU):

“Crec que el tema, hàbilment, ha estat derivat cap a un altre. Aquí portàvem un protocol 
i un conveni per pal·liar situacions de pobresa energètica fins uns límits, unes quantitats 
que aquestes empreses ofereixen.

Les han partit en dos, ens han dit que 1500€ dividit entre dos són 750€ i en realitat  
cadascuna de les empreses són 1500€. Per la gent que no ho sàpiga, el sistema que té 
l’ajuntament de serveis socials i d’ajut és paral·lel a aquest.

Aquesta  és  una participació  que,  a  base  de  negociar  amb aquestes  empreses,  en 
principi  per  aquest  any,  hem aconseguit  ara  i  en  aquest  moment.  A alguns  els  hi 
agradarà el moment i a d’altres no, doncs per pal·liar aquestes situacions.

Això, en un informe que ha fet secretaria, està al marge de la qüestió de la que s’està 
parlant aquí, que és el tema de les concessions d’aigua. Perquè el fet de que hi hagi 
aquests convenis i protocols en res consolida la situació d’aquetes empreses.

Per altra banda és una situació que porta més de 25 anys i,  la majoria dels grups 
presents en aquesta sala, han governat en un moment o altre aquest ajuntament i han 
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tingut la mateixa situació damunt de la taula i, com entendran i també s’ha dit aquí, “se 
ha de hablar mucho” i s’ha de fer un Ple extraordinari.

Però,  nosaltres  considerem que totes  aquelles  persones que en un moment  donat 
requereixin  una  ajuda  immediata  no  poden  estar  esperant  a  que  nosaltres  parlem 
“mucho” d’aquest problema.

Són dos temes diferents; el tema de l’aigua, hi ha un informe jurídic i el tenen tots els 
grups; hi ha una auditoria tècnica pendent, com tots els presents s’imaginaran, unes 
concessions de fa 25 anys, i són de les zones de baix de la platja, de les zones que en 
el  seu  moment  es  van  urbanitzar  privadament  i  aquestes  empreses  van posar  les 
canyeries, bombes...etc.

Ara hem d’arribar a un punt de veure qui són els propietaris d’un o altre, de qui és qué, 
per poder destravar aquesta situació.

Evidentment,  nosaltres  seriem  els  principals  interessats  de  que  aquest  tema  es 
municipalitzés,  per  tenir  concentrat,  d’una  vegada  per  totes,  la  gestió  per  part  de 
l’ajuntament. Ara bé, no ens portin a engany, això no suposa un estalvi ni de 2 o 3 
vegades més econòmic el preu de l’aigua. El màxim que s’està pagant a baix a platja i,  
per desgracia o per sort, ho sé, per que jo sóc un de les persones que resideix a baix, 
és un 10% - 12% més; és a dir, que no ens venguin que a partir de que això canviï les 
coses seran molt diferents. Haurem ajustat una sèrie de situacions que el pas dels anys 
han deixat una mica al marge, però, insisteixo, venir ara a “hablar mucho” i a dir si 500€ 
o, en aquest cas, 3000€ són molts o pocs, jo entenc que són dos coses diferents.

De moment aquest any tenim aquests 3000€, si  l’any que ve podem caçar-ne més, 
millor, al marge del suport que serveis socials dóna per aquest tipus de situacions.

Per tant, el nostre vot, no pot ser d’una altra manera, com ha dit l’Encarna, tot el que 
sigui situacions que beneficiïn a aquell que ho necessiti, doncs ha de tenir el nostre vot 
favorable.”

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

“Dir que, en principi, jo li vaig a llegir Sr. Royuela, el que va dir vostè al Ple de l’any 
2014, “amb el que no estem d’acord és amb el títol de la moció de restablir la legalitat”. 
Nosaltres vam presentar una moció de restablir la legalitat, entenem que el sistema és 
legal, el que estem ara. Tenim dos informes jurídics que això ho qüestionen i molt.

Per tant, dir que és el que hi ha. Això també ho va dir vostè al plenari, que això fa 30 
anys que dura, quants anys més ha de durar?
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Hem de posar-nos a treballar ja.

En quant a la diferència de preu no sé si  seran 3 o 4 vegades, però jo crec que 2 
vegades gairebé segur. Per tant, el Ple extraordinari es justament això, extraordinari i 
urgent, potser s’hauria d’haver fet ja a l’any 2014. 

Fem-ho ja, és urgent.”

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

“Sr. Alcalde, si em permet.

Simplement, en resposta al que diu el  Sr.  Royuela, si  ens conformem amb aquesta 
quantitat...  però si  vostès com diuen fa 25 o 30 anys que dura aquest tema, volem 
saber qui és qui i què és què en aquestes empreses i serveis urbans de RODAMAR i 
AGUAS BARÀ. Aquestes xifres que vostè defensa Sr. Royuela són absurdes i ridícules i 
vostè diu que l’any que ve igualment les pugem...

Escolti  posi llum en el  tema, com es diria en castellà, “luz y taquigrafos”   i  aclarint, 
perquè aquí hi ha un embolic amb el tema de les aigües que a mi, realment, no em fa 
gens de bona pinta.

Per tant,  faríem abstenció i  en senyal de bona voluntat,  però aquest Ple que el  Sr. 
Benedicto acaba de dir el demanarem.”

Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU) en torn de replica:

“Jo els hi  segueixo insistint,  han tret  Plens de l’any 2014, per tant,  si  volen podem 
seguir parlant molt i extens, però són dos circumstàncies diferents.

Si  a  vostè  li  semblen  pocs 3000€ doncs ho trobo bé,  vostè  sabrà  la  situació  o  la 
emergència que té,  però aquell  qui  tingui la  emergència si  pot  fer  front  a ella  amb 
aquests fons, insisteixo, són fons destinats a aquelles urbanitzacions.

Doncs, no veig la incompatibilitat d’una mesura amb una altra, i el tema, els hi torno a 
repetir,  vostès  que ara  han  pres  la  paraula,  van  estar  amb aquestes  concessions, 
suposadament il·legals, que jo encara no dic que siguin il·legals, ni els informes els 
entenc en aquest sentit.

Si em permet, vostès van tenir també acció de govern en el seu dia i la cosa la van 
deixar tal qual estava, perquè? Per què és un tema que com els hi agrada dir, a veure 
qui li posa el cascavell al gat, doncs estem amb això.
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Insisteixo, hi ha pendent una auditoria tècnica. Tot això és més complicat, no és tant 
senzill i vostès ho saben.

Però aquí el tema d’avui no era aquest, era un altre.

Dos protocols i dos convenis, no hi ha més per aquest exercici. Si volen aprofitar el 
tema és totalment lícit,  però, senzillament,  jo he argumentat el  perquè nosaltres ho 
votem a favor i el portem aquí.

A vostès no els hi sembla bé, doncs molt bé. Què volen demanar un Ple extraordinari, 
demani’l, jo que vol que li digui. Faci el que tingui que fer.

Ho han pogut fer fins ahir, abans d’ahir...  i és un tema que està damunt de la taula 
constantment i no que ara ens demanin “luz y táquigrafos” com si estiguéssim en una 
foscor total. 

Per tant, aquesta és la raó per la que ho portem i ho votem a favor.”

Pren la paraula la Sra. Ramírez (ICV-EUiA-E), en torn de replica:

“Yo he dicho que votaré a favor de lo que se nos presenta hoy, por el  tema de la 
pobreza energética, que es poca cantidad es verdad, pero esto es hasta el final del 
2017.

También he dicho que hemos presentado una moción por el tema del agua, que es muy 
importante y que la sigo manteniendo; y que si hay que hacer un Pleno extraordinario 
para hablar del agua, yo estoy de acuerdo también.

Pero que antes decía el Sr. Royuela que todos hemos participado de una forma u otra 
en el gobierno. Todos menos nosotros, ICV-EUiA-E.”

Pren la paraula la Sra. Alcalde (CiU), per fer uns aclariments:

“Ha dit casi tots”

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

“Simplement, a mi m’agradaria saber que aquí s’està parlant de 1500€, quan les dues 
empreses  que  hi  ha;  AGUAS  BARA,  SL  ha  tingut  una  facturació  l’any  2015 
d’1.166.000€  amb  un  sol  empleat  i  un  mateix  directiu;  l’altre  empresa,  Servicios 
Urbanos RODAMAR SL, una facturació l’any 2015 de 1.071.000€  amb un sol empleat i 
una senyora directiva d’aquesta empresa.
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2 milions  i  escaig,  no  ho  dic  jo,  ha  sortit  publicat.  Home 3.000€  és  una  autèntica 
misèria, Sra. Ramírez.”

Pren la paraula la Sra. Alcalde (CiU), per fer uns aclariments:

“Sr. Luna sap el que és la subcontractació oi?”

Finalitzades les  intervencions,  i  un  cop llegida  la  proposta  definitiva,  la  mateixa  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), 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.  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)

En contra: cap.

3.EXPEDIENT  2805/2017  APROVACIÓ  CONVENI  REGULADOR  DE  MESURES 
CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA- AGUAS BARÀ

Aprovació del  conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roda de Berà i 
Aguas Barà,  SA per possibilitar l’accés al  Fons de Solidaritat  a les persones 
usuàries del servei municipal d’aigua en situació econòmica precària.

L’empresa Aguas Bara, SA presta el servei d’abastament d’aigua municipal als sectors 
de La Barquera, La Barquera-Creixell, Berà, el Roc de Sant Gaietà i la urbanització 
Vives d’aquest municipi.

El canvi de cicle econòmic que es va generar amb l’arribada de la crisi ha comportat 
que  moltes  famílies  hagin  vist  molt  reduïts  els  seus  ingressos  familiars,  havent 
d’enfrontar, en alguns casos, serioses dificultats per fer front a necessitats bàsiques, 
moltes d’elles relacionades amb l’habitatge.

La Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per fer front a l’emergència en 
l’àmbit  de  l’habitatge  i  la  pobresa  energètica,  estableix  l’obligació  de  que  les 
administracions  públiques  prenguin  les  mesures  necessàries  per  garantir  el  dret 
d’accés als  subministraments  bàsics  per  part  de  les persones en situació  de  risc 
d’exclusió residencial. Aquesta norma disposa, entre d’altres, l’obligació d’articular (1) 
protocols d’interrelació entre les empreses subministradores d’aigua, gas i electricitat, i 
els  departaments de serveis  socials  de cada municipi  i  (2)  convenis  per  concedir 
ajudes a fons perdut a les persones que es troben en aquesta situació.
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A  la  vista  d’aquesta  normativa,  Aguas  Bara,  SA,  com  a  encarregada  del 
subministrament d’aigua al sectors del municipi indicats, ha presentat a l’Ajuntament la 
següent proposta de conveni per l’establiment d’un Fons de Solidaritat per import de 
1.500,00€, així  com una proposta de protocol regulador de les mesures d’actuació 
davant de situacions de risc d’exclusió residencial al municipi. 

La  proposta  de  conveni  presentada  ha  estat  informada  per  la  Secretaria  i  la 
responsable de l’àrea de Serveis Socials en data d’avui

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adaptació del següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar el  CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
RODA DE BERÀ I AGUAS BARA,SA que es transcriu a continuació.

SEGON.- Notificar el present acord a Aguas Bara, SA.

TERCER.- Autoritzar al Sr. Alcalde per la signatura de tots els documents necessaris 
per a la formalització del present acord.

QUART.- Comunicar el present acord al Departament de Serveis Socials.

TEXT DEL CONVENI 

RODA DE BERÀ, a [-] d’ Abril de 2017.

REUNITS

D’una part, l’Il·lm. Sr. Pere Virgili Domínguez, Alcalde de l’AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ,  
les  circumstàncies  personals  del  qual  s’ometen  per  raó  del  càrrec,  actuant  en  la  seva  
representació en virtut de les facultats que li són conferides per l’article 53 del Decret legislatiu  
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de  
Catalunya. 

I d’altra part, la Sra. Inés García García, major d’edat, amb NIF núm. 37366982D, en nom i  
representació de AGUAS BARÀ amb domicili a Av. del Mar 79 de Roda de Berà i amb CIF núm.  
B43026400, actuant en virtut d’apoderament suficient segons així consta en escriptura pública  
atorgada en data 13 de gener de 2016, davant el Notari de Barcelona, el Sr. Andrés Sexto  
Carballeria, sota el número 77 del seu protocol. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per a atorgar aquest Conveni i 

MANIFESTEN

I.- Que el canvi del cicle econòmic, iniciat a finals de l’any 2007, ha comportat una caiguda dels  
ingressos  familiars  i  un  posterior  empobriment  de  les  famílies,  motiu  pel  qual  un  nombre  
creixent de llars manifesten dificultats per a fer front a les despeses de l’habitatge.

II.- Que AGUAS BARÀ, com a prestadora de serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua a  
Roda de Berà, és una empresa compromesa i socialment responsable amb les persones que hi  
viuen, essent plenament conscient que l’aigua és un element de primera necessitat per a la vida  
de les persones. 
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En aquest sentit AGUAS BARÀ ha presentat una proposta de protocol a l’Ajuntament de Roda de  
Berà per tal que es regulin les actuacions que es duen a terme davant de situacions de pobresa  
energètica i  vulnerabilitat econòmica, que provoquen la impossibilitat d’atendre, dins el termini  
previst, les factures per al consum d’aigua, i evitar que es portin a terme talls de subministrament.

III.- Que, en aquest context econòmic,  AGUAS BARÀ ha proposat a l’Ajuntament de Roda de 
Berà,  la creació d’un Fons de Solidaritat adreçat al col·lectiu de persones en risc d’exclusió social  
amb l’objectiu de contribuir a superar dita situació, amb una dotació de 1.500€.

Concretament, el Fons de Solidaritat és un ajut que comportarà l’exempció del pagament de la  
factura de l’aigua a aquelles unitats de convivència que estiguin en situació de precarietat i  
vulnerabilitat econòmica d’acord amb allò establert en aquest Conveni.

IV.- Que els Serveis Socials de l’Ajuntament de Roda de Berà, de conformitat amb l’article 3.1  
de la Llei catalana 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, tenen com a finalitat “assegurar  
el  dret  de les persones a viure dignament durant  totes les etapes de la vida mitjançant la  
cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el  marc de la  
justícia social i del benestar de les persones”.

V.- Que la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit  
de l’habitatge i la pobresa energètica, amb l’objectiu de garantir l’accés als subministraments  
bàsics a tota la ciutadania i especialment a les persones més vulnerables, estableix en el seu  
article  6.3  que  les  administracions  públiques  han  d’establir  convenis  per  garantir  que  es  
concedeixen ajuts a fons perdut o descomptes notables a les unitats de convivència amb risc  
d’exclusió residencial.

En aquest sentit, els Serveis socials de l’Ajuntament de Roda de Berà s’adrecen especialment  
a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i  
de situacions de vulnerabilitat, i a la promoció d’actituds i capacitats de les persones com a  
principals protagonistes de llur vida.

En  conseqüència,  les  parts  atorguen  el  present  Conveni  per  establir  els  mecanismes  de  
col·laboració entre l’Ajuntament de Roda de Berà i  AGUAS BARÀ, que es subjectarà a les  
següents,

CLÀUSULES

PRIMERA.- OBJECTE.

Aquest  Conveni  té per objecte regular la  col·laboració  entre l’Ajuntament  de Roda de Berà i  
AGUAS BARÀ,  en ordre a  possibilitar  l’accés de les persones usuàries del  servei  municipal  
d’abastament d’aigua potable gestionat per la mercantil ,en situació econòmica precària, als ajuts  
del Fons de Solidaritat posat en marxa per AGUAS BARÀ al municipi de Roda de Berà, sempre 
que es compleixin els requisits determinats pels Serveis Socials municipals.

SEGONA.- FONS DE SOLIDARITAT

Durant la vigència d’aquest Conveni AGUAS BARÀ dotarà, a fons perdut, un Fons de Solidaritat  
per un import de 1.500 €, aportats íntegrament per la mercantil, destinat a la concessió dels ajuts  
que es detallen a la present clàusula. 

L’ajut que ofereix AGUAS BARÀ mitjançant el Fons de Solidaritat està dirigit a les persones amb  
greus dificultats econòmiques, facilitant l’accés al consum bàsic d’aigua potable al seu habitatge, i  
comportarà l’exempció del pagament de les factures d’aigua informades pels serveis socials de  
l’Ajuntament de Roda de Berà, que seran abonades a càrrec al Fons de Solidaritat constituït per  
AGUAS BARÀ.
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La concessió dels ajuts quedarà condicionada a l’existència de crèdit en el Fons de Solidaritat, de  
manera que un cop esgotada la dotació del Fons de Solidaritat no s’atorgaran nous ajuts. 

L’aplicació d’aquest Fons quedarà supeditada a que l’Ajuntament de Roda de Berà autoritzi, en els  
terminis establerts, els mecanismes previstos en el Protocol de Regulador de Mesures Contra la  
Pobresa Energètica i la Vulnerabilitat Econòmica en allò que fa referència a l’emissió dels informes 
sobre la situació de risc d’exclusió residencial per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament.

TERCERA.- ATORGAMENT DELS AJUTS.

Les persones que compleixin els requisits d’exclusió residencial establerts a l’article 5.10 de la Llei  
24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la  
pobresa energètica i  vulguin  acollir-se a l’ajut  del  Fons de Solidaritat,  es podran adreçar  als  
Serveis Socials de l’Ajuntament, que acreditaran aquesta situació d’exclusió residencial i valoraran  
la quantia de l’atorgament de l’ajuda per a cada cas, atenent com a topall màxim d’aportació de  
l’usuari allò que estableix l’article 8 de l’esmentada Llei 24/2015.

El procediment serà el següent:

Les persones interessades en acollir-se a l’ajuda del Fons de Solidaritat es podran adreçar als  
Serveis socials de l’Ajuntament de Roda de Berà per a efectuar la corresponent sol·licitud via  
instància al registre de l’Ajuntament.
 
Un  cop  Serveis  socials  de  l’Ajuntament  de  Roda  de  Berà  hagin  valorat  la  procedència  de  
l’atorgament de l’ajut ho comunicarà a AGUAS BARÀ, indicant el període/s de facturació sobre  
el/s qual/s s’haurà d’aplicar l’exempció. 

Rebuda per part de AGUAS BARÀ la comunicació de la procedència de la concessió de l’ajut, les  
factures informades per l’Ajuntament de Roda de Berà, signades per l’usuari sol·licitant i  pels  
representants del departament de Serveis Socials, s’abonaran a càrrec del Fons de Solidaritat.  
Amb la confirmació de la procedència de l’atorgament de l’ajut, si escau, també s’ajornaran les  
factures  pendents  de  pagament  amb  la  corresponent  reobertura  del  subministrament  si  la  
suspensió per impagament s’hagués efectuat. 

L’ajuda  suposarà  una  bonificació  parcial  o  total  de  les  factures  posteriors  al  moment  de  la  
confirmació del dret a l’ajuda, alhora que també s’ajornaran les factures pendents de pagament  
amb la corresponent reobertura del subministrament si la suspensió per impagament s’hagués  
efectuat. En qualsevol cas, es garantirà la continuïtat del subministrament durant 6 mesos a partir  
de l’acceptació de l’ajut.

Sens perjudici de l’anterior, transcorreguts 6 mesos des de la recepció de l’ajuda, encara que no  
es rebut nova sol·licitud, els Serveis Socials de l’Ajuntament valoraran la idoneïtat de fer una nova  
bonificació.

QUARTA.-  PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DEL FONS DE SOLIDARITAT.

L’Ajuntament de Roda de Berà, a través dels seus Serveis Socials, col·laborarà amb  AGUAS 
BARÀ en la promoció i difusió del Fons de Solidaritat, informant el personal de Serveis Socials de  
la iniciativa de AGUAS BARÀ, dels avantatges que comporta i dels requisits per poder accedir-hi.

CINQUENA.-  DURADA.

Aquest Conveni tindrà una vigència fins al 31 de desembre de 2017 o fins que s’exhaureixi  
l’import  destinat  al  Fons de Solidaritat,  si  aquest  fet  tingués lloc abans de la finalització  de  
l’exercici.
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El  present  conveni  podrà  ser  prorrogat,  amb  nova  dotació  pressupostaria,  per  mutu  acord  
exprés entre les parts.

SISENA.-  EXTINCIÓ DEL CONVENI.

Seran causes d'extinció del present Conveni les següents:
 

1. El transcurs del termini de llur vigència.
2. L’exhauriment de l’import destinat al Fons de Solidaritat.
3. El mutu acord de les parts.
4. L'incompliment greu i manifest de qualsevol de les obligacions que se'n deriven.
5. La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions que se'n  

deriven.
   
SETENA.-  PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Les parts signants d’aquest Conveni respectaran les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de  
13  de  desembre,  de  Protecció  de  dades  de  caràcter  personal  i  del  seu  Reglament  de  
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, així com de qualsevol  
altra norma vigent o que pugui aprovar-se en un futur sobre la matèria, en relació amb les dades  
personals que puguin obtenir amb motiu de l’execució del present conveni.

VUITENA.- JURISDICCIÓ 

Pel cas dels possibles litigis que del present Conveni es poguessin derivar, les parts, de mutu  
acord, estableixen com a competents els Jutjats i Tribunals amb jurisdicció al terme municipal de  
Roda de Berà.

I com a prova de conformitat i d’acceptació, ambdues parts signen el present Conveni per duplicat  
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i en la data assenyalats en l’encapçalament.

Tal i com s’ha acordat al principi de l’exposició del punt 2, i un cop llegida la proposta 
definitiva,  donat  que  el  contingut  és  el  mateix,  amb  l’únic  canvi  del  nom  de  la 
concessionària,   la  mateixa  es  sotmet  a  votació  i  resulta  aprovada  per  majoria, 
donant-se per reproduïts els arguments que consten en el  punt  2,  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), 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.  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)

En contra: cap.

4.EXPEDIENT 2851/2017. APROVACIÓ PROTOCOL REGULADOR DE MESURES 
CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA- SERVICIOS URBANOS RODAMAR
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Aprovació  protocol  regulador  de  mesures  contra  la  pobresa  energètica  i  la 
vulnerabilitat econòmica – Servicios Urbanos Rodamar, SA.

La crisi econòmica ha empitjorat les condicions de moltes persones que viuen al llindar 
de la pobresa, i ha fet que, per a molta gent, els serveis d’electricitat, gas o aigua 
s’hagin convertit en una despesa difícil o impossible d’afrontar, donant lloc a l que s’ha 
convingut a denominar pobresa energètica.

És  innegable  que  hi  ha  situacions  d’impagament  d’una  factura  que  són  un  indici 
rellevant per considerar que una persona es troba en situació econòmica desfavorable 
i, en aquest sentit, les empreses subministradores són una peça important per detectar 
nous casos o per evitar la cronificació dels existents.

L’Ajuntament  de  Roda  de  Berà  és  sensible  a  la  realitat  descrita  anteriorment,  i 
conjuntament  amb Servicios  Urbanos Rodamar,  SA ha  vingut  treballant  per  trobar 
solucions als problemes dels ciutadans derivats del pagament de la factura de l’aigua, 
amb el benetes que aquest és un bé imprescindible per a la vida de les persones.

En aquest  sentit  Servicios  Urbanos Rodamar,  SA,  coma empresa  encarregada  de 
subministrar aigua a determinats sectors del municipi, ha vingut adoptant una actitud 
proactiva i de col·laboració en la detecció i prevenció de situacions susceptibles de ser 
tractades com a pobresa energètica, i en la identificació de persones en situació de 
risc d’exclusió residencial.

Arrel de l’entrada en vigor de la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la 
Llei 22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya, per la millora de la 
protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, 
vulnerabilitat econòmica i relacions de consum i de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de 
mesures  urgents  per  afrontar  l’emergència  en  l’àmbit  de  l’habitatge  i  la  pobresa 
energètica,  s’han  fixat  un  conjunt  de  mesures  per  atendre  els  casos  de  pobresa 
energètica.

En aquesta línia, l’ajuntament de Roda de Berà i Servicios Urbanos Rodamar, amb la 
voluntat  compartida  de  fer  un  pas  més  en  el  compromís  de  trobar  solucions  a 
situacions de pobresa energètica i poder garantir  el  servei d’aigua a totes aquelles 
persones i famílies que es trobin en una situació de risc d’exclusió residencial, han 
decidit  formalitzar aquest  protocol  d’actuació, el  que es regulen actuacions que es 
duen a terme davant aquestes situacions, que provoquen la impossibilitat d’atendre, 
dins del termini  previst, les factures per al consum d’aigua i  evitar que es portin a 
terme talls de subministrament.

Queden fora d’aquest protocol aquells usuaris que no es trobin en situació de pobresa 
energètica conforme a l’article 5.10 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol.

Per tot l’exposa’t, es proposa al Ple de la corporació l’adaptació del següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar el següent PROTOCOL REGULADOR DE MESURES CONTRA LA 
POBRESA ENERGÈTICA I LA VULNERABILITAT ECONÒMICA.

Protocol
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1.- Informació sobre tarifes socials i altres ajuts

L’Ajuntament de Roda de Berà  i Servicios Urbanos Rodamar donaran publicitat de les tarifes  
socials i d’altres ajuts per fer front a la pobresa energètica que, a tal efecte, tinguin aprovades.

En tot cas, a la pàgina web de Servicios Urbanos Rodamar i a les seves oficines d’atenció al  
client,  es  disposa  d’informació  actualitzada  de  les  tarifes  socials  aprovades,  possibles  
bonificacions, o qualsevol altre ajuda econòmica.

El personal d’atenció al client informarà i assessorarà als usuaris de possibles solucions i els  
ajudarà en la seva tramitació.   

2.- Impagament de rebuts 

Quan un usuari,  titular  d’una pòlissa de subministrament  d’aigua,  es troba en una situació  
econòmica molt desfavorable, i no pot fer front al pagament del seu rebut de l’aigua, es pot  
dirigir a la companyia subministradora, als Serveis Socials de l’Ajuntament, o pot deixar el rebut  
pendent de pagament i, per tant, ser susceptible de suspensió del subministrament. 

Segons es doni alguna de les tres situacions descrites anteriorment, el protocol d’actuació serà  
el següent:   

a) L’usuari es dirigeix a la companyia subministradora: 

Servicios Urbanos Rodamar l’informarà de totes les possibilitats d’obtenir algun tipus  
d’ajut econòmic o descompte en la seva factura: tarifa per família nombrosa d’aigua i  
de cànon,  tarifa  social,  etc.,  i  l’indicarà quins són els  tràmits  i  requisits  que ha de  
complir per poder gaudir-ne. 

Davant  casos  d’impossibilitat  de  fer  front  al  pagament  de rebuts  d’aigua  de  forma  
temporal o puntual, Servicios Urbanos Rodamar negociarà ajornaments del pagament  
de rebuts o fraccionaments de les factures, sense aplicar-hi interessos.  

Si  es  tractés  de  problemes  continuats  per  fer  front  als  rebuts  d’aigua,  Servicios 
Urbanos Rodamar remetrà el cas als Serveis Socials, per tal de trobar una solució a la  
seva situació, a partir del Fons de Solidaritat o d’altres fons municipals.  

Si  l’usuari  aporta un informe del Serveis Socials on s’acrediti  que es troba en una  
situació  de  vulnerabilitat  econòmica  o  de  risc  d’exclusió  residencial,  o  bé  la  seva  
sol·licitud entrada per registre, si aquest encara no hagués estat emès, immediatament  
es suspendran les possibles accions de tall  d’aigua que poguessin estar previstes i  
s’identificarà  aquell  usuari  com  a  exclòs  de  les  gestions  de  suspensió  del  
subministrament. 

Aquesta  identificació  es  mantindrà  mentre  perduri  la  situació  de  vulnerabilitat  
econòmica, la qual serà revisada pels Serveis Socials en el període establert per la  
normativa vigent.  

b) L’usuari es dirigeix als Serveis Socials / Ajuntament: 

Els Serveis Socials informaran a l’usuari  de les bonificacions i  descomptes que pot  
gaudir  per  família nombrosa, o per  tarifa  social  en cada concepte de la  factura de  
l’aigua.  Així  mateix,  l’ajudarà en la tramitació  dels ajuts  que,  a tal  efecte,  li  puguin  
correspondre. 
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D’altra banda, i en el supòsit que així s’hagués constituït, també es valorarà si l’usuari  
es pot integrar en el Fons Social de la companyia, o en una partida de l’Ajuntament que  
s’hagués previst per aquesta finalitat. 

L’Ajuntament,  per mitjà  dels seus Serveis Socials,  comunicarà a  Servicios Urbanos 
Rodamar els  usuaris  que,  d’acord  amb  la  normativa  vigent,  identifiqui  com  a  
vulnerables i/o es trobin en situació de risc d’exclusió residencial, per tal que Servicios 
Urbanos Rodamar no porti a terme cap suspensió de subministrament d’aigua a aquest  
usuaris, mentre persisteixi aquesta situació.

c) Si l’usuari deixa de pagar les factures:    

Quan un usuari no pagui les factures, se li enviarà una carta des de Servicios Urbanos 
Rodamar sol·licitant el pagament, i se li informarà de l’existència d’ajudes aprovades  
per fer front a situacions de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica.

Aquesta comunicació es farà a través de correu ordinari,  llevat que l’usuari  hagués  
facilitat  una adreça  de  correu  electrònic,  supòsit  en  que s’utilitzarà  aquesta  via  de  
comunicació preferentment. 

Tractant-se d’un subministrament de tipus domèstic, Servicios Urbanos Rodamar no 
inclourà l’usuari en una llista de possibles suspensions de subministrament fins que hi  
hagi com a mínim dos rebuts pendents de pagament, és a dir, l’acumulació de 6 mesos  
de consum, o bé un únic rebut si amb posterioritat han estat pagades al menys les  
dues factures posteriors, sempre d’acord al Codi de Consum de Catalunya.  

Si  l’usuari  aporta un informe del Serveis Socials on s’acrediti  que es troba en una  
situació de vulnerabilitat  econòmica,  o bé la seva sol·licitud entrada per registre,  si  
aquest  encara no hagués estat  emès,  immediatament  es suspendran les possibles  
accions de tall d’aigua que poguessin estar previstes i s’identificarà aquell usuari com a  
exclòs de les gestions de suspensió del subministrament. 

Servicios Urbanos Rodamar lliurarà a l’Ajuntament la llista dels usuaris del servei amb  
deute  pendent,  dels  que  no  es  disposi  d’un  informe  de  vulnerabilitat  vigent  i  que,  
malgrat  haver transcorregut 30 dies des de l’enviament d’una carta certificada amb  
notificació del deute pendent, i indicació dels drets que els hi assisteixin d’acord a la  
normativa vigent,  no hagin  fet  cap  reclamació  que estigui  pendent  de resoldre  per  
Servicios Urbanos Rodamar, i mantinguin encara el seu deute. 

Aquest  escrit  serà atès pels Serveis Socials de l’Ajuntament,  que en un termini  no  
superior a 15 dies, comunicaran a  Servicios Urbanos Rodamar per mitjà d’informe si  
els usuaris de la llista es troben en una situació de risc d’exclusió residencial, a fi de  
continuar o no, segons sigui el cas, amb el procediment de suspensió. 

3.- Canvis de nom

En el cas que un usuari no sigui el titular de la pòlissa de subministrament i, per tant, des de  
Serveis Socials no s’hagi pogut detectar que el seu habitatge té rebuts pendents de pagament,  
amb la possibilitat  que es suspengui el  subministrament d’aigua o,  fins i  tot,  que ja s’hagi  
suspès, en el moment que els Serveis Socials ho comuniquin a Servicios Urbanos Rodamar,  
aquesta procedirà a restablir el subministrament immediatament i sense cost per l’usuari.

Els canvis de nom necessaris per poder optar a una bonificació social es faran, igualment,  
sense cap cost per l’usuari. Caldrà però que l’usuari acrediti el dret d’us de l’habitatge, en els  
termes establerts el Reglament del Servei. 

4.- Habitatges ocupats 
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En cas que es detectin connexions il·legals, Servicios Urbanos Rodamar procedirà, d’acord al  
Reglament del Servei, a eliminar immediatament la presa clandestina.

Si es detecta que la connexió ha estat  realitzada per persones que han ocupat l’habitatge  
sense tenir-ne cap dret d’ús i, en conseqüència, no poden fer una contractació del servei, es  
dirigirà a aquests ocupants cap a l’Ajuntament per tal que aquest analitzi el cas.

Si l’Ajuntament considerés que cal fer una contractació temporal per a aquestes persones, fins  
que no es resolgui la seva situació particular, ho comunicarà per escrit a  Servicios Urbanos 
Rodamar. 

En aquests supòsits Servicios Urbanos Rodamar emetrà un contracte provisional que inclourà  
la clàusula següent: 

“Contracte provisional i extraordinari expedit per mandat municipal: El present  contracte es  
formalitza  a  petició  expressa  de  l’Ajuntament  del  municipi  per  tal  que  els  ocupants  de  
l’habitatge puguin tenir les seves necessitats bàsiques d’aigua cobertes. Aquest contracte té  
caràcter  provisional  i  extraordinari  i   podrà  ser  resolt  unilateralment  pel  gestor  del  servei  
municipal d’ abastament d’aigua a petició formal de l’Ajuntament.”

Servicios  Urbanos Rodamar un cop feta  la  contractació  ho comunicarà a  l’Ajuntament  per  
escrit. 

Llevat dels supòsits en què aquesta contractació es fes a nom de l’Ajuntament i, per tant, al seu  
càrrec, en cas d’impagament dels corresponents rebuts d’aigua serà d’aplicació el Reglament  
del Servei, o bé l’establert en el present Protocol, si aquestes persones es trobessin en una  
situació de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica.

5.- Comunicació amb Serveis Socials / Ajuntament

Els usuaris que, en virtut d’aquest Protocol, i d’acord amb la normativa vigent, s’hagin identificat  
com a vulnerables, serà revisada la seva situació pels Serveis Socials, per tal de verificar si es  
manté la  situació de vulnerabilitat  econòmica,  o bé si  la situació de l’usuari  ha canviat.  El  
resultat d’aquesta revisió serà comunicat a [·].

Transcorreguts 6  mesos des de l’emissió  de l’informe de vulnerabilitat  per  part  de Serveis  
socials, , Servicios Urbanos Rodamar  tractarà el deute produït fora del termini de vigència de  
l’informe  seguint procediment establert.      

Per a una millor i més àgil comunicació entre els Serveis Socials i Servicios Urbanos Rodamar ,  
ambdues parts designaran  un únic interlocutor, especificant el seu telèfon i adreça de correu  
electrònic de contacte.  

6.- Adaptació dels Reglaments del Servei

L’Ajuntament  de  Roda de Berà i  Servicios  Urbanos Rodamar  estudiaran la  necessitat  de  
modificar o aprovar un nou Reglament del Servei, que s’ajusti a les noves exigències.

7.- Vigència

Aquest protocol té una vigència d’un any a comptar des de la seva signatura i arribat el seu  
termini, quedarà prorrogat automàticament per anualitats, llevat que qualsevol de les parts el  
denunciï amb una antelació de dos mesos al seu venciment o al venciment de qualsevol de les  
pròrrogues.

Acta de la sessió ordinària 6/2017 del Ple de data 27.4.2017



2

Qualsevol  regulació  continguda  en  aquest  protocol  que  pugui  resultar  contradictòria  a  la  
normativa  vigent  que  sigui  d’aplicació,  quedarà  automàticament  anul·lada  i  sense  efecte,  
havent de ser objecte de modificació i adaptació per les parts.

Igualment, l’Ajuntament de Roda de Berà i Servicios Urbanos Rodamar, es reserven el dret de 
modificar el present protocol si les situacions esdevingudes d’ençà la seva entrada en vigor,  
aconsellessin la necessitat de introduir canvis. 

SEGON.-  Autoritzar al Sr. Alcalde per la signatura de tots els documents necessaris per a la  
formalització del present acord.

Un cop llegida la proposta, l’alcalde dóna la paraula als portaveus perquè, si s’escau, 
procedeixin a formular les valoracions que considerin oportunes i formulin explicació 
del vot a la proposta portada a consideració del Ple, en el cas que fos diferents als dos 
punts anteriors

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

“Mantendremos la abstención.  Nos parece insuficiente la  cifra  que se propone.  En 
cuestión  también  de  porqué  ahora,  y  preguntarnos  porque  de  repente  esta 
diferenciación de bonificaciones entre una parte del  pueblo  y  otra.  Cuando hemos 
estado años que aquí había bonificaciones y en otras partes del pueblo no.

Por qué de repente ahora. Bienvenidas sean, pero en condiciones.

Como han dicho las facturaciones de estas empresas no se corresponden con la 
ayuda que dan.

Mantenemos nuestra abstención. 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), 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.  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)

En contra: cap.

5.EXPEDIENT  2854/2017.APROVACIÓ  PROTOCOL REGULADOR DE  MESURES 
CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA- AGUAS BARÀ
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Aprovació  protocol  regulador  de  mesures  contra  la  pobresa  energètica  i  la 
vulnerabilitat econòmica – Aguas Barà, SA.

La crisi econòmica ha empitjorat les condicions de moltes persones que viuen al llindar 
de la pobresa, i ha fet que, per a molta gent, els serveis d’electricitat, gas o aigua 
s’hagin convertit en una despesa difícil o impossible d’afrontar, donant lloc al que s’ha 
convingut a denominar pobresa energètica.

És  innegable  que  hi  ha  situacions  d’impagament  d’una  factura  que  són  un  indici 
rellevant per considerar que una persona es troba en situació econòmica desfavorable 
i, en aquest sentit, les empreses subministradores són una peça important per detectar 
nous casos o per evitar la cronificació dels existents.

L’Ajuntament  de  Roda  de  Berà  és  sensible  a  la  realitat  descrita  anteriorment,  i 
conjuntament  amb  Aguas  Bara,  SA ha  vingut  treballant  per  trobar  solucions  als 
problemes  dels  ciutadans  derivats  del  pagament  de  la  factura  de  l’aigua,  amb  el 
benetes que aquest és un bé imprescindible per a la vida de les persones.

En aquest sentit Aguas Bara, SA, coma empresa encarregada de subministrar aigua a 
determinats  sectors  del  municipi,  ha  vingut  adoptant  una  actitud  proactiva  i  de 
col·laboració en la detecció i  prevenció de situacions susceptibles de ser tractades 
com  a  pobresa  energètica,  i  en  la  identificació  de  persones  en  situació  de  risc 
d’exclusió residencial.

Arrel de l’entrada en vigor de la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la 
Llei 22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya, per la millora de la 
protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, 
vulnerabilitat econòmica i relacions de consum i de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de 
mesures  urgents  per  afrontar  l’emergència  en  l’àmbit  de  l’habitatge  i  la  pobresa 
energètica,  s’han  fixat  un  conjunt  de  mesures  per  atendre  els  casos  de  pobresa 
energètica.

En  aquesta  línia,  l’ajuntament  de  Roda  de  Berà  i  Aguas  Barà,  amb  la  voluntat 
compartida de fer un pas més en el compromís de trobar solucions a situacions de 
pobresa  energètica  i  poder  garantir  el  servei  d’aigua  a  totes  aquelles  persones  i 
famílies  que  es  trobin  en  una  situació  de  risc  d’exclusió  residencial,  han  decidit 
formalitzar aquest protocol d’actuació, el  que es regulen actuacions que es duen a 
terme davant aquestes situacions, que provoquen la impossibilitat d’atendre, dins del 
termini previst, les factures per al consum d’aigua i evitar que es portin a  terme talls de 
subministrament.

Queden fora d’aquest protocol aquells usuaris que no es trobin en situació de pobresa 
energètica conforme a l’article 5.10 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adaptació del següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar el següent PROTOCOL REGULADOR DE MESURES CONTRA LA 
POBRESA ENERGÈTICA I LA VULNERABILITAT ECONÒMICA.

Protocol

1.- Informació sobre tarifes socials i altres ajuts
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L’Ajuntament de Roda de Berà  i Aguas Bara donaran publicitat de les tarifes socials i d’altres  
ajuts per fer front a la pobresa energètica que, a tal efecte, tinguin aprovades.

En tot cas, a la pàgina web de Aguas Bara i a les seves oficines d’atenció al client, es disposa  
d’informació actualitzada de les tarifes socials aprovades, possibles bonificacions, o qualsevol  
altre ajuda econòmica.

El personal d’atenció al client informarà i assessorarà als usuaris de possibles solucions i els  
ajudarà en la seva tramitació.   

2.- Impagament de rebuts 

Quan un usuari,  titular  d’una pòlissa de subministrament  d’aigua,  es troba en una situació  
econòmica molt desfavorable, i no pot fer front al pagament del seu rebut de l’aigua, es pot  
dirigir a la companyia subministradora, als Serveis Socials de l’Ajuntament, o pot deixar el rebut  
pendent de pagament i, per tant, ser susceptible de suspensió del subministrament. 

Segons es doni alguna de les tres situacions descrites anteriorment, el protocol d’actuació serà  
el següent:   

a) L’usuari es dirigeix a la companyia subministradora: 

Aguas Bara l’informarà de totes les possibilitats d’obtenir algun tipus d’ajut econòmic o  
descompte en la seva factura: tarifa per família nombrosa d’aigua i de cànon, tarifa  
social, etc., i l’indicarà quins són els tràmits i requisits que ha de complir per poder  
gaudir-ne. 

Davant  casos  d’impossibilitat  de  fer  front  al  pagament  de rebuts  d’aigua  de  forma  
temporal  o  puntual, Aguas  Bara negociarà  ajornaments  del  pagament  de  rebuts  o  
fraccionaments de les factures, sense aplicar-hi interessos.  

Si  es tractés de problemes continuats per  fer  front  als  rebuts d’aigua,  Aguas Bara 
remetrà el cas als Serveis Socials, per tal de trobar una solució a la seva situació, a  
partir del Fons de Solidaritat o d’altres fons municipals.  

Si  l’usuari  aporta un informe del Serveis Socials on s’acrediti  que es troba en una  
situació  de  vulnerabilitat  econòmica  o  de  risc  d’exclusió  residencial,  o  bé  la  seva  
sol·licitud entrada per registre, si aquest encara no hagués estat emès, immediatament  
es suspendran les possibles accions de tall  d’aigua que poguessin estar previstes i  
s’identificarà  aquell  usuari  com  a  exclòs  de  les  gestions  de  suspensió  del  
subministrament. 

Aquesta  identificació  es  mantindrà  mentre  perduri  la  situació  de  vulnerabilitat  
econòmica, la qual serà revisada pels Serveis Socials en el període establert per la  
normativa vigent.  

b) L’usuari es dirigeix als Serveis Socials / Ajuntament: 

Els Serveis Socials informaran a l’usuari  de les bonificacions i  descomptes que pot  
gaudir  per  família nombrosa, o per  tarifa  social  en cada concepte de la  factura de  
l’aigua.  Així  mateix,  l’ajudarà en la tramitació  dels ajuts  que,  a tal  efecte,  li  puguin  
correspondre. 

D’altra banda, i en el supòsit que així s’hagués constituït, també es valorarà si l’usuari  
es pot integrar en el Fons Social de la companyia, o en una partida de l’Ajuntament que  
s’hagués previst per aquesta finalitat. 
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L’Ajuntament, per mitjà dels seus Serveis Socials, comunicarà a Aguas Bara els usuaris 
que, d’acord amb la normativa vigent,  identifiqui  com a vulnerables i/o es trobin en  
situació de risc d’exclusió residencial, per tal que AGUAS BARA no porti a terme cap 
suspensió  de subministrament  d’aigua a aquest  usuaris,  mentre  persisteixi  aquesta  
situació.

c) Si l’usuari deixa de pagar les factures:    

Quan un usuari  no pagui  les factures,  se  li  enviarà  una carta  des de Aguas Bara 
sol·licitant el pagament, i se li informarà de l’existència d’ajudes aprovades per fer front  
a situacions de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica.

Aquesta comunicació es farà a través de correu ordinari,  llevat que l’usuari  hagués  
facilitat  una adreça  de  correu  electrònic,  supòsit  en  que s’utilitzarà  aquesta  via  de  
comunicació preferentment. 

Tractant-se d’un subministrament de tipus domèstic, Aguas Bara no inclourà l’usuari en  
una llista de possibles suspensions de subministrament fins que hi hagi com a mínim  
dos rebuts pendents de pagament, és a dir, l’acumulació de 6 mesos de consum, o bé  
un  únic  rebut  si  amb  posterioritat  han  estat  pagades  al  menys  les  dues  factures  
posteriors, sempre d’acord al Codi de Consum de Catalunya.  

Si  l’usuari  aporta un informe del Serveis Socials on s’acrediti  que es troba en una  
situació de vulnerabilitat  econòmica,  o bé la seva sol·licitud entrada per registre,  si  
aquest  encara no hagués estat  emès,  immediatament  es suspendran les possibles  
accions de tall d’aigua que poguessin estar previstes i s’identificarà aquell usuari com a  
exclòs de les gestions de suspensió del subministrament. 

Aguas Bara lliurarà a l’Ajuntament la llista dels usuaris del servei amb deute pendent,  
dels  que  no  es  disposi  d’un  informe  de  vulnerabilitat  vigent  i  que,  malgrat  haver  
transcorregut 30 dies des de l’enviament d’una carta certificada amb notificació del  
deute pendent, i indicació dels drets que els hi assisteixin d’acord a la normativa vigent,  
no  hagin  fet  cap  reclamació  que  estigui  pendent  de  resoldre  per  Aguas  Bara,  i  
mantinguin encara el seu deute. 

Aquest  escrit  serà atès pels Serveis Socials de l’Ajuntament,  que en un termini  no  
superior a 15 dies, comunicaran a Aguas Bara per mitjà d’informe si els usuaris de la  
llista es troben en una situació de risc d’exclusió residencial, a fi de continuar o no,  
segons sigui el cas, amb el procediment de suspensió. 

3.- Canvis de nom

En el cas que un usuari no sigui el titular de la pòlissa de subministrament i, per tant, des de  
Serveis Socials no s’hagi pogut detectar que el seu habitatge té rebuts pendents de pagament,  
amb la possibilitat  que es suspengui el  subministrament d’aigua o,  fins i  tot,  que ja s’hagi  
suspès, en el moment que els Serveis Socials ho comuniquin a Aguas Bara, aquesta procedirà  
a restablir el subministrament immediatament i sense cost per l’usuari.

Els canvis de nom necessaris per poder optar a una bonificació social es faran, igualment,  
sense cap cost per l’usuari. Caldrà però que l’usuari acrediti el dret d’us de l’habitatge, en els  
termes establerts el Reglament del Servei. 

4.- Habitatges ocupats 

En cas que es detectin connexions il·legals, Aguas Bara procedirà, d’acord al Reglament del  
Servei, a eliminar immediatament la presa clandestina.
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Si es detecta que la connexió ha estat  realitzada per persones que han ocupat l’habitatge  
sense tenir-ne cap dret d’ús i, en conseqüència, no poden fer una contractació del servei, es  
dirigirà a aquests ocupants cap a l’Ajuntament per tal que aquest analitzi el cas.

Si l’Ajuntament considerés que cal fer una contractació temporal per a aquestes persones, fins  
que no es resolgui la seva situació particular, ho comunicarà per escrit a Aguas Bara. 

En  aquests  supòsits  Aguas  Bara emetrà  un  contracte  provisional  que  inclourà  la  clàusula  
següent: 

“Contracte provisional i extraordinari expedit per mandat municipal: El present  contracte es  
formalitza  a  petició  expressa  de  l’Ajuntament  del  municipi  per  tal  que  els  ocupants  de  
l’habitatge puguin tenir les seves necessitats bàsiques d’aigua cobertes. Aquest contracte té  
caràcter  provisional  i  extraordinari  i   podrà  ser  resolt  unilateralment  pel  gestor  del  servei  
municipal d’ abastament d’aigua a petició formal de l’Ajuntament.”

AGUAS BARA un cop feta la contractació ho comunicarà a l’Ajuntament per escrit. 

Llevat dels supòsits en què aquesta contractació es fes a nom de l’Ajuntament i, per tant, al seu  
càrrec, en cas d’impagament dels corresponents rebuts d’aigua serà d’aplicació el Reglament  
del Servei, o bé l’establert en el present Protocol, si aquestes persones es trobessin en una  
situació de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica.

5.- Comunicació amb Serveis Socials / Ajuntament

Els usuaris que, en virtut d’aquest Protocol, i d’acord amb la normativa vigent, s’hagin identificat  
com a vulnerables, serà revisada la seva situació pels Serveis Socials, per tal de verificar si es  
manté la  situació de vulnerabilitat  econòmica,  o bé si  la situació de l’usuari  ha canviat.  El  
resultat d’aquesta revisió serà comunicat a [·].

Transcorreguts 6  mesos des de l’emissió  de l’informe de vulnerabilitat  per  part  de Serveis  
socials, , Aguas Bara tractarà el deute produït fora del termini de vigència de l’informe  seguint  
procediment establert.      

Per a una millor i més àgil comunicació entre els Serveis Socials i Aguas Bara, ambdues parts  
designaran  un únic interlocutor,  especificant el  seu telèfon i  adreça de correu electrònic de  
contacte.  

6.- Adaptació dels Reglaments del Servei

L’Ajuntament de Roda de Berà i Aguas Bara  estudiaran la necessitat de modificar o aprovar un  
nou Reglament del Servei, que s’ajusti a les noves exigències.

7.- Vigència

Aquest protocol té una vigència d’un any a comptar des de la seva signatura i arribat el seu  
termini, quedarà prorrogat automàticament per anualitats, llevat que qualsevol de les parts el  
denunciï amb una antelació de dos mesos al seu venciment o al venciment de qualsevol de les  
pròrrogues.

Qualsevol  regulació  continguda  en  aquest  protocol  que  pugui  resultar  contradictòria  a  la  
normativa  vigent  que  sigui  d’aplicació,  quedarà  automàticament  anul·lada  i  sense  efecte,  
havent de ser objecte de modificació i adaptació per les parts.
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Igualment, l’Ajuntament de  Roda de Berà i Aguas Barà, es reserven el dret de modificar el  
present protocol si les situacions esdevingudes d’ençà la seva entrada en vigor, aconsellessin  
la necessitat de introduir canvis. 

SEGON.-  Autoritzar al Sr. Alcalde per la signatura de tots els documents necessaris per a la  
formalització del present acord.

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), 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.  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)

En contra: cap.

6.EXPEDIENT 2776/2017. MODIFICACIÓ DE PREUS PÚBLICS 2017

Expedient: 2776/2017
Assumpte: Modificació de l’Ordenança de Preus Públics municipals

ANTECEDENTS DE FETS

1.Per  provisió  d’alcaldia  de  data  11  d’abril  de  2017  es  va  incoar  l’expedient  de 
modificació de l’Ordenança de Preus públics. Els regidors de l’àrea, respecte els preus 
públics establerts, han presentat proposta de modificació.

2.El 18 d’abril de 2017 s’ha elaborat per Intervenció memòria econòmico-financera i el 
corresponent informe.

FONAMENTS DE DRET

1.Els articles 41 al 47 i 127 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. 

2.Els articles 24 al 27 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics. 

3.Els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 

D’acord amb l’article  47 del  Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de 5 de marc,  pel  qual 
s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, la competència per 
l’establiment dels preus públics correspon al Ple de la corporació, sense perjudici de 
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les seva facultats de delegació la Junta de Govern, de conformitat amb l’article 23.2b) 
de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Règim Local.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria d’Hisenda, Governació, Ciutadania, Transparència 
i Ocupació proposa al Ple de la Corporació previ dictamen de la comissió informativa 
l’adopció del següent acord:

PRIMER.-  Aprovar la modificació de l’Ordenança número 28 reguladora dels Preus 
públics.

SEGON.- Exposar al públic els acords precedents durant trenta dies, comptats a partir 
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província. En aquest 
termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions i/o 
al·legacions  que  considerin  oportunes.  Transcorregut  el  període  indicat,  sense 
haver-se'n  formulat  cap,  els  acords  provisionals  adoptats  restaran  aprovats 
definitivament sense necessitat d'adopció de nou acord. Els acords entren en vigor un 
cop es publiqui el text complert de l’Ordenança, i transcorregut el termini previst de 
l’article 65.2 de la LBRL.

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”

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

“ A favor”

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

“Nosaltres vam votar en principi que sí. Mantindrem el vot dient que els preus públics 
ja vam dir, quan es van portar a votació en el Ple corresponent, que ens semblava que 
les ajudes i les bonificacions es podrien millorar, i mira per on, ara d’alguna manera 
ens donen la raó i aquestes bonificacions benvingudes siguin.

Ja vam plantejar el dubte, d’això de que totes les bonificacions puguin anar no només 
a les associacions sense afany de lucre, legalment constituïdes del nostre municipi, 
sinó també als altres que no han d’estar constituïdes al municipi, és a dir, poden ser 
d’altres municipis o d’altres indrets i que no sigui necessari cap conveni.

Això ens genera dubtes, perquè pot ser obrir el ventall una mica en excés. No obstant, 
com això implica una bonificació en l’Esplai  i  en el  Centre Obert,  justament per a 
famílies i nenes/es que estan en risc; doncs, considerem que és una bona mesura, 
que tant de bo s’hagués fet abans, quan es van aprovar els pressupostos públics, però 
encara i així la votarem a favor”.
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Pren la paraula el Sr. Ibort (C’s):

“A favor”

Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU):

“No  ho  dubtin,  és  una  bona  ajuda  i  en  el  moment  en  que  hem verificat  la  seva 
mancança en els preus públics l’hem establert; per tant el nostre vot és 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).

Abstenció: cap.

En contra: cap.

7.EXPEDIENT  2493/2017.  RATIFICACIÓ  DEL DECRET  D'ALCALDIA PER  A LA 
REALITZACIÓ  DE  LA PRESTACIÓ  DEL SERVEI  DE  RECOLLIDA I  RETIRADA 
D'ESCOMBRARIES AMB VEHICLES DE CÀRREGA LATERAL, ELS DIES 26 I 27 
DE MARÇ DE 2017.

ANTECEDENTS

I.  En  data  22  de  setembre  de  2004  el  Ple  municipal  va  aprovar  el  conveni  de 
col·laboració entre aquest Ajuntament i el Consell Comarcal del Tarragonès per regular 
i  coordinar  la  gestió  i  el  finançament  de  diversos  serveis  mediambientals,  que es 
concreten en els següents:
1. Recollida, transport i disposició de paper/cartró
2. Recollida, transport i disposició de vidre
3. Recollida, transport i disposició d’envasos
4. Servei de deixalleria supramunicipal
5. Recollida de paper/cartó d’origen comercial porta a porta
6. Relacions econòmiques amb Ecoembres,  Ecovidrio, i  Agència de residus de 

Catalunya (o ens que en el futur es determini)
7. Altres que en el transcurs de la durada del conveni ambdues parts acordin.

Aquest conveni es va signar el dia 31 de desembre de 2004 pel termini de 10 anys,  
prorrogables per termini de dos anys en dos anys, fins a un còmput màxim de 25 anys.

II. En data 18 de desembre de 2014 el ple de l’Ajuntament va aprovar l’addenda de 
l’esmentat conveni, amb la qual es regula la coordinació de la gestió i el finançament 

Acta de la sessió ordinària 6/2017 del Ple de data 27.4.2017



3

d’aquests serveis mediambientals durant  el  període de pròrroga del  contracte amb 
l’empresa concessionària del servei.

L’addenda de modificació del conveni de 2004 va formalitzar-se el  12 de gener de 
2015. Aquest conveni s’ha prorrogat de forma expressa fins el 31 de desembre de 
2016  sense  que  consti  pròrroga  expressa  per  aquest  2017,  sense  perjudici  de  la 
pròrroga tàcita prevista en el conveni original.

III.  La resta de serveis que integren la recollida d’escombraries i la neteja viària es 
gestiona directament per l’Ajuntament mitjançant personal i medis materials propis.

IV. S’han emès informe de Serveis tècnics de data 30 de març de 2017, en el que, com 
a  conseqüència  de  l’avaria  dels  camions  de  càrrega  posterior  de  recollida 
d’escombraries, cal complementar la insuficiència de medis materials mitjançant els 
serveis mediambientals delegats al Consell Comarcal.

En concret, la proposta tècnica consisteix en:

1) La prestació del servei de recollida d’escombraries de rebuig i orgànica mitjançant 
sistema de càrrega lateral, els dies 26 i 27 de març, amb un cost aproximat de 584,50 
euros, IVA inclòs.

V. La Intervenció informa que hi ha consignació pressupostària suficient.

VI. Com sigui que, per motius de salubritat, resulta imprescindible garantir la prestació 
del servei de retirada d’escombraries de rebuig dins de la delegació de competències 
efectuada al Consell Comarcal en el marc del conveni de 31 de desembre de 2004 i la 
seva addenda de 12 de gener de 2015.

FONAMENTS DE DRET

 Articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local  en  la  redacció  aportada  per  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local.

 Articles 25 i 26 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el 
text refós de la llei d’organització comarcal de Catalunya, pels quals s’atribueix 
a la comarcal l’exercici de les competències que els hi deleguin els municipis i 
que  vetlli  que  els  municipis  prestin  els  serveis  amb  nivells  de  qualitat, 
homogeneïtat,  d’acord amb els principis de subsidiarietat  i  cooperació local, 
entre d’altres.

 Articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya

 Conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Roda  de  Berà  i  el  Consell 
Comarcal  del  Tarragonès  regulador  de  la  gestió  i  finançament  de  diferents 
serveis mediambientals, de data 31 de desembre de 2004, i la seva addenda 
de 12 de gener de 2015.

Aquesta corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva aportació 
econòmica i tots els elements necessaris per al  desenvolupament normal del conveni.

RESOLC
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PRIMER.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Tarragonès, en el marc del conveni per a 
la  gestió  i  finançament  de diferents serveis  mediambientals,  i  la  seva addenda,  la 
realització de la prestació del servei de recollida i retirada d’escombraries amb vehicles 
de càrrega lateral, els dies 26 i  27 de març de 2017, 7 hores diàries, pel preu de 
41,75€/hora, que fan un total de 584,50 euros, IVA inclòs. El servei inclou un camió 
amb xofer.

Els residus de rebuig seran dipositats a l’abocador/planta incineradora corresponent a 
nom del Consell Comarcal del Tarragonès.

Els  residus  d’orgànica  seran  dipositats  a  l’abocador  corresponent  a  nom  de 
l’Ajuntament de Roda de Berà.

El cost definitiu del servei es determinarà a partir del recompte total d’hores efectuades 
i de tones recollides. Aquest import està subjecte a les variacions que corresponguin 
en  funció  del  contracte  atorgat  pel  Consell  Comarcal  amb  la  concessionària  dels 
serveis mediambientals.

En cas que transcorregut el termini inicialment fixat, persisteixi la situació que motiva la 
present  resolució,  s’acordarà  una  nova  delegació  en  el  marc  del  conveni  de 
col·laboració atorgat en 2004 entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament 
de Roda de Berà per la gestió i el finançament de diversos serveis mediambientals i la 
seva addenda de 2015.

SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució al ple de l’Ajuntament.

TERCER.- Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal.

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,  hice abstención de voto, porqué habíamos pedido un informe a secretaria y a 
intervención. Este informe ya se nos ha presentado y yo estoy de acuerdo con lo que 
se nos plantea.

Lo que sería factible, yo no estuve presente en el pleno extraordinario del tema de la 
recogida de basuras, que yo estoy en contra de que se externalicen pero lo que no 
puede ser es que se quede el municipio sin recoger las basuras unos cuantos días 
porque no hay el camión ni las personas para poderlo hacer. Votaré a favor”

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

“Gràcies Sr. Alcalde.

En línia amb el que entenem que ve lligat amb el tema del passat Ple, farem una 
abstenció.
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Abstenció perquè en aquest tema, entenem que potser és una cosa que s’aparta una 
mica, però va lligat. Si fins ara s’havien pres decisions, directament, des de la Junta de 
Govern i decrets d’alcaldia, ara no entenem, o sí ho entenem, que ho vulguin revertir  
aquí al Ple i que els grups de la oposició en aquest tema ens puguem manifestar.

Per  tant,  doncs,  ja  que  vostès  van  seguir  una  línia,  inicialment,  des  dels 
començaments, de fer decrets i  aprovar els temes, ara no entenem perquè ens ho 
porten aquí, i com que no ho entenem o, sí ho entenem indirectament, doncs si en línia 
amb  el  tema  de  la  transferència  dels  serveis  de  recollida  d’escombraries  amb  el 
Consell Comarcal del Tarragonès, doncs fem una abstenció perquè evidentment penso 
que no calen més intervencions en aquest tema.”

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

“L’informe jurídic sobre aquest cas el vam demanar i sí que ens han contestat i d’una 
manera molt competent, i diu que el decret ja ha produït tots els efectes i que la no 
ratificació del mateix no tindrà cap conseqüència a la pràctica, perquè el servei ja està 
prestat.

Jo crec que això és una qüestió de competència del Ple o del Sr. Alcalde.

És un decret que ens parla de 584,50 € que vostè suposo que com Alcalde i la Junta 
de Govern, fa moltes gestions, molts contractes per damunt d’aquest preu, jo crec que 
també és una qüestió  d’oportunitat,  ja  que aquí  no  va sortir  el  conveni  que vostè 
proposava com a President del Consell Comarcal i ara, suposo, independentment que 
s’hagi fet un o no, s’ha fet aquest.

Jo crec que la competència en aquest cas, en l’execució del conveni, que ens parla en 
la  mateixa  resolució  del  decret,  diu:  “PRIMER.-  Sol·licitar  al  Consell  Comarcal  del  
Tarragonès, en el marc del conveni per a la gestió ...”, jo crec que l’Alcalde té capacitat 
per gestionar el conveni, és una de les facultats que té i està en el conveni, per lo tant  
no se perquè ho han de portar a ratificar; i més en la part resolutiva, perquè jo crec que 
ja ha sortit efectes.

Després se’ns diu que això és en cas d’urgències, en matèries de competència del 
Ple, i també se’ns diu en l’informe, que han de ser  accions administratives o judicials. 
Jo aquí no veig cap acció, no accionem res contra ningú,  simplement apliquem el 
conveni. 

I ens ho porta aquí, nada menos que 584,50€, quan vostès fan 4 Juntes de Govern 
Local que suposo que, entre altres coses, faran la seva feina i ben feta.

Ens diu també que s’aplica la urgència i que s’ha de donar compte al següent Ple, miri  
vostè si això és del 26 i 27 de març, el següent  Ple va ser el dia 30 de març, no se’ns 
va donar compte, no seria tant urgent. També se’ns diu que s’agafa la urgència i en el 
decret jo no veig que s’agafi el procediment del caràcter d’urgència, és un decret com 
qualsevol altre i ja està

Per lo tant, vostè ens porta a ratificar una cosa que ja està feta. Jo crec, sincerament, 
que  vostè  té  competència  per  a  fer-ho,  ens  ho  posa  en  la  part  resolutiva,  podria 
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posar-ho en la part de control de govern, de donar compte, específicament d’aquest 
decret i ho votem o no, però no resolem res, perquè aquest tema ja està resolt Sr. 
Alcalde, i a més ben resolt, en funció de l’ús de les seves competències.

Per tant, votar a favor o no per nosaltres no té massa sentit i menys per 584,50€, per 
tant ens abstindrem. Ja està la feina feta, no té cap sentit que aquí diguéssim si sí o si  
no, per tant feina feta i endavant.”

Pren la paraula el Sr. Ibort (C’s):

“Nosotros también nos vamos a abstener.

La razón la acaba de decir el compañero Benedicto, es que vamos siempre a faena 
hecha, y como a faena hecha ya no podemos decir ni que sí ni que no, simplemente 
tenemos que pagar lo que pidan.

Entonces  si  vamos  a  seguir  en  esta  línea,  pues,  una  de  dos,  o  se  establece 
directamente quien tiene las competencias. Si en este caso las tiene el Alcalde, que 
sea el Alcalde el que en cada momento dictamine, y si las tiene el Pleno, pues habrá 
que esperar a que dictamine el Pleno.

Nada más, nosotros nos abstenemos.”

Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU):

“Bé una altra vegada sembla que el Pisuerga torna a passar per Valladolid. Perquè 
d’un tema que portem al Ple una ratificació d’una factura per uns serveis que hem 
encomanat   al  Consell  Comarcal,  que no és una altra  que donat  que els  nostres 
camions  de  la  recollida  de  la  brossa,  doncs  tenen  la  desgracia  d’espatllar-se  a 
vegades i  nosaltres tenim la necessitat de recollir  la brossa cada dia, doncs tenim 
firmat un conveni amb el Consell  Comarcal, que per altre banda és l’òrgan al qual 
pertanyem, al qual estem adscrits, i hi estem adscrits, entre d’altres coses, perquè ens 
donin aquest tipus de serveis, de mancomunar aquest tipus de serveis; doncs el que 
fem és demanar l’ajut, per dir-ho d’alguna manera, que ens facin aquest servei de 
recollida.

El Consell Comarcal ja té adjudicat, mitjançant un conveni del 2004, els serveis de 
recollida de orgànica i selectiva, però en aquest conveni s’estableix que quan així sigui 
necessari,  d’acord  amb uns preus unitaris,  que ja  estan marcats,  insisteixo,  doncs 
podem demanar-lis que facin aquesta recollida.

Com  es  fa  això?,  doncs  mitjançant  un  decret  de  l’Alcalde.  És  l’Alcalde  qui, 
evidentment, si estem en un tema de necessitat i d’urgència, el camió s’espatlla quan li 
sembla no previst amb anterioritat a un Ple, no ho programa, i per tant, fa un decret, 
demanat-li al Consell que presti aquests serveis pels quals es va signar un conveni. 
Fins aquí ho hem estat fent; no aquesta factura de 584,50€ sinó sempre, des del 2004; 
i,  aquests conveni  signat  amb el  Consell  estableix,  que aquestes factures  un cop 
executades se’ls donarà compte en el Ple per la seva ratificació.

Senzillament per això, però aquesta no és la primera vegada que ho fem, ho hem estat 
fent així vàries vegades. La darrera i quan vam tindre més necessitat, va ser quan hi 
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va haver una reparació important a l’estiu de l’any passat, i el camió del Consell va 
haver de fer mig estiu, pràcticament, el servei; o una altra vegada, quan es va decretar 
la fallida de l’empresa que ens feia la recollida doncs també va ser el Consell el que va 
haver de fer el servei.

En totes aquelles circumstàncies s’actuava d’aquesta manera perquè el conveni ho diu 
així. I no és la primera vegada que ho fem.

Què passa? Que vam portar el tema de canviar el sistema d’execució de la recollida 
d’escombraries, perquè ja estem una mica tips de que aquests camions s’espatllin i 
ens deixin de banda i volem renovar tot aquest sistema. La fórmula que vam posar va 
estar debatuda, però no té res a veure una cosa amb l’altra. Insisteixo, aquest és un 
tema que hem vingut fent així, una i altra vegada i no és res més que demanar-li al 
Consell que faci les tasques per les quals pràcticament ha estat creat; que és donar  
suport  als municipis que pertanyen a ell i que per ells sols no poden arribar a aquest 
tipus de situacions.

Per  tant,  fer  vindre  bé  ara  aquestes  factures  que  vostè  ha  encarregat,  ara  ens 
abstenim a ratificar-les... doncs bé no ho facin, és igual;  fins ara ho hem estat fent; 
com s’ha dit aquí, no passa res, perquè la única cosa que fem és donar compte, i això 
ho fem perquè així s’ha establert al conveni, no perquè hi hagi, com he sentit dir aquí, 
“hi ha moltes coses”, ”perquè ho fan ara?” o “Ens imaginem perquè però tampoc no ho 
diem...”.

Doncs són 584,50€ de la brossa, del camió que hem encomanat que vingui a buscar la 
brossa, el conveni diu que quan facin això passin el decret per Ple perquè es doni 
compte i es ratifiqui. Doncs això és el que estem fent, però no ara, ho hem fet sempre.

Per tant, el nostre vot si és que hi ha alguna cosa a votar, Sra. Secretària, seria a 
favor.”

Pren la paraula el Sr. Alcalde (CIU):

“Simplement afegir que igual que està delegat al plenari de l’Ajuntament de Roda de 
Berà, el ratificar el decret d’alcaldia, està delegat i encarregat al plenari del Consell 
Comarcal del Tarragonès a ratificar el decret de presidència. Al Consell Comarcal, els 
decrets que vam passar el  Juliol  i  Agost passat,  es van aprovar per unanimitat.  Al 
Consell Comarcal, no només estic jo com a Conseller, està el Sr. Royuela, però també 
hi és el Sr. Ibort, per tant, no entenc... cadascú és lliure de fer el que vulgui, el canvi 
d’estratègia. 

Res a veure amb el plenari passat en el que no va sortir la proposta de Govern, res a 
veure. 

Precisament, la proposta del punt 14 que hem inclòs per urgència en l’ordre del dia 
amb l’assentiment  de tots els presents,  parla d’aquest  tema. Nosaltres tenim dues 
possibilitats, puc fer-ho per decret i portar a ratificar pel Ple i, també podria convocar 
un Ple Extraordinari cada vegada que s’espatlli un camió; s’espatlla un diumenge a les 
10h del matí i els convoco a les 11h del matí i aprovem contractar el servei al Consell 
Comarcal que ens vingui a fer el servei, i ens costarà 3.025€, un plenari.
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Entenem que  aquest  no  és  el  sistema,  el  que  hem fet  fins  ara  és  la  proposta  a 
ratificació, i a partir d’ara, el que es diu en el punt 14 es proposarà un altre sistema que 
sigui més àgil.

Si ningú té res més a afegir passem a la votació de la proposta.”

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),i  la Sra. 
Encarna Ramírez Peña (ICV-EUiA-E).

Abstenció:  el Sr.  Rafael Luna Vivas (PP-UPR) i  el  Sr.  Joan Enric Vidal  Morgades 
(PP-UPR), el Sr. Josep Antoni Benedicto Conte (PSC-CP), la Sra. Laura Moya Núñez 
(PSC-CP) i , el Sr. Jose Ibort Corvinos (C’s), el Sr. Antonio Bernal Puga (C’s).

En contra: cap. 

8.EXPEDIENT 2695/2017. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GM DE PSC I C'S SOBRE 
EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA

Atès que l'Impost  sobre  l'Increment  del  Valor  dels  Terrenys  de Naturalesa  Urbana 
(IIVTNU) és una de les principals fonts d'ingressos municipals. 

Donat que davant de la que més que previsible sentència del passat mes de febrer del 
Tribunal Constitucional (TC), de la qual se’n deriva la necessitat de modificar aquest 
impost  en  l'actual  regulació  doncs  es  sotmeten  a  gravamen  situacions  on  no  és 
produeixen increments del valor dels terrenys, sinó minusvàlues.

Atès que la despreocupació de l'actual Govern espanyol en preveure i canviar alguns 
dels preceptes ara declarats no constitucionals d’aquest  impost  negant-se a actuar 
abans que arribés la sentència, acabarà perjudicant les finances locals i serà un nou 
atac a l'autonomia financera dels ajuntaments.

Donat que la modificació de la normativa que defineix aquest impost, per deixar de 
sotmetre  a  gravamen els  casos en  què no  s'hagi  produït  un  increment  de valor  i 
permetent als contribuents que acreditin que aquest no s'ha produït, tindrà un impacte 
sobre les finances municipals, i sobre els procediments administratius dels òrgans de 
recaptació.

Atès que cal  adaptar les normes als principis que estableix  la  decisió del  Tribunal 
Constitucional  i  assegurar,  al  mateix  temps,  que  els  ajuntaments  disposin  de  la 
capacitat  econòmica  i  l'autonomia  financera  necessària  per  continuar  oferint  els 
serveis que presten.

Donat  que s’ha registrat  al  Congrés dels  Diputats  una proposició  no de llei  sobre 
reforma de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 
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(IIVTNU), perquè el Govern reaccioni i prengui mesures per evitar una minva global 
d'ingressos per als ajuntaments. 

Atès que des de la Federació de Municipis de Catalunya, així com també des d’altres 
federacions  territorials,  juntament  amb  la  Federació  Espanyola  de  Municipis  i 
Províncies, s’ha demanat al Govern de l’Estat que aquesta adaptació normativa a la 
Sentència del TC sigui tramitada amb la major celeritat possible, per evitar increments 
de despesa que es puguin derivar de la previsible complexitat procedimental que es 
produirà, i del volum de reclamacions jurisdiccionals en via contenciosa que es poden 
presentar.

Per tot això, els Grups Municipals del PSC CP i Ciutadans a Roda de Berà presenta la 
següent  moció  per  debatre  al  Ple  Municipal,  interessant  l’aprovació  dels  següents 
ACORDS instant al Govern de l’Estat a:

1.Acordar amb els ajuntaments, via les seves entitats municipalistes representatives, 
les adaptacions necessàries de la normativa estatal de l’IIVTNU, a fi d'evitar l'aplicació 
automàtica del mateix en els casos en què no s'hagi produït l'increment de valor que 
constitueix el fet imposable d'aquest.

2.Col·laborar amb els ajuntaments per establir mecanismes que permetin atendre les 
reclamacions dels contribuents de la manera més eficaç possible, tractant de posar en 
marxa fórmules que evitin la judicialització dels procediments, provocant una allau de 
casos que podria acabar saturant els tribunals.

3.Incloure  en  la  Llei  de  Pressupostos Generals  de l’Estat  per  a  2017  una  partida 
específica per compensar als ajuntaments, en el cas que, per efecte de la Sentència 
del Tribunal Constitucional, s’hagi de procedir a la devolució de quantitats liquidades 
en concepte de l’IIVTNU aplicat  en relació a terrenys el  valor  dels quals no havia 
experimentat cap increment.

4.Acordar,  en  el  marc  de  la  revisió  del  finançament  local,  una  reforma  global  de 
l'impost  que permeti  que la  forma de càlcul  de la  quota  tributària  reflecteixi  d'una 
manera més fidel el veritable increment de valor dels terrenys, tenint en compte, per 
exemple, l'any en què s'ha establert  el  valor cadastral  o indicadors que reflecteixin 
d'una manera adequada l'evolució real del valor dels terrenys en què es troben els 
immobles. Tot això assegurant, en qualsevol cas, que els canvis no es tradueixin en 
una minva global d'ingressos per als ajuntaments.

5.Comunicar  aquests  acords  al  Govern  de  l’Estat,  al  Congres  dels  Diputats,  al 
Parlament de Catalunya, a la Diputació provincial  de Tarragona, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, i a l’Associació Catalana de Municipis. 

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):

Acta de la sessió ordinària 6/2017 del Ple de data 27.4.2017



3

“Evidentemente que es favorable, todo lo que sea un beneficio para el pueblo será 
favorable. Y si esto representa un dinero que puede venir si se le reclama al Gobierno 
Central para que se pueda devolver a los vecinos que hayan pagado más en su IBI, 
pues bienvenido sea.

El voto será favorable.”

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

“Muchas gracias Sr. Alcalde.

En primer lugar nosotros ya manifestamos que nos vamos a abstener, pero nos vamos 
a  abstener  porque es verdad que el  Tribunal  Constitucional  ha admitido  a  trámite 
algunas de las denuncias que se han hecho. Lo que no estamos de acuerdo es con el 
procedimiento, que se diga que los ayuntamientos tendrán que devolver esa cantidad. 
Esa cantidad en el caso de devolución lo tendrá que hacer el órgano que ha hecho la 
ley, en este caso el Gobierno Central. Pero como consideramos que el Constitucional 
ya ha admitido a trámite sin saber la sentencia en firme, todavía, de lo que pueda 
ocurrir, eso demuestra que la ley se tiene que modificar y ajustarse a esos parámetros 
técnicos y jurídicos que el Tribunal Constitucional ha expuesto como recepción de las 
denuncias que se han presentado.

Por lo tanto, nuestro voto será abstención.”

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

“Es una propuesta que planteamos juntamente con C’s, yo creo que el tema está claro.

Aquí  ha  habido  una  sentencia  firme,  creo,  del  Tribunal  Constitucional,  sobre  las 
haciendas forales vascas, sobre el tema este, y van a venir otras que va a afectar a la 
totalidad,  a la  Ley del  Régimen Común,  al  resto  de las Comunidades Autónomas, 
porque el texto que ha tumbado el Constitucional es prácticamente clavado a la Ley 
que tenemos en el régimen común. Por lo tanto no tardaremos  mucho en tener una 
sentencia  en el  mismo sentido  y nosotros nos queremos anticipar a eso y lo  que 
hacemos es, si ya sabemos que el Constitucional esto lo va a modificar, lo va a volver 
a  tumbar,  lo  que  tenemos  que  hacer  es  anticiparnos  y  modificar  la  Ley.  ¿A qué 
efectos?

Primero, yo siento contradecirle, Sr. Luna, cualquier ayuntamiento tiene la obligación 
de liquidar el impuesto en función de la Ley que tiene firmada en la mesa, que es la 
que toca, que ya sabemos que está tocada de inconstitucionalidad. O sea, que habrá 
que cambiarla o tarde o pronto.

Pues nos anticipamos, primero cambiamos la Ley y, lo segundo, en el caso de que 
haya, una vez declarada inconstitucional, reclamaciones del impuesto, que no sea el 
Ayuntamiento, que es la entidad que lo ha cobrado, sino que pueda repercutirse en 
aquel que hizo la Ley o en el  que no la cambia y se genere un fondo.

Aquí, lo que pedimos, fundamentalmente, primero es que se cambie el impuesto, para 
adecuarlo a la norma constitucional; segundo, que se haga en todos los municipios, y 
tercero, que el Gobierno de Madrid deje un fondo y que se haga ya. Porque lo que se 
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está generando hasta ahora, es que se estaba cobrando unas plusvalías que no eran 
tales y eran más bien minusvalías por el problema que hemos tenido de la bajada de 
los bienes inmuebles.

Por lo tanto yo creo que es urgente, y lo bueno es que se haga ya.

Nuestro voto va a ser a favor.”

Pren la paraula el Sr. Bernal (C’s):

“En primer lloc, voldria agrair al Partit Socialista que portava aquesta moció per l’últim 
plenari  i  li  vam  demanar  que  la  treies  de  l’ordre  del  dia,  per  poder  presentar-la 
conjuntament,  ja que nosaltres ja feia un parell  de mesos que teníem una de molt 
semblant preparada per presentar.

Ens  hem  pogut  afegir  a  aquesta,  molt  millorada  de  la  que  nosaltres  anàvem  a 
presentar,  per lo tant,  res més a dir,  perquè ja ho ha dit  tot el  Company del Partit 
Socialista. 

Nosaltres la votarem a favor.”

Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU):

“Nosaltres davant aquest tipus de mocions, doncs la veritat ..., que volen que els hi 
digui.

Ens porten temes que s’han de debatre al Congrés dels Diputats diu aquí a l’acord, 
que l’Ajuntament de Roda de Berà demanarà que es fiqui a la Llei de Pressupostos de 
l’Estat de l’any 2017 una partida específica per compensar. No ho sé, suposo que els 
que ho diuen donaran suport  allà, no se el  que faran. Igual després no li  donaran 
suport, no ho sabem.

El cas és que ens està parlant de finançament dels ens locals i, en aquest país, li cal 
en això donar un bon tomb. Als Ajuntaments ens tenen deixats de la mà de Déu. Ens 
fan que ens espavilem amb una sèrie d’impostos, com per exemple ara surt al Tribunal 
Constitucional que potser els apliquem malament, que potser hem de tornar diners... a 
nosaltres que ens expliquen de l’increment del valor dels immobles, si això és un tema 
de renda.

Facin el  favor d’establir  ja un sistema d’autonomia local real,  de finançament local 
basat en uns paràmetres reals, no ens facin a nosaltres liquidar un seguit d’impostos 
pels que no estem ni preparats, ni ens convé, ni econòmicament ens són rentables.

Per  tant,  no  anem  posant  més  sedassos.  Davant  d’aquestes  mocions  que  són 
generalistes, doncs que ens diuen, que si hem de tornar diners millor que els pagui 
l’Estat? doncs endavant, clar, millor, que els pagui l’Estat, que al final som tots, no ens 
enganyem. Els acabem pagant tots, però fem-ho. 

Votem a favor, i presentem-ho a la Llei de Pressupostos del 2017, no ho se, si ens 
pregunten la votarem a favor també, però com que no ens preguntaran...
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Bé a favor.”

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

“Dir,  en  principi,  que  ens  afecta  a  nosaltres,  tenim  ingressos  pressupostaris  de 
300.000€  d’IBI,  per  tant  també  ens  afecta.  És  una  part  important  dels  nostres 
impostos, sí que ens afecta, no és una cosa que passa per aquí i l’agafem. De fet, als  
nostres veïns i conciutadans, a  qui vulgui venir a invertir aquí, al que ven la vivenda 
per invertir... per tant sí que crec que ens afecta.

Seria bo per començar a caminar que entreés en els pressupostos d’enguany, tant de 
bo, jo crec que és allà on toca dir-ho, perquè ens afecta.”

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

“Cal informar-se de les esmenes que s’han fet pels grups parlamentaris a Madrid, i em 
consta  que  el  Partit  Socialista  ni  tampoc  C’s  han  presentat  cap  partida  als 
pressupostos,  o  han esmenat  els pressupostos per una partida  de retorn,  que el 
Constitucional l’únic que ha fet és admetre a tràmit. No hi ha sentència ferma.”

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. 
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)  i la Sra. Encarna Ramírez 
Peña (ICV-EUiA-E).

Abstenció:  el Sr. Rafael Luna Vivas (PP-UPR) i el Sr. Joan Enric Vidal Morgades 
(PP-UPR).

En contra: cap.

9.EXPEDIENT 2817/2017. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSC-CP 
DE REAPERTURA DEL CONSULTORI MÈDIC A RODA DE BERÀ.

Pren la paraula la Sra. Secretària,  per fer uns aclariments:

“En aquest punt hi ha un text dictaminat, però ja es va advertir per part d’ICV-EUiA-E 
que  es  presentarien  unes  esmenes.  Aquesta  esmena  es  va  presentar  per  la  via 
ordinària de l’aplicatiu.

En data d’avui, justament abans de començar el plenari, se m’ha comunicat que la 
intenció era mantenir la primera part de l’esmena però no l’afegit, això per part de la 
pròpia proposant.

Per tant, entenc que el primer que caldria fer es valorar l’esmena del text inicial i per 
tant que es debati i es voti el text esmenat. Perquè prosperi la inclusió de l’esmena, 
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que tots vostès tenen la documentació que se’ls hi ha enviat per correu, i si no en 
tenen una còpia damunt de la taula; i  la proposant mantindria la part  que està en 
negreta i no la segona part.”

A partir d’aquí caldria sotmetre a votació de la inclusió de l’esmena.”

Pren la paraula el Sr. Alcalde (CIU):

“Sí, entenc que la proposant està d’acord amb fer-ho d’aquesta manera.”

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

“Sí”

Pren la paraula el Sr. Alcalde (CIU):

“Els altres grup accepten la introducció de l’esmena?.”

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

“Els PSC-CP també accepta la inclusió de l’esmena.”

Pren la paraula el Sr. Bernal (C’s):

“Sí”

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

“Sí”

Pren la paraula el Sr. Alcalde (CIU):

“Molt bé, doncs s’accepta l’esmena proposada”

Text definitiu de la moció:

Han passat molts anys des del tancament del Centre d'Assistència Primària situat al C/ 
sínia a Costa Daurada de Roda de Berà. Un centre que prestava atenció sanitària 
bàsica als veïns i veïnes. Que millorava la qualitat de vida i que ha de donar resposta a 
una necessitat vital com és la medicina de família i pediàtrica als / les veïns / nas a la 
zona i a d’altres residents a l'estiu.

No és una inversió nova que requereixi un increment de recursos important per a la 
seva realització,  com és el  cas del  futur  IES de Roda de Berà,  sinó la  reobertura 
d'unes instal·lacions ja existents i que van donar en el seu moment un servei públic de 
primera necessitat.

Passen els anys i la reivindicació de la reobertura del consultori mèdic de la Costa 
Daurada continua sent una prioritat per als veïns i veïnes de la zona, així  ho han estat  
reivindicant totes les associacions de veïns contínuament. L’ any 2009 gràcies a la 
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mobilització i recollida de signatures de la Federació d’associacions de Veïns de Roda, 
integrades per la A.V. de Mar i Sol, A.V. Bara Mar i A.V. La Martorella , es va reobrir  el  
Centre  mèdic durant els tres mesos d’estiu del 2010 i l’any 2011 ja no es va obrir.

Ja fa massa temps que estem patint el tancament del centre mèdic, principalment les 
persones que viuen a la zona de la platja i sobretot durant els mesos d’estiu, malgrat  
les constants reivindicacions principalment de l’ A.V. de Mar i Sol.

Ara fa un any de la constitució de la A.V. Costa Daurada, associació que des de el seu 
inici també aposta per la reobertura del Centre Mèdic.

Per això el Grup Parlamentari Socialista al Parlament de Catalunya va presentar una 
esmena als Pressupostos de la Generalitat de Catalunya que va ser aprovada, amb 
els vots en contra del Grup Parlamentari de Junts pel Si, i que insta la Generalitat de 
Catalunya a dotar de els recursos econòmics per a la reobertura del CAP a Costa 
Daurada.  Tal  i  com  consta  en  la  publicació  oficial  dels  pressupostos  2017  de  la 
Generalitat de Catalunya.

Per l'anterior, el Grup Municipal PSC CP, amb l’esmena admesa del grup municipal 
d’ICV-EUiA-E,  d'aquest  consistori  de  Roda  de  Berà,  proposa  per  al  seu  debat  i 
aprovació en el Ple dels següents,

ACORDS:

1.Que l'Ajuntament de Roda de Berà insti al Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya a la ràpida reobertura del CAP de la Costa Daurada, situat en la C / Sínia de 
Roda de Berà, amb almenys els serveis de Medicina de Família i Pediatria, donant 
compliment abans d’aquest estiu al previst en els pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya de 2017.

2.Que  sent  l'immoble  del  CAP  de  Costa  Daurada  de  titularitat  municipal  s'emeti 
informe  urgent  pels  Serveis  Tècnics  d'aquest  Ajuntament  sobre  la  situació  de 
conservació actual del mateix, donant compte del mateix a tots els grups municipals 
d'aquest consistori.

3.Que es notifiqui la present moció a la Generalitat de Catalunya, al Departament de 
Salut  de la  Generalitat,  al  Delegat/a  del  Govern  de la  Generalitat  a  Tarragona,  al 
Director/a territorial dels Serveis de Salut a Tarragona, al Parlament de Catalunya i als 
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya.

Un cop llegida la proposta l’esmenada, 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):

“Primero dar las gracias al PSC-CP porqué ha incluido la enmienda que propongo, 
porqué es de recibo hacer mención a todas las asociaciones de vecinos que durante 
muchos años están reivindicando que se abra el centro médico de la playa.
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Para ICV-EUiA-E ha sido una constante siempre, des del año 2004 que estaba abierto, 
el 2005 se cerró. Ese centro médico en la playa es una necesidad urgente, sobre todo 
para los meses de verano que la gente que viene de vacaciones, ya que como todos 
sabemos en verano la población se triplica o cuadruplica en la zona de la playa.

Los vecinos de la zona del Marisol, son los que más lo han reivindicado porque son los 
que están más próximos, hemos ido antes como Federación de Vecinos y después 
como  Regidora,  nos  hemos  reunido  con  los  Alcaldes,  con  el  anterior,  el  Sr.  Pere 
Compte, con la Sra. Mayte Huerta y ahora con el Sr. Pere Virgili, es decir, con todos 
nos hemos reunido, tanto como asociaciones como después como concejala, para que 
este centro esté abierto lo más pronto posible. 

Sabemos que es una cosa que no es competencia municipal, pero el municipio sí que 
se tiene que arreglar y mantener. En las conversaciones para el presupuesto del 2017 
con el Sr. Pere Virgili, así lo comentamos, si  la Generalitat pone los médicos y las 
enfermeras, nosotros mantendremos el edificio.

Por lo tanto, bienvenida sea esta moción del PSC-CP con la aportación que hacemos 
des de ICV-EUiA-E.”

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

“Nosotros evidentemente que votaremos favorablemente a esta moción. 

Ahora así y todo consideramos que es verdad que en verano se necesita un servicio 
médico, además ya hay unas instalaciones para tenerlo, que de un servicio a todos los 
de aquí, turistas, o los que vengan de fuera, o los que tengan su segunda residencia; 
porque no hemos de olvidar que Roda es un municipio donde la segunda residencia 
tiene un peso muy importante, dentro de lo que es la localidad.

Ahora  bien,  nosotros pensamos que no necesariamente  ese servicio  se  tiene que 
tener en invierno. Por lo tanto, en invierno podría ser algún día puntual a la semana, 
pero ahora…, eso no implica que nosotros no estemos de acuerdo con esta moción, la 
votemos  favorablemente;  pero  también  hemos  de  ser  realistas.  El  realismo  que 
tenemos que tener es que en verano sí y en invierno podría de plantearse de diferente 
manera.”

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

“Muchas gracias Sr. Alcalde.

En principio, no hablamos de horarios, hablamos de que se abra siempre en invierno y 
en verano, pero la afluencia de usuarios en verano será mucho mayor.

En este momento no tenemos ninguno porque está cerrado. Por lo tanto, sí que es 
cierto, que esto es una reivindicación que viene de antes, creo recordar que se abrió 
durante un año, fue el 2010 o 2011 y des de entonces no se ha sabido nada más.

Esto yo creo que debe de abrirse, es un servicio que ya se tenía, se perdió a causa de 
la crisis se nos dijo. La crisis ya está pasando, pues que se reabra.
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Yo creo que justamente por eso, me consta que se va a entrar por una asociación de 
vecinos de la zona de la playa, una recogida de firmas, que creo que son más de 200 
y uno de los puntos que pide es que, justamente, se reabra el CAP.

Mi sorpresa es que hablando de coherencia,  el  otro día,  me decía el  portavoz de 
Convergencia,  que  hay  que  ser  coherentes,  yo  le  digo  lo  mismo  ¿si  estamos de 
acuerdo habrá que votar aquí diferente de lo qué votó Junts pel Sí en el Parlamento de 
Catalunya?¿ Se votará diferente?

Espero que ustedes, en este caso,  no sean igual de coherentes y aquí voten diferente 
y aprueben la moción.

Yo  creo  que  tenemos  ya  esto  en  la  página  70,  si  no  me  equivoco,  66  de  los 
presupuestos yo creo que tenemos una disposición que obliga a la  Generalitat  en 
función de la disponibilidad presupuestaria a reabrir.  Es un tema que tenemos que 
seguir  peleando,  habrá  que movilizarse,  partida  numérica  cuantitativa  no tenemos, 
tenemos  una  obligación  de  que  la  Generalitat  la  dote.  Sabemos  lo  que  se  ha 
aprobado. Justamente por eso nos tendremos que juntar vecinos e institución porque 
si todos tenemos voluntad de que se abra, abrirla. A mí me cerciona que justamente en 
este caso Junts pel Sí la voluntad que tenía en Barcelona, no la pusiera encima de la 
mesa con sus votos.

La votaremos evidentemente a favor. Muchas gracias.”

Pren la paraula el Sr. Bernal (C’s):

“Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Nosaltres votarem a favor, no pot ser d’una altra manera.

No  hem d’oblidar  que  la  zona  de  la  platja  és  poble  també  i  necessiten  tenir  els 
mateixos serveis que tenim aquí dalt al poble. El transport, a vegades, és una miqueta 
conflictiu perquè hi ha gent gran que no pot agafar aquest transport.

A més a més, si bé com el nostre grup municipal sempre ha demanat, que demanem 
un turisme de qualitat, hem de donar uns serveis de qualitat i un d’aquests és obrir 
aquest CAP que altres anys havia estat obert.

Per tant el nostre vot serà a  favor.

Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU):

“A nosaltres se’ns demana una coherència una mica estranya, perquè fins on jo sé, jo 
no  pertanyo  a  Junts  pel  Sí,  ni  a  grups  que  em  representin  en  el  Parlament  de 
Catalunya.

El  que  sí  he  vist  és  que  hi  havia  una  esmena  del  Partit  dels  Socialistes  perquè 
s’inclogués una espècie de partida al pressupost.

Així es va fer, i després, a l’hora de la veritat, el pressupost es vota en contra. Per tant, 
la coherència no ens la haurien de demanar a nosaltres i menys identificar-nos amb 
qui no som.
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Bé, aquesta reivindicació, com es diu aquí, i no podia ser d’una altra manera. Doncs sí 
que podria ser d’una altra manera, aquí ja ens està dient algú que l’obren només a 
l’estiu, a l’hivern, el servei pot ser més pot ser menys o, fins i tot, jo dic, on es presta. 
Perquè aquí se’ns està dient en aquell determinat edifici, i nosaltres, sempre hem sigut 
coherents.

De quina manera? En el  moment en que la Generalitat  ens  digui,  senyors,  tenen 
vostès 3 metges, doncs nosaltres no tenim cap inconvenient, és més, fem palmes i els 
ubiquem i els dotem i els hi fiquem el que els hi faci falta, però això no és cosa nostra.

Altra cosa és el que aquí se’ns diu. Per exemple, per això dic que sí que pot ser d’una 
altra manera; aquí se’ns diu al C/ sínia de Roda de Berà, no se perquè té que ser allà. 
Allà ja hi havia un que s’ha quedat una mica desfasat.

També se’ns diu, facin un informe urgent  dels serveis tècnics, sobre la situació de 
conservació d’aquell edifici. 

Els hi torno a repetir. Si la Generalitat en els seus pressupostos diu que Roda de Berà 
tindrà tres metges per la platja, nosaltres els col·loquem pràcticament en un pedestal 
això tingueu per segur.

Ara bé, on i quan, això no depèn de nosaltres. Insisteixo, tornem a temes que es voten 
i decideixen a d’altres llocs; i que allà les polítiques parlamentàries i les polítiques de 
pactes, tot això ho deixen moltes vegades, com se sol dir en castellà, en “agua de 
borrajas”. 

Perquè per exemple, a  mi m’han fet arribar aquesta famosa fulla dels pressupostos i 
precisament  en el  punt  100 disposició addicional  62 posa “Projecte de construcció 
d’edificis de centres sanitaris” però és en aquesta partida, diu que està posada una 
esmena, pel que sembla allà estan debatent si ens construiran un CAP. 

No,  nosaltres  el  que  estem  demanant  són  metges,  i  després  diu  que  hi  ha  una 
pregunta  al  Govern,  sobre  si  pensen  donar  més  metges  a  Roda  de  Berà  per  la 
temporada d’estiu.

Tornem, és un tema que ens afecta, òbviament, i nosaltres hem d’estar a favor sempre 
de quant més serveis puguem prestar millor, quant més serveis tingui la ciutadania, 
millor, però tot això entronca amb tot el que estem parlant avui i, quant més diners ens 
donin per gestionar millor.  Però nosaltres el  que volem és que ens ho facin d’una 
manera transparent i, no tant condicionada, que si hem de gestionar, que si hem de 
liquidar impostos que després representa que ens els donen mal redactats i ens fan fer 
les coses malament; que si hem d’anar reubicant sobre centres malament,...Que ens 
posin els metges? millor, nosaltres per demanar a d’altres òrgans que ens donin coses, 
doncs endavant, i tant que sí, i si poden ser 4 en lloc de 2 millor...

Però després aquí senten la veu de l’experiència, el Sr. Luna, diu, ep! Compte! Potser 
no podem tenir-ho tota la temporada. No ho sabem, però posats a demanar ells voten 
a favor, tots estem a favor, evidentment, i és una reivindicació històrica des que es va 
tancar.
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Aquest ajuntament des de llavors, i els altres governs que ha tingut des que es va 
tancar, han estat incidint al Departament de la Generalitat i, a qui hagi manat en aquell 
moment  a la  Generalitat,  perquè obrissin,  però  segons qui  escoltis,  circumstàncies 
econòmiques, i segons qui escoltis, circumstàncies tècniques de personal, i no el van 
obrint.

Bé, doncs continuem la guerra i tant, endavant.

El nostre vot és a favor.”

Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP) en torn de replica:

“Bé això està en la Disposició addicional 62, apartat 100 on diu, que el  “Gobierno 
dentro de las disponibilidades presupuestarias del 2017 debe garantizar los recursos  
suficientes para la reapertura de las especialidades de médico de familia i pediatría en  
el CAP zona de playa, Roda de Berà, Tarragona” és claríssim.

Si abans no teníem això i ara ho tenim el que hem de fer entre tots és molta força  
perquè això sigui una realitat i a mi em preocupa que hi hagi certes reticències de que 
sí, de que no; o que de alguna manera estigui previst el canvi d’ús… a mi això em 
preocupa, la voluntat justament d’aquest consistori per a fer força juntament amb els 
veïns  perquè  això  sigui  una  realitat  enguany  que  és  quan  hi  ha  obligació 
pressupostària per part de la Generalitat.”

Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU) en torn de replica:

“Intentaré ser més clar perquè no li preocupi.Jo pensava que havia sigut prou clar. El 
nostre vot és a favor. Però no es quedi només amb les paraules aquestes.

Jo li dic que el títol de la Disposició addicional diu, projectes i construccions d’edificis 
sanitaris.  Jo no ho se, jo no em posaré en el  que digui allà. El  que li  dic,  és que 
nosaltres volem el servei, evidentment. Poder no tindrem un edifici  esperant a que 
arribi un servei, poder no. 

Però el servei pot estar ubicat... nosaltres tenim més d’edificis, més zones, no li dic ni 
que tingui que ser així, ni que tingui que ser això. I això no vol dir que la nostra força 
no sigui endavant, que quedi clar. El nostre vot és a favor. A favor.

Ara, tants condicionants, poder tampoc no ens agrada que ens posin les camises tant 
estretes. Nosaltres votem a favor, li dic.

Si ens diuen de posar metges, els posarem, si ens donen més i allà no hi caben els  
posarem allà  on hi  càpiguen.  Endavant,  força,  reivindicació,  allà  on s’ha  d’anar  a 
demanar. Que quedi clar, que no m’agradaria quedar malament en aquest tema.”

Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP) en torn de replica:

“Sr. Alcalde, només dir que la Disposició aquesta es va aprovar per la reobertura, vol  
dir referent al centre que hi havia abans. Si vol canviar i fer  un altre de millor, perfecte,  
però de moment s’ha de reobrir aquest, que és el que diu la Disposició.”
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 Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU) en torn de replica:

“Sr. Benedicto, no hi ha hagut un CAP com a tal a la zona de la platja mai, com a CAP 
no.  Per  tant,  el  que pugui  dir  aquí  li  torno a dir,  anem a buscar  serveis,  però  no 
comencem a posar-nos etiquetes. Anem a buscar serveis, anem a buscar metges, que 
facin el servei, per nosaltres que vivim tot l’any i pels que venen a visitar-nos. Si pot 
ser millor, però no ens ho limitem nosaltres. Anem, som-hi tots. No ens demana que 
anem tots, doncs anem-hi. que li quedi clar.”

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

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

Abstenció:cap.

En contra: cap.

10. EXPEDIENT 2311/2017.MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSC-CP 
PER  INSTAR  AL  DEPARTAMENT  D'ENSENYAMENT  LA  MILLORA  DEL 
FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL.

Pren la paraula la Sra. Moya (PSC-CP) com a proposant de la moció:

“Aquesta  moció  va  en  relació  amb  el  finançament  de  les  escoles  bressol,  de 
l’ensenyament de 0 a 3 anys.

Ens trobem amb la situació que aquesta és competència de la Generalitat i al curs 
2012  -  2013  hi  havia  una  partida  pressupostària  per  aquest  ensenyament, 
l’ensenyament de 0 a 3 anys, i el que fa el Govern de la Generalitat és desviar 81 
milions d’euros en total,  durant  3  anys.  Les partides  pressupostàries que hi  havia 
dirigides als ensenyament de 0 a 3 anys les envia a escoles concertades.

Amb  això  ens  demostren  que  no  aposten  per  l’escola  pública,  cosa  que  estem 
totalment en contra, i bé, bàsicament el que demanem aquí, que el finançament de les 
places d’infants de 0 a 3 anys, abans de la crisis, era d’una inversió de 1.800€ per 
alumne i actualment la Generalitat de Catalunya aporta 0 €.

El que demanem és que tornin al menys a l’aportació que hi havia abans de la crisis.”

A continuació es reprodueix el text de la moció objecte de debat i votació:
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Atès que l'EAC (art. 84.2 i 131), com la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació, al seu 
art. 198, recullen al seu articulat que l'ensenyament 0-3 en tant que no és programàtic 
ni  ve  condicionat  a  l’obtenció  de  titulació,  és  de  competència  exclusiva  de  la 
Generalitat de Catalunya. Aquesta obligació de sosteniment s'ha d'articular, tal i com 
estableix la llei, mitjançant els convenis que el Departament d'Ensenyament signava 
amb els ens locals.

Donat que la relació convenial entre Generalitat i ajuntaments es va trencar a partir del 
curs  2012-2013,  quan  la  Generalitat  va  deixar  de  complir  amb  les  previsions 
pressupostàries de la institució.

Atès que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va reconèixer 
(el  3  d’octubre  2016)  en  un  document  enviat  al  Tribunal  Superior  de  Justícia  de 
Catalunya (TSJC) que van transferir més de 81 milions d'euros que estaven assignats 
a les escoles bressol públiques cap a l'escola concertada, tractant-se de les partides 
previstes pels anys 2012 i  2014,  en concret,  més de 42,7  milions l'any 2012 i  39 
milions més en el 2014 i que el transvasament d’aquestes partides de les públiques a 
les concertades va significar que les llars d'infants perdessin entre el 85 i el 90% dels 
recursos econòmics que havien de rebre.

Les  Diputacions  han  hagut  d'acudir  en  auxili  dels  municipis,  però  assignant 
ràtios/alumne  molt  inferiors  a  les  que  estaven  cobertes  pressupostàriament  (875€ 
Lleida, Girona i Barcelona, i Tarragona en funció matrícula).

Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de  
1.800 euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic.

Atès que la Generalitat ha trencat el principi de confiança legítima dels ajuntaments 
envers una política de corresponsabilització pública d'assistència a l'educació de 0 a 3 
anys.

Donat que el Govern està reduint o fins i tot anul·lant les possibilitats de molts infants 
d'accedir a una educació de qualitat, fonamental i decisiva en aquest tram d’edat. 

Atès  que  són  els  ajuntaments,  amb  l’ajut  de  les  famílies,  qui  estan  suportant  el 
sosteniment de les escoles bressol municipals.

Des del Grup Municipal Socialista reivindiquem que l'educació és l'element que ha de 
vertebrar qualsevol projecte de futur per a un poble, ciutat o país, i que la inversió en 
l'escola  pública  és la  millor  garantia  per  mantenir  una societat  cohesionada i  amb 
igualtat  d'oportunitats,  per  tot  això,  creiem i  defensem que  ha  de  ser  prioritat  del 
Govern, l'educació pública en general i la de la petita infància en particular.

I per l’anterior:

Proposem al Ple de l’Ajuntament de Roda de Berà els acords següents:

PRIMER.- Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat per que elabori una 
nova proposta de corresponsabilització de costos i de sosteniment i de places per a 
infants de 0 a 3 anys en llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2016-2017 que 
inclogui el compliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars d’infants de 
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qualitat, i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el principi de suficiència financera 
i la subvenció de llars d’infants d’iniciativa social.

SEGON.-  Recuperar la subvenció per a escoles bressol d'abans de la crisi,  que el 
finançament de les públiques torni a mans de la Generalitat que és la que en té les 
competències.

TERCER.- Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya,  a  l'Associació  Catalana  de  Municipis  i  a  la  Federació  de  Municipis  de 
Catalunya.

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):

“Laura ya lo ha dicho muy claro. Nosotros estamos por la enseñanza pública de 0 a 3 
años y que sea gratuita, para este colectivo de 0 a 3 años y para toda la enseñanza en 
general.

Yo voy a votar a favor.”

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

“Votarem a favor”

Pren la paraula el Sr. Bernal (C’s):

“Moltes gràcies Sr. Alcalde.

Nosaltres és evident que aquesta la votarem a favor, perquè és la mateixa moció que 
vam presentar al  mes de novembre de l’any 2016 i  es va aprovar per unanimitat. 
Canvia una mica el text, però és exactament la mateixa. Seria absurd votar diferent.”

Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU):

“Òbviament nosaltres votarem a favor. Entre altres coses, també, perquè a hores d’ara, 
d’ençà de la  crisis,  el  que s’ha hagut  de fer  càrrec d’aquest  finançament  ha estat 
l’Ajuntament,  fins  allà  on no  ha  arribat  la  Generalitat  al  final  hem acabat  arribant 
nosaltres. 

Per tant, tot el que sigui reorientar, com estàvem parlant abans, posar en ordre aquest 
sistema de finançament, doncs benvingut sigui.

Ara bé, que a ningú se li escapi que això és un tema de finançament com a país.  
Estem  molt  mal  muntats,  tota  l’estona  estem  sentint  aquí  que  si  uns  tenen  les 
competències. Que ho ordenin ja d’una punyetera vegada, perquè al final els únics que 
estem patint tot això som nosaltres.
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Fins ara els que hem hagut d’estar fent front a tota aquesta davallada de subvencions 
de les escoles bressol hem estat nosaltres com Ajuntament. Per tant, que recuperin les 
competències la Generalitat, que ja que tingui que cobrir les necessitats que ho facin i 
que s’arreglin ja les coses o les ordenin d’una determinada manera, perquè tot estigui 
clar i se sàpiguem els diners on van a parar.”

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.

En contra: cap.

11.EXPEDIENT 2310/2017.MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSC-CP 
PER DONAR SUPORT AL DRET A VOT ALS 16 ANYS.

Pren la paraula la Sra. Moya (PSC-CP) com a proposant de la moció:

“Aquí, amb el títol queda clar que el que volem és el dret al vot als 16 anys. A mida 
d’exemple, hi ha altres països que tenen el dret al vot als 16 anys com és el Regne 
Unit o Escòcia.

Tenint en compte que una persona jove, de 16 anys, té certes capacitats per actuar,  
pot emancipar-se, pot treballar, pot ser jutjat i complir condemnes… doncs creiem que 
pot tenir el ple dret de votar una persona que té 16 anys.

La LOREG ens diu que els poders públics promouran les condicions per la participació 
lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític i social, això creiem que és 
un clar exemple, òbviament, el tenir ple dret als 16 anys.

Òbviament, aquest ple dret ha d’anar acompanyat d’unes obligacions i això creiem que 
permetrà donar una formació política més acurada al jovent, estimulant la participació, 
perquè  en  el  moment  que  estàs  involucrant  als  joves  el  que  fas  és  estimular  la 
participació i tenir una major incidència dels joves a l’hora de definir l’agenda pública.

Crec que amb això ha quedat clar.”

A continuació tes reprodueix el text de la moció objecte de debat i votació:
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L’exercici del vot és la màxima expressió de l’exercici del dret a la ciutadania. Encara 
que a la major part dels estats democràtics aquest dret s’assoleix a l’edat dels 18 anys, 
són molts els estats que estan començant a valorar la idea de rebaixar-la fins als 16 
anys.

De fet,  el  juny de 2007 Àustria  va aprovar una reforma de la  llei  electoral  que va 
permetre als i les joves majors de 16 anys poder votar en tots els sufragis universals, 
esdevenint el primer país europeu que instaura aquesta mesura. Països com Xipre, 
Argentina, Malta, Brasil, Noruega, … han anat rebaixant la seva edat per poder votar 
en una edat inferior als 18 anys. 

Tot i que l’edat legal per votar a Espanya està limitada per la Llei Orgànica de Règim 
Electoral General (LOREG), i malgrat que a la Constitució Espanyola no es recull l’edat 
per poder votar, sí es reconeix que “Els poders públics promouran les condicions per a 
la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític i social”.

Per tant, des del Grup Municipal Socialista de Roda de Berà, creiem que és prioritari  
portar a terme mesures per fomentar la participació juvenil, entre les quals ha d’estar la 
rebaixa de l’edat legal de vot. 

No oblidem que les fronteres de la joventut són cada cop més difuses, tant pel que 
correspon al seu inici com a la seva finalització.

Així, a dia d’avui el i la jove de 16 anys ja té capacitat per assumir tota una sèrie de  
responsabilitats, com treballar, pagar impostos, decidir en quant a la seva salut… És 
indubtable que l’adquisició d’aquestes responsabilitats ha d’anar acompanyada d’unes 
obligacions, però és inacceptable que els i les joves no puguin tenir la capacitat per 
exercir certs drets.

Aquesta modificació ja s’inclou en resolucions del Consell d’Europa, així com de les 
principals entitats juvenils a diferents nivells (European Youth Forum, CJE i  CNJC, 
entre altres), que l’han vingut defensant llargament per tal de millorar la participació i la 
qualitat democràtica. I és que no hi ha dret més fonamental i bàsic per tot ciutadà que 
el dret al sufragi, ja que afecta directament a la construcció del model polític, econòmic 
i social en el que es viu. Rebaixar l’edat de vot permetrà:

 Donar una formació política més acurada durant el període de l’adolescència, 
establint  programes  educatius  que  culminarien  la  finalització  dels  estudis 
obligatoris amb l’exercici ple de la ciutadania.

 Estimular  la  participació  política  dels  i  les  joves,  en  incrementar  el  seu 
sentiment de responsabilitat cap als afers públics.

  Una major capacitat d’incidència dels i les joves en la definició de l’agenda 
pública, ja que, al poder influir sobre els governants i sobre els processos de 
pressa de decisions que els afecten, farà que els seus problemes i necessitats 
adquireixin una major importància. A més, cal recordar que el  Parlament de 
Catalunya va aprovar en el Ple Monogràfic sobre la situació de la Joventut, de 
juliol  del 2013, una resolució que expressava la necessitat d'avançar cap el 
reconeixement del dret a vot als 16 anys.

Per tot això, des del Grup Municipal Socialista de Roda de Berà instem a iniciar els 
canvis legislatius necessaris per tal  de modificar la LOREG, per tal adaptar-la a la 
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realitat actual i reconèixer als majors de 16 anys el dret de sufragi, tant per escollir com 
per ser escollits.

La desafecció política i la manca de participació dels i les joves és una realitat, i estem 
convençuts que avançant l’edat de vot facilitarem la formació d’una generació de joves 
socialment responsables.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de Roda de 
Berà l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.  Demanar  al  Parlament  de  Catalunya  i  al  Govern  de  la  Generalitat  que 
impulsi els canvis legislatius necessaris per tal de fixar el dret a vot a partir dels 16 
anys.

SEGON.  Demanar al  Congres de los Diputats i  al  Govern de l’Estat  que facin els 
canvis legislatius necessaris per tal de fixar el dret a vot a partir dels 16 anys.

TERCER.  Instar  al  Govern  Municipal  a  incloure,  dintre  dels  seus  plans  locals  de 
joventut,  iniciatives i  campanyes adreçades a la  sensibilització dels  i  les joves del 
municipi sobre la importància de la participació activa en els afers polítics.

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):

“Votaré  a  favor  de  la  moción,  aunque  a  veces  pienso  que  hay  muchos  jóvenes 
adolescentes que no saben bien lo que quieren.

Tienen la obligación de pagar impuestos, de cumplir algunas condenas y también de 
poder ir a trabajar, por lo tanto también tienen que tener el derecho a poder decidir, a 
poder votar.

Será favorable.”

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

“Jo discrepo una mica que una persona de 16 anys no tingui coneixement, però si ho 
diu la Sra. Ramírez segur que és així.”

Pren la paraula la Sra. Ramírez (ICV-EUiA-E) en torn de replica:

“No lo he dicho así, perdone.”

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

“Yo creo que todos lo hemos entendido así, pero bueno da igual. Con esas dudas y 
lagunas que usted suele tener, posiblemente.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde (CiU):

“Si us plau, Sr. Luna.”

Pren la paraula el Sr. Luna (PP-UPR)  per continuar amb la intervenció:

“En segundo lugar, esta moción que se presenta, es una moción oportunista, quizá 
completamente política, por intereses políticos y no hacen derecho a la realidad.

Presenten ustedes esto al  Congreso de los Diputados y veremos cómo les luce el 
pelo.”

Pren la paraula el Sr. Bernal (C’s):

“Moltes gràcies Alcalde.

Nuestro  grupo  municipal  se  opone  a  disminuir  la  edad de  votación,  en  tanto  que 
consideramos que si  es necesario esta misma edad para realizar actividades tales 
como poder examinarse para obtener el permiso de conducir, por ejemplo, adquiriendo 
por lo tanto una serie de derechos y obligaciones con el Estado al tener la mayoría de 
edad.

No es congruente que la edad de votación sea menor a la de la mayoría de edad. 

A tenor de esta situación, consideramos que la mayoría de edad y el derecho a voto 
deben  ejercerse  a  partir  de  una  misma  edad,  homogeneizando  la  adquisición  de 
obligaciones del individuo a su vez que se obtiene el derecho a voto.

Por lo tanto, sería más coherente, en este sentido que los partidos que proponen esta 
iniciativa con carácter electoralista, sólo hay que mirar el CIS, propusieran reducir la 
mayoría de edad de los 18 a los 16, a su vez que proponen reducir la edad para votar.

Nuestro voto será en contra.”

Pren la paraula la Sra. Moya (PSC-CP) en torn de replica:

“Només dir que és una moció política, clar que sí, que estem aquí per això, crec; i el 
que fem és només portar la veu de diferents conjunts de joves, joves organitzats, joves 
com poden ser entitats associatives juvenils, com és el Consell Nacional de la Joventut 
a  Catalunya,  o  el  Consejo  de  la  Juventut  de  España,  que,  com  sabeu,  estan 
englobades la majoria d’entitats juvenils de qualsevol índole, això per una banda, que 
només portem la veu d’ells aquí.

I, una puntualització, el 9N aquella votació o no votació, es va deixar votar a la gent a 
partir de 16 anys.

A més, hi ha una resolució del Parlament de Catalunya del juliol del 2013 en el que 
s’expressa la necessitat d’avançar cap al reconeixement del dret al vot als 16 anys.”

Pren la paraula el Sr. Luna (PP-UPR)  en torn de replica:
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“La veritat és que quedo parat que es faci al·lusió al 9N, perquè realment vostè sap el 
que es va votar allí i la manera en que es va votar; i vostè també sap molt bé el que 
opina el seu partit al respecte. Si no tindrien que preguntar-li al Sr. Iceta si era correcte 
votar als 16 anys o no.”

Pren la paraula la Sra. Moya (PSC-CP) en torn de replica:

“Si vol preguntar-li, pregunta-li, no hi ha cap problema. Però és un fet que va ser així.”

Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU):

“Com vostès entendran nosaltres ens hem d’abstenir,  és a  dir  “doctores  tendrá  la 
Iglesia”, jo no sé si han de conduir als 16, si han de votar als 14, o als 16, si han de  
votar...

En tot cas no veiem que aquí sigui, nosaltres al menys no tenim la capacitat per fixar el 
límit en un lloc o en un altre, i, en tot cas, que sigui allà on es decideixi que prenguin 
les decisions que hagin de prendre.

Si han de fer cas a les joventuts d’un bando o d’altre bando, no ho sé, en tot cas 
nosaltres ens abstindrem.”

Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP) en torn de replica:

“Dir que els joves amb 16 anys, ja condueixen. No condueixen cotxes de 4 rodes, però 
porten motos, van conduint.

Després, respecte al  vot o no vot,  del  que es va fer al  9N. Al 9N es va votar.  La 
Generalitat de Catalunya va convocar dels 16 anys en amunt, per tant, estiguem en 
contra o no d’aquest referèndum, però els va convocar la Generalitat de Catalunya.

Per tant, jo crec que per coherència, ja sé que avui no toca coherència, però crec que 
si; no se si vostès són del PDCat, de CiU… però si ens convoquen als ciutadans de 
Catalunya a les urnes a partir dels 16 anys… jo no se si és de tots o molts però vostès 
van posar les urnes al col·legi.

Per tant, crec que per coherència no es pot votar en contra.”

Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU) en torn de replica:

“Sr. Benedicto nosaltres no vam posar cap urna a cap lloc com vostè sabrà...”

Pren la paraula el Sr. Alcalde (CiU):

“Això són discussions que les han de tenir en altres llocs, nosaltres no estem preparats 
per això.”

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

“Seré molt breu.
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Agraeixo moltíssim al Partit Socialista de Roda que aplaudeixi el 9N i digui que era un 
referèndum legal. Molt bé. Que consti en acta.”

Pren la paraula el Sr. Alcalde (CiU) per fer uns aclariments:

“Crec que no s’ha dit en cap moment.”

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

“Sr. Alcalde s’ha dit textualment…”

Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP) en torn de replica:

“S’ha dit aquella mena de votació…”

Pren la paraula el Sr. Alcalde (CiU) per fer uns aclariments:

“Si us plau, mantinguin les formes, no em facin utilitzar el botó d’apagar el micròfon, si  
us plau. No ho he fet mai i no ho voldria fer.”

El Sr. Alcalde prem el botó silenciador del Sr. Benedicto (PSC-CP).

“Molt bé, ho ha sentit tothom a la Sala de plens i no a la ràdio. Moltes gràcies.”

Abans de passar a la votació de la proposta, li faig un aclariment Sr. Benedicto, amb 
14 anys també poden conduir, porten ciclomotors.

Passem a la votació de la proposta.”

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

Vots a favor:  el  Sr.  Josep Antoni  Benedicto Conte (PSC-CP), la Sra. Laura Moya 
Núñez (PSC-CP), i la Sra. Encarna Ramírez Peña (ICV-EUiA-E).

Abstenció:  el Sr. Pere Virgili Domínguez (CIU), la Sra. Teresa Ferré Colet (CIU), la 
Sra.  Cèlia  Treserres  Orduña  (CIU),  la  Sra.  Isabel  Mondéjar  Picazo  (CIU),  el  Sr.  
Frederic Royuela Ampurdanès (CIU), el Sr. Manel González Jiménez (CIU).

En contra:  el  Sr.  Rafael  Luna Vivas (PP-UPR) i  el  Sr.  Joan Enric Vidal  Morgades 
(PP-UPR) i el Sr. Jose Ibort Corvinos (C’s) i el Sr. Antonio Bernal Puga (C’s).
  

12.EXPEDIENT 2755/2017. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PP-UPR 
EN DEFENSA DELS PROPIETARIS D'HABITATGES DESOCUPATS

En els darrers temps i  amb l'excusa de la crisi  s'han produït  en molts municipis  i  
moltes  vegades  amb el  beneplàcit  d'algunes autoritats   irresponsables/  importants 
increments de les anomenades okupacions. Aquestes accions deixen als propietaris 
d'aquests habitatges  en  una  situació  de  desemparament, privant-li  del  seu legítim 
dret  a  la propietat privada. A més aquestes ocupacions il·legals comporten denúncies 
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querelles i atestats  policials. Per aportar  una dada  la memòria  de la Fiscalia de l'any 
2015 va registrar un increment del 92% pel que fa a l'any anterior, donant-se 12.569 
casos en 2013 i 24.164 en 2014. A tall d'exemple  en els primers quatre mesos de 
2016 es van rebre més de 3000 denúncies d'ocupació a Madrid; a Barcelona aquestes 
ocupacions s'han incrementat en un 66%, en un any fins a xifrar-se en més de 1000.

Si bé és cert que la llarga crisi ha deixat situacions dramàtiques de famílies que ho 
han perdut tot i no han tingut més remei que emprar aquest dràstic mètode per 
trobar un sostre/ també ho és que hi ha autentiques màfies dedicades a localitzar i 
ocupar  habitatges, generant un tràfic econòmic il·legal a costa deis legítims 
propietaris, que han d'assumir  les despeses judicials  derivades  del· procediment,   a 
més de la situació  de desprotecció i inseguretat en la qual es veuen immersos. I 
això sense afegir que una  vegada recuperats els propietaris han de fer front a 
factures molt elevades per restaurar el seu habitatge. Moltes vegades els propietaris 
tenen la sensació que es protegeix més  el que fa una okupació que el legítim 
propietari.

Per si no fos poc, en molts casos ,  i gairebé sempre quan parlem d'ocupacions per 
part de gent no necessitada, solen aquestes venir acompanyades de situacions que 
afecten  a la normal convivència deis veïns a les zones afectades. Resulta 
paradigmàtic trobar a  Internet un autèntic manual d'okupació que indica com 
fo rçar  panys, punxar la llum i  l'aigua,  o com actuar davant la presència de la 
policia,  cosa que indica que ens trobem molt lluny d'estar parlant de persones amb 
motivacions degudes a la penúria econòmica.

Pel que fa a Roda de Berà,  és difícil quantificar el número de forma precisa 
d'habitatges ocupats1  a causa que en molts casos no es produeix denúncia, com 
per exemple en el cas deis Bancs1  i en uns altres s'ocupen segones residencies1 
amb el que es triga més temps a detectar aquesta situació.

Si bé  volem  destacar  la labor  de la Policia Local de  Roda de  Berà, creiem  que 
és necessari, gairebé imprescindible, fer un pas més enllà en la defensa deis 
drets deis legítims propietaris. És fonamental que els propietaris tinguin ciar com 
han d'actuar en aquests casos, sobretot quan hem detectat que en el nostre municipi 
comencen a donar se cada vegada més casos de professionals de l'ocupació. 
D'altra banda, alguns veïns,  desesperats, poden arribar a veure's immersos en 
situacions violentes, per no parlar de la proliferació d'empreses la finalitat  de la qual 
és desnonar als ocupes, algunes d'elles amb mètodes moltes vegades discutibles.

Cal recordar que una vegada transcorregudes 48 hores des d'una ocupació la 
situació tendeix a enquistar-se i solament queda l'opció judicial, per la qual cosa una 
assessoria clara a l'afectat  podria  ajudar  a limitar  el problema, i en aquest  sentit 
fem  aquesta proposta en positiu.

Per tots aquests motius s'eleven per a la seva aprovació al Ple Municipal els 
següents.

ACORDS
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PRIMER: Que per part d'Alcaldia es procedeixi a crear una oficina o punt específic 
d'assessoria  i  suport  als  propietaris  d'habitatges afectats  per Okupacions il·legals, 
gestionat per personal amb formació especifica en aquesta matèria.

SEGON: Que es publiciti convenientment  aquest servei per tal que els veïns sàpiguen 
on adreçar-se.

TERCER:  Que es facin intervencions preventives amb especial  incidència als llocs 
més sensibles, elaborant  un catàleg de mesures per tal de prevenir  les ocupacions 
que es pugui facilitar als propietaris, i  que es redacti un protocol d'actuació per als 
mateixos en el cas de que el seu habitatge ja hagi estat ocupada.

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. Luna (PP-UPR) com a proposant de la moció:

“Muchas gracias. Quisiera decir que esta moción que presentamos es una moción que 
nada tiene que ver con los bancos, que nada tiene que ver con los desahucios.

En primer lugar porque los bancos tienen todos sus medios para ejercer sus derechos 
sin ningún problema. 

En segundo lugar, no tiene que ver absolutamente nada con los desahucios y lo vuelvo 
a repetir, por activa y por pasiva.”

Pren la paraula el  Sr.  Alcalde,  per demanar silenci a la Sala, afegint que si  no es 
manté la bona sintonia farà desallotjar la sala de sessions.

Continua el Sr. Luna (PP-UPR) amb la seva presentació:

“Si la palabra exacta es ocupa o allanamiento de morada es indiferente, la tarea, ahora 
mismo, es intentar explicar a lo que se refiere nuestro grupo con esta moción.

Yo  no tengo  nada  en contra  de las plataformas,  ni  mucho menos,  personalmente 
alguna persona de aquí que me pueda conocer, sabe que contribuyo con ellas sin 
ningún problema, sí señor.

Porque cuando ustedes han estado en la puerta del Mercadona, yo he contribuido y el 
día de Sant Jordi, hace poco, con la plataforma PAH, he contribuido porque yo tengo la 
seguridad de que hay muchas personas que lo están pasando muy mal.
 
También tengo la  experiencia de hace un año que me tuve que reincorporar a mi 
trabajo  que  era  en  una  entidad  bancaria,  y  allí  pude  ver,  como  empleado,  como 
muchos  trabajadores,  que  trabajan  en  bancos  sin  tener  acciones  en  ellos,  ni  ser 
directivos  de  los  mismos,  ni  tener  absolutamente  nada,  allí  pude  ver  verdaderas 
calamidades y eso me ha sensibilizado mucho más sobre el tema.
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Pero volviendo al sentido de la moción y a aquello a lo que me quiero referir. Lo mismo 
que yo entiendo el tema y que quizás alguien haya intentado desviarlo, yo me refiero 
concretamente a aquellas personas que la señora Ramírez, en este Pleno haciendo 
una pregunta, se refería.

La señora Ramírez, no es sospechosa, es de Esquerra Unida-Alternativa, ella dijo aquí 
en este Pleno, en una de las preguntas, donde yo vivo han ocupado una casa y ha 
habido algunos alborotos, lo dijo aquí, y preguntó ¿El Ayuntamiento sabe algo?

Y yo sorprendentemente, le dije, Señora Ramírez, ¿Usted defiende o no defiende a los 
ocupas? Y ella me contestó “Sí, yo estoy con la PAH, pero no estoy con los otros”.

Pues señora Ramírez, esos es a los que yo me refiero, y se refiere nuestra moción. 
¿Quiénes son los otros? Pues mire, en Roda tenemos muchas familias que fueron 
emigrantes, que fueron a vivir  a Cornellà, que fueron a vivir a Badalona, que fueron a 
vivir a muchos sitios entre ellos familiares míos emigrantes.

Pues bien, estos señores han querido comprarse su parcela y construir su casa, para 
pasar los fines de semana y esperar esa merecida jubilación para disfrutar de ese 
chalecito o de esa parcela.

Y esas personas, a veces, que son trabajadores, que son de una clase media baja, se 
encuentran  con  personas  que  les  han  hecho  un  allanamiento  de  morada.   Un 
allanamiento de morada, y yo no soy jurista pero hay dos aquí, y un allanamiento de 
morada,  es  entrar  en  la  propiedad  de  otra  persona,  a  robar  y  irse  o  bien  para 
quedarse. 

Esto es una manera de entenderlo, y me refiero a esas personas, que tienen su hogar 
que lo pagan, con las hipotecas de esos bancos y a veces se han encontrado, no por 
personas que hay aquí, que realmente están necesitadas y están defendiendo lo que 
es justo. Sino por aquellos desaprensivos que lo que hacen es manchar el trabajo que 
estas personas están haciendo, a esos me refiero, a nadie más.

Y tenemos pruebas evidentes en Roda,  en el  casco urbano hubo,  y  aquí  se  hizo 
alguna pregunta, algún que otro alboroto por esa clase de personas, que lo que hacen 
de  alguna  manera  es  perjudicar  la  labor  que  otras  personas  están  haciendo  con 
dignidad. Pues bien, yo me refiero simplemente a esas personas. A esas personas que 
tienen su hogar, que tienen su vivienda, y que vienen unas personas, entran, hacen un 
allanamiento de morada y acaban ocupándolas.

Entonces  yo,  al  Sr.  Alcalde,  le  pido  que  nos  diga  cuantas  viviendas  han  estado 
ocupadas por  estas personas,  no  hablo  ni  de  bancos ni  de  desahucios,  hablo  de 
personas como nosotras y como usted, Sra. Ramírez, que tienen un chalet y lo está 
pagando religiosamente, o como el piso que yo tengo de 100 metros cuadrados sin 
jardín en un bloque de trabajadores. Y lo digo así porque parece ser que a veces, uno 
por ser del Partido Popular supone que ya es rico.

En  el  Partido  Popular  también  hay  personas  que  somos  trabajadores  y  también 
admiramos a personas como usted, que defiende unos intereses, que pueda vivir en 
una zona residencial porqué también se lo merece.
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Pues bueno para aquellos que usted decía que habían ocupado y habían mandado 
follones,  a  esos.  A  muchos  de  los  oyentes  que  hoy  nos  escuchan  y  están 
tremendamente preocupados por esas personas aprensivas. Ustedes no han visto un 
programa  del  Canal  6  de  la  mafia  referente  a  estos.  Por  lo  tanto  no  cambiemos 
papeles de ninguna clase.

Que quede claro y en acta a quién va dirigido y a quien nos estamos dirigiendo.”

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

“El Sr. Luna tiene una oratoria fabulosa, se expresa a las mil maravillas, pero yo la 
pregunta  esa  que decís,  la  quiero  ver,  porque sí  que es verdad que en Junta  de 
Portavoces, en Comisiones y en los Plenos, he preguntado cuantas viviendas vacías 
hay en el pueblo, que estén en manos de los bancos. Que nos tenemos que dotar de 
una bolsa de viviendas públicas he dicho y lo mantengo. Digo y lo he dicho siempre, 
que  estamos con  la  PAH,  con  el  movimiento  ocupa,  pero  también  he dicho,  y  lo 
mantengo, que también hay gente caradura, mafias, que entran en viviendas, pero no 
son las persones que están aquí, por supuesto, ni las persones a las que yo defiendo 
siempre. Siempre lo he dicho así ¿o no?

Por lo tanto estamos en la misma línea en este tema.

El sentido de su moción, cuando vimos el enunciado, dijimos, es verdad, yo también 
estoy en contra de las ocupaciones privadas.

Hemos hecho propuestas de que se haga una oficina de la vivienda, para que haya un 
control, para que todas las personas que se queden sin vivienda, por culpa de esta 
asquerosa crisis, que no es crisis es una estafa, se han quedado en la calle.

Pues eso que haya una oficina de la vivienda para poder asesorar, a acompañar a 
toda esta gente que lo pueda necesitar.

La diferencia entre personas del PP y personas de Izquierda Unida, todas se suponen 
que somos capitalistas y no, porque hay personas y votantes del PP que están en la 
verdadera miseria y hay gente de Izquierda Unida, que están bien situados, que no es 
mi caso. Yo tengo lo que tengo, unos ingresos por parada y unas asistencias por asistir 
a los Plenos y a las comisiones que me tocan y nada más. Y tengo una casa que me 
ha costado mucho sacrificio,  como usted decía,  como mucha gente tiene vivienda 
habitual  y  segunda  residencia,  porque se lo  han ganado con su  trabajo  y  con su 
sacrificio, por lo tanto nada que esconder.

A continuación procederé a la lectura de la respuesta que hemos preparado junto con 
mi grupo, para no dejarme ningún punto, ni posible equivocación.

Por supuesto que estamos en contra de que un día salgamos de nuestra casa y al 
volver  nos  encontremos  con  que  nos  han  cambiado  la  cerradura  y  no  podemos 
acceder a nuestra vivienda, pero eso no es ocupación.

1º  -  El  movimiento  Ocupa  sólo  entra  en  inmuebles  en  situación  de  abandono, 
desocupados, de ahí el nombre.
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Y desde que estalló la crisis financiera el movimiento se ha centrado en inmuebles de 
la banca y en especial de la SAREB,  La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes 
de  la  Reestructuración  Bancaria,  que es  una  entidad  creada  en  el   2012   por  el  
gobierno del  PP  y financiada con dinero público, para ayudar al  saneamiento del 
sector financiero, como por ejemplo  a Bankia  que por medio de una estafa y por el  
saqueo en beneficio propio de Rodrigo Rato, ex ministro de Economía del PP.

Esas viviendas de esos bancos rescatados, deberían haber sido viviendas públicas, 
sin embargo se están vendiendo a precios de risa a fondos buitres que son empresas 
de los amiguitos de siempre o se mantienen vacías.

En la mayoría de los casos los inmuebles okupados llevan años abandonados, han 
sido saqueados y se han deteriorado, los activistas los rehabilitan y acondicionan en 
viviendas para personas sin recursos.

Cuando se entra en un inmueble habitado y/o en uso es allanamiento de morada y el 
ordenamiento jurídico dispone de varias leyes que protegen la propiedad privada y 
procesos para recuperar el inmueble en el menor tiempo posible. Que en los juzgados 
se tarde más tiempo del  deseado en dar solución a esos delitos,  es culpa de los 
recortes en las administraciones públicas, entre ellas la de Justicia que como sabemos 
está saturada entre casos de corrupción y procesos de ejecuciones hipotecarias.

2º - Con las medidas antisociales adoptadas por el  Gobierno del PP se ha creado 
desigualdad  social  y  miseria  con  la  excusa  de  la  crisis,  usando  sus  palabras, 
recortando  en  derechos  sociales  y  laborales,  permitiendo  los  abusos  bancarios, 
haciendo caso omiso a las advertencias y multas que del Tribunal Europeo. Se han 
rebajado los salarios,  no dejan de subir  los servicios básicos y permiten que el precio 
de la vivienda tanto de compra como de alquiler sea inalcanzable para buena parte de 
nuestra sociedad.

Ustedes dan datos sobre okupación, yo  les voy a dar sobre ejecuciones hipotecarias:
2010 – 54.250 viviendas
2012 – 64.770
2013 – 75.375
2014 – 42.484
2015  el año que ustedes dan de referencia con un número de okupaciones de 12.569, 
ese año se desahuciaron 67.359 viviendas.
2016 – 69.211
Y en el primer trimestres del 2017 – 18.102

Desde que se inició la supuesta crisis, se han ejecutado más de 600.000 hipotecas en 
España. No hace falta ser ningún lumbreras para entender que a más desahucios más 
okupaciones.

Ustedes preferían ver a todas esas personas y familias durmiendo en la calle, en los 
cajeros? Que harían entonces,  multarlos como propusieron Gallardón y Botella  en 
Madrid?

La vivienda social en España representa sólo el 1% frente al 32% de Países Bajos o el 
18% de Reino Unido según consta en un informe de Amnistía Internacional.
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Entre  2009  y  2015,  el  gasto  público  de  vivienda  se  redujo  en  los  Presupuestos 
Generales del Estado en más de un 50% y siguen en la misma línea.

Estas son las políticas que el Gobierno del PP aplica para evitar la ocupación.

3º - En Roda sí necesitamos una oficina, pero una oficina que se encargue de proteger 
el art. 47 de la Constitución, el derecho a la vivienda.

Una oficina que asesore a las personas sobre las cláusulas abusivas y lo pagado de 
más, para conseguir rebajar sus hipotecas y así poder pagarlas.

Que informe sobre la estafa de titulizaciones,  porque los bancos se están apropiando 
indebidamente de las viviendas, se  presentan en las ejecuciones hipotecarias como 
acreedores cuando ellos cedieron los derechos al vender las hipotecas a fondos de 
titulización de activos y  no  formar  sindicato  o  persona  jurídica  que los  represente 
judicialmente,   por  lo  tanto  están  cometiendo  estafa  procesal,  moción  que 
presentamos y que aquí se aprobó.

Que dé soluciones a las personas que no puedan pagarse un hogar.

Hace años que solicitamos saber las viviendas que hay vacías propiedad de Bancos y 
grandes  constructoras,  queremos  saber  si  pagan  IBI,  si  pagan  basuras,  si  pagan 
gastos de comunidad. Y que esas viviendas las gestione el ayuntamiento y pasen a 
formar parte del parque inmobiliario público.

Es necesario controlar  por Ley el  precio de la  vivienda tanto de compra como de 
alquiler y no seguir permitiendo que un derecho tan básico sea negocio de unos pocos 
y la desgracia de muchos.

La oficina que ustedes proponen no sería para asesorar sobre las okupaciones si no 
para asesorar sobre el allanamiento de morada y creo que en nuestro municipio eso 
no es una situación de emergencia, pues ni siquiera nos han dicho si hay algún caso, 
a nosotros no nos consta.

Hay más casos de robos seguro,  ponemos también una oficina para prevenir y actuar 
contra los robos?

Así que rotundamente votamos en contra de su moción, nosotros seguimos apostando 
por la vivienda pública y por  la defensa del Art. 47 de la Constitución. 

Les propongo que retiren la moción y que nos pongamos a trabajar por esa oficina de 
la  vivienda,  para  que  todos nuestros  vecinos puedan  defender  su  hogar,  sea  por 
allanamiento, sea por los abusos de los Bancos, sea porque no puedan pagarlo por los 
escasos ingresos. 
Porque no se puede desahuciar a nadie sin darle una alternativa habitacional.

No queremos que NADIE tenga que okupar, queremos que todas las personas tengan 
un hogar. 

He dicho que antes me refería a eso de que no haya alborotos, es verdad que hay un 
bloque, donde a veces, critican los vecinos que hay alboroto, pero puede ser que haya 
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personas que han ocupado, no acompañadas por personas de la plataforma, es decir 
por la PAH, pero también hay propiedades y comunidades de vecinos que no son de 
ocupas y también hay alborotos, y no son ocupas.”

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

“Moltes gràcies, Sr. Alcade, i moltes gràcies veïns.

Jo no diré donde vivo, ni voy a decir nada de donde vivo ni dejo de vivir.

Cuando  escuchaba  al  compañero  del  Partido  Popular  diciendo  el  qué,  ni  por  un 
momento me he confundido de lo que quería decir, porque mire; la moción con el título 
lo  dice  prácticamente  todo  “Moción  en  defensa  dels  propietaris  dels  habitatges 
desocupats”.

Vostè no ha diferenciat ni SAREB, ni res. En SAREB han acabado los pisos que tenían 
que estar en protección oficial, que sería bueno que este ayuntamiento, como muchos 
otros ayuntamientos pusiera en marcha el Impuesto/Tasa por desocupación para que 
volvieran al mercado, no se ha hecho, otros lo han hecho.

Si la diferencia que usted me ha dicho que era aquel señor que trabajando tiene su 
vivienda, que evidentemente lo hemos de proteger, pues, lo hubiera dicho propietarios 
individuales físicos y aquí ustedes lo ponen en general.

Por lo tanto, ni por un momento nos hemos confundido en eso.

Aquí nosotros planteamos en el tema de la vivienda social en los presupuestos del año 
2015 o 2016, si no me equivoco, que tres inmuebles que tiene el ayuntamiento de una 
operación urbanística, se pusieran a la venta y se invirtiera en vivienda social. Todavía 
está por hacer.

Sería  ya  muy  interesante  que  nos  pusiéramos  de  nuevo  con  mucho  empeño  a 
defender  eso.  Que  se  vendan  y  que  se  invierta;  porque  podemos  hacer  muchas 
oficinas de vivienda, otras que defiendan a los propietarios, que yo creo que en este 
caso que las oficinas que usted propone, serían los servicio de la policía, los servicios 
del ayuntamiento, la primera gestión informativa ya la hacen en este momento.

Se puede mejorar, mejórese.

Por  un  momento  me  lleva  a  la  confusión  porque  usted  habla  de  propietarios  en 
general, de aquellos bancos de los que nadie dice nada pero desocupaban a familias 
de sus casa, de aquellos bancos que por no pagar cláusulas que se han declarado 
abusivas,  como  la  cláusula  suelo,  que  habrá  que  ver  ahora  si  son  buenas o  no, 
aquellos desahucios y ejecuciones hipotecarios, porque el importe ahora ya puede que 
no sea en el que en su momento aludieron.

En definitiva, acordémonos que no hace mucho tiempo que aquí hay mucha gente que 
se ha encontrado en la calle porque había un sistema financiero, al cual este país ha 
tenido que rescatar entre todos, que se ha beneficiado de esto.

Acta de la sessió ordinària 6/2017 del Ple de data 27.4.2017



6

Y me pregunto también, que pasará cuando el  precio de la vivienda suba, porque 
subirá poco a poco, ¿devolveremos estos pisos a los propietarios legítimos? Que no 
son los bancos ni la SAREB, no; simplemente se especulará, vendrá el Sr. Ministro de 
Hacienda con su gabinete y comprará un montón de casas, y a este le tenemos que 
soportar y aguantar que su fondo buitre haya comprado.

Es decir, se ha expropiado, esta vez sí, a la clase trabajadora y ahora están en manos 
de otros señores que van a especular con ellos.

Por  último,  decir  que  si  la  contraposición  está  entre  la  defensa  al  derecho  a  la 
propiedad  de  los  bancos  y  la  SAREB  y  el  derecho  constitucional  a  la  vivienda; 
nosotros lo tenemos muy claro, vamos a estar a favor del derecho constitucional del 
acceso a la vivienda. Porque entendemos que los vecinos y vecinas y los ciudadanos 
tienen derecho a vivir, y los bancos no tanto a especular con ellos.

Por otra parte ya presentamos aquí también dos preguntas en los plenos anteriores, 
diciendo los problemas que había de seguridad en algunos sectores de la población de 
Roda; entendíamos que por el tema de algunas ocupaciones ilegales y de gente que 
estaba alguna vez implicados  en algún tipo de mafia. Se preguntó y se nos dijo que ya 
estaba solucionado, parece ser que han vuelto otra vez, esperamos que en este pleno 
nos respondan.

Pero yo creo que son dos temas diferentes.  Un tema es una minoría que pueden 
generar, como en otros tipos de situaciones, de seguridad pero que no hace falta que 
estén  ocupando  o  no.  Hay gente  que está  de alquiler  o  es  propietaria  y  también 
comete este tipo de situaciones.

Por  lo  tanto  nuestro  voto  va a  ser  que no,  porque  creemos que tal  y  como está 
planteada la moción pesa muchísimo más el derecho a la vivienda que el derecho a la 
propiedad de bancos y SAREB.

Muchas gracias.”

Pren la paraula el Sr. Ibort (C’s):

“Bien  parece  que  estemos  hablando  de  dos  mociones  distintas,  una  la  que  ha 
presentado  el  Sr.  Luna  y  otra  la  que  están  diciendo  que  NO  sistemáticamente 
Esquerra Unida y el Partido Socialista.

Digo  que  parecen  dos  mociones  distintas  porqué  creo  que  hablan  de  dos  cosas 
distintas.

La  moción que presenta  PP-UPR hace  referencia  específica  a  los propietarios de 
habitatges  desocupats,  y  en  esta  referencia  quiero  entender  que  se  refiere 
básicamente a propietarios, es decir, a personas, familias, que tienen una vivienda y 
que se la encuentra en un momento determinado ocupada. No estamos hablando de 
viviendas que pertenecen a bancos ni a ningún otro tipo de organizaciones.

Creo que el sentido de la moción va exactamente por ahí, y si el sentido de la moción, 
que me corrija el Sr. Luna si me equivoco, no va por ahí pues yo pensaría de otra 
manera. Pero si va por ahí le voy a decir una cosa.
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Mire este es un caso particular  y  lo  expongo aquí  para  que todo el  mundo tengo 
conocimiento, puesto que yo he sido uno de esos afectados.

Si tu estas trabajando toda la vida, tú tienes tu vivienda, pero a fuerza de ese trabajo tu 
quieres ayudar a tu hijo/a con una vivienda, para que el día que forme su familia; y 
resulta que cuando tu has conseguido todo eso, porque es una de las finalidades de 
todo padre en la vida, que es ayudar a los hijos; viene un señor que te dice que ha 
comprado esa vivienda por 250€, ha cambiado la cerradura, se ha metido dentro con 
unos cuantos, los que han querido; ha tenido que ir la Policía, y en principio no se 
iban, después de mucho discutir al final se fueron; a los tres días repitieron y volvieron 
a hacer lo mismo.

Entonces de que estamos hablando aquí  pues,  ¿los propietarios no tienen ningún 
derecho de defensa antes esto? Porqué a nosotros lo primero que nos dicen es, como 
pasen  72h  no  los  echáis  de ahí,  olvídate  de la  vivienda,  se  irán cuando  quieran. 
Tendrás que iniciar un proceso legal, un proceso jurídico que igual tarda 2 años en 
salir o 3 y mientras si tu hijo se quiere casar, pues que ocupe en otro sitio.

Yo entiendo que la moción que presenta el Sr. Luna va encaminada por este camino. 
Esta es la razón por la que nosotros vamos a votar a favor de esta moción, para que 
los propietarios de estas casas, que efectivamente pueden estar en Barcelona o en 
cualquier sitio, y vengan aquí a abrir su casa y no entra la llave. Y no entra la llave 
porque han cambiado el paño y dentro no saben quién está y no saben a lo mejor, ni  
desde cuándo.

Nuestro voto va a ser a favor.”

Pren la paraula el Sr. Royuela (CiU):

“Sí, avanço el vot.

Nosaltres votarem en contra i crec que el Sr. Luna ens entendrà perfectament i el Sr. 
Ibort també.

S’ha dit l’argument de perquè votarem en contra, perquè estem parlant de dues coses 
diferents; per una banda del moviment ocupa i per altra de delinqüents o de gent que 
res té a veure amb això.

L’oficina no la tenim només oberta, sinó també recent inaugurada. Hi ha la policia. En 
el relat del Sr. Ibort s’ha fet referencia a la situació en la que es va trobar i com es va 
donar solució en aquest tema.

Per tant nosaltres entenem que tots els esforços que pugui fer l’Ajuntament en aquest 
sentit, ja els està fent. Obrir una oficina per atendre, insisteixo no és significatiu, els 
casos que es donen a Roda, la resta ho desconeixem. Obrir una oficina per aquesta 
finalitat, no li veiem el sentit.

Vostè ens ha dit en un primer moment que no sabia si estava parlant de allanamientos 
de morada… però  ho ha definit  perfectament,  he  sentit  que feia  servir  la  paraula 
màfies,  la  paraula  desaprensius,  delinqüents… doncs  per  tot  això,  per  sort  o  per 
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desgracia,  acabem d’inaugurar  unes instal·lacions  que  esperem que  puguin  donar 
cobertura a tot això.

Però  insisteixo,  per  molts  recursos  que  nosaltres  hi  posem,  sempre  hi  haurà 
desaprensius i gent que facin ombra a un col·lectiu que està executant els seus drets.

Per tant entenc que són dos temes diferents i no votarem a favor d’aquesta oficina.”

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

“Vuelvo a insistir una vez más.

Me parece que su intervención Sra. Ramírez, leída, tiene una intencionalidad que no 
es la  de esta  moción,  lo  siento.  Y me duele mucho que usted me quiera  llevar a 
enfrentarme  con  personas  que  están  aquí  presentes,  a  las  cuales  tengo  todo  mi 
respeto y algunos de ellos cariño porqué los conozco.

No lo va a conseguir. Lo que usted ha leído es un discurso político, muy bonito para un 
mitin, pero no tiene nada que ver, ni por aproximación, con la moción que estamos 
presentando.

Yo ahora le hago una oferta a usted y me contesta aquí delante de todos ¿Usted está 
de acuerdo en que se monte una oficina para que se sepa y se ayude a las persones 
que quieren tener una vivienda, pero que esa oficina también tenga un protocolo para 
los particulares y privados que se ven alterados con un allanamiento.

La hacemos conjunta y la presentamos aquí y ahora. ¿Se apunta?

Esa  oficina  que  usted  hablaba,  que  a  mí  me  parece  muy  bien,  de  personas 
necesitadas, de cuantas viviendas tienen los bancos, de cuantas viviendas pone el 
ayuntamiento, de cómo aconsejamos a la plataforma para guiarla, y, a parte, para los 
mafiosos que hacen uso de ellas, también.

Acabo. 

Por lo tanto, no confunda y no enfrente porqué su intención con su discurso ha sido…

Sr. Benedicto, que usted se venga al club para que le aplaudan, hombre por favor, 
usted ha dicho textualmente hoy “la crisis se está pasando”, lo he anotado y le felicito 
que reconozca que existe una cierta  y  delicada recuperación.  Que hay que hacer 
mucho más, bien, pero esas son sus palabras; y también, Sr. Benedicto, tenga usted 
un poco de respeto a una moción que nada tiene que ver con llevarnos a personas a 
las que nuestro grupo les tiene todo el respeto.”

Pren la paraula la Sra. Ramírez (ICV-EUiA-E) en torn de replica:

“Sr. Luna, yo no quiero enfrentar a usted con nadie. Yo he hecho una argumentación 
del porque votamos en contra de la moción. Y lo de la oficina, no ahora, es que lo he 
propuesto des de hace años; una oficina municipal de la vivienda, para acompañar, 
ayudar, asesorar... a todas las persones que están sin vivienda por la causa de la crisis 
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o la mal llamada crisis y las personas que, como por ejemplo el caso que decía el Sr.  
Ibort o yo misma, también que se nos ayude.

Para  eso  también  está  la  policía,  pero  eso  no  es  ocupación  es  allanamiento  de 
morada, pero ya está la policía para tratar esos temas.

Es decir,  yo denuncio que me han entrado en casa a robar y la policía tiene que 
ayudarme, eso va a los juzgados.

En el último párrafo del argumento le propongo, déjelo encima de la  mesa y hacemos 
una moción conjunta para hacer una oficina de vivienda, no tengo que decirlo ahora lo 
he dicho siempre y en el último párrafo lo mantengo.”

Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP) en torn de replica:

“Quiere saber por qué he dicho que la crisis está pasando, porqué afortunadamente en 
Madrid y en muchos sitios mucha gente que estaba en el Gobierno, está pasando por 
la cárcel, así notamos que pasa la crisis Sr. Luna.

El problema no es que la crisis esté pasando, es que afortunadamente tenemos más 
trabajo a repartir,  pero más precario, con sueldos más indignos, por qué no son ni 
dignos, y, a parte de esto, si esto va así, no sabemos cuánto nos va a tocar a los 
demás que no tenemos ni un piso de 100 metros, Sr. Luna, nos va a tocar algo de esta 
bonanza económica, que se prepara. Porque yo no la veo en ningún lado.

Sí que hemos dejado de caer, pero aquí no suben más que unos y a mí lo que me 
preocuparía es saber cuándo esto remonte de verdad ¿quién se va a llevar otra vez la 
parte del león?¿los de siempre? esperemos que no, que se reparta.

Muchas gracias.”

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

“Sr. Benedicto, ni usted ni su partido son nadie para dar lecciones. Porque ustedes 
tienen un pasado y un presente espléndido para dar lecciones.

En segundo lugar, decirle simplemente a usted una cuestión. Estamos donde estamos, 
porque ustedes dejaron lo que dejaron y  estuvimos a punto de ser rescatados por la 
Unión Europea, porque mientras el Sr. Zapatero hablaba de los brotes verdes y de la 
Champions League, teníamos una crisis que de esa crisis, estos lloros.”

Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP) en el darrer torn de replica:

“Sr. Luna, los últimos años a cada uno han puesto y pondrán en su sitio. No hace falta 
más que ver las noticias todos los días. Sr. Luna, ya está bien.”

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

Vots a favor:  el Sr. Rafael Luna Vivas (PP-UPR) i el Sr. Joan Enric Vidal Morgades 
(PP-UPR), el Sr. Jose Ibort Corvinos (C’s) i el Sr. Antonio Bernal Puga (C’s).  
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Abstenció: cap.

En contra:  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), i la 
Sra. Encarna Ramírez Peña (ICV-EUiA-E). 

13.EXPEDIENT 2753/2017. MOCIÓ CONJUNTA PP-UPR, C'S I PSC-CP PER A LA 
CREACIÓ DE PISTES D'SKATE A RODA DE BERÀ

Pren la paraula el Sr. Luna (PP-UPR)  com a proposant de la moció, juntament amb el 
grup municipal de C’s i PSC-CP:

“Això ja va entrar en el seu moment, nosaltres demanàvem una pista de Skate i algun 
partit polític ho portava al seu programa, penso que era C’s; i en vista d’això, que es va 
votar en contra; recordo amb els vots en contra de CiU i el seu aliat permanent, que és 
EUiA-E, perquè va ser així el resultat de la votació...”

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

“Fue abstención”

Continua el Sr. Luna (PP-UPR):

“Bé, dóna igual. 

Su abstención es un sí, por lo tanto no prosperó por su abstención. Yo la felicito de 
bienvenida al Club.

Entonces lo único que pasa, Sr. Alcalde, es cierto que nos encontramos en situaciones 
que para los jóvenes es un deporte que se está practicando, que está ocupando la vía 
pública, que está en una situación realmente de peligro para las personas, los coches, 
y es lógico que se tenga un lugar donde éste deporte se pueda practicar sin ningún 
tipo de prejuicios para la población, para el mobiliario público y para todo lo demás.

Por lo tanto, es también una petición que han hecho nuevamente estas asociaciones 
de vecinos, y nosotros lo que venimos es a llevar esto al Pleno conjuntamente con el 
Partido Socialista, que agradecemos que se haya unido, también a Ciutadans, y decir 
que esto no implica para nada que otras asociaciones deportivas puedan tener sus 
mejoras, me estoy refiriendo, porque ha habido un mal entendido, que esto pueda 
perjudicar al proyecto que tenga el  Club de Futbol de Roda, ni  mucho menos, son 
caminos diferentes y actuaciones diferentes.”

A continuació es procedeix a la lectura de la part resolutiva de la moció, per part de la 
Sra. Secretària:
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Des de fa anys, l’esport de Skate, ha anat agafant una forta empenta al nostre 
municipi, per part de molts joves practicants, que han anat recollint firmes, degut a 
no haver prosperat les gestions iniciades davant deis organismes   pertinents 
perla creació i instal·lació d’una pista o pistes, ja que no disposen de cap lloc 
per poder practicar aquest esport considerat urbà, on l'habilitat   i la imaginació, 
van agafades de les mans, sense oblidar que existeix un pista a Francaset, lluny del 
nucli urbà i difícil de poder el joves del poble accedir.

Si prenem  com  a referència  que  des  de  fa temps,  la  majoria  de  municipis 
disposen de pistes de skate, on l’afluència é s màxima per part de mols joves 
practicants.

El lloc on ubicar aquesta instal·lació, no seria cap problema, ja que a Roda de 
Berà,  disposem   de  diferents  zones,  per  posar  aquestes  instal·lacions,   ni 
molèsties per ningú, com la zona esportiva de I’Eixample o la zona esportiva i 
pàrquing ubicat entre l'avinguda Sant Jordi i el carrer del Tarragonès, o qualsevol lloc 
on es consideri adient, per qüestions d ‘espai i proximitat.

Aquesta moció ja va ser presentada al dia el 28 d'Abril de 2016 i rebutjada per el 
vots del Grupo Municipal de CiU que van votar en contra; l'abstenció de ICV EUiA-E 
i els vots a favor de Cs, PSC i PP-UPR.

Després de un any ser de rebutjada la moció, continua sent una demanda cada 
cop mes representativa   del joves, però no tan sols d'ells, sinó també d'alguna 
Associació  de veïns de Roda, que troba mes adient la practica d'aquets esport en 
una instal·lació pròpia pe aquet fet, que no utilitzant la via publica del municipi, molts 
especialment per el risc que pot comporta per el veïns i propis joves que 
practiquen Skate.

És per aquest motiu que 1'Ajuntament de Roda de Berà, adopta el següent:

ACORD

1.- Proposar al Ple Ordinari de I ‘Ajuntament de Roda de Berà, iniciï, a la major 
brevetat possible, el procediment administratiu adient per tal de dur a terme el projecte 
d'una   instal·lació   destinat   a la pràctica  de l'esport   del Skate, per atendre la 
petició deis practicants d’aquest esport, sense tenir que recórrer a practicar en llocs 
no adients i amb el conseqüent perill, per ells, els vianants i els vehicles.

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):

“Mire por donde, la voy a votar a favor, Sr. Luna.

El año pasado me abstuve porque hay una situación muy lamentable en el municipio 
de Roda, ahora se ha mejorado un poquito, no mucho; y se ha mejorado un poquito, 
porque los servicios sociales de Roda están ayudando a la gente.  Además el  año 

Acta de la sessió ordinària 6/2017 del Ple de data 27.4.2017



7

pasado había una partida para libros y comedor que no se gastó. Este año se va a  
separar para que los chavales que no pueden tener los libros por servicios sociales los 
tengan por otras vías.

Por lo tanto, como que se está ayudando de todas las maneras para que no haya 
problemas sociales o que sean los mínimos. Entiendo que esta pista de Skate, bueno 
como dice la parte resolutiva, es iniciar el proyecto para hacer las instalaciones. 

Ya hay una en el Francaset, pero bueno, coge un poco retirada y que se haga en el 
sitio que se crea conveniente y si hay que hacer alguna modificación de crédito, pues 
que se haga, que se hace otras veces.

Por lo tanto, Sr. Luna, para que vea S que cuando hay cosas que me parecen bien no 
se trata de mítines se trata de consecuencias.

Votaré a favor.”

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

“Nosaltres mantenim el criteri del que vam fer en l’anterior plenari.

Només l’afegit que hi ha a la part resolutiva que diu que s’iniciï el procediment, que 
això en un principi no vincula el pressupost ni cal fer cap modificació de crèdit. De 
totes maneres que es mirin les diferents propostes que dóna la moció, una de elles és 
el  Francaset,  evidentment,  no es una pista d’Skate el  que hi  ha allí,  o s’hauria de 
recondicionar mitjançant els informes que hi hagin, mirar el lloc que sigui més adient.

Per tant votarem a favor.

Pren la paraula el Sr. Ibort (C’s):

“Nosotros como ya votamos en su día, volveremos a votar a favor.”

Pren la paraula el Sr. Royuela (CiU):

“Bé, nosaltres no podem fer una altra cosa que recollir el sentir unànime, en aquest 
cas, de la resta de grups d’aquest plenari.

El que farem doncs és això, començar a treballar, a estudiar i pel proper pressupost 
introduirem si es donen les circumstàncies, doncs en el següent pressupost, esperem 
que tinguem un suport llavors, no sé.

Dependrà de vostès si  es fa més o menys, com moltes de les propostes que hem 
passat o passaran avui de Generalitat i del Govern Central.

Què farem? Doncs escoltarem als practicants,  els preguntarem on creuen que pot 
estar  millor  ubicada,  estudiarem  propostes,  demanarem  pressupostos,  bé, 
començarem a moure-ho i  insisteixo, la idea doncs serà com una de les properes 
propostes per al següent pressupost, introduir-la i veurem si surt o no surt.
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Dir-li a la Sra. Ramírez, que gràcies perquè ens està dient que estem una mica millor 
que l’any passat, en certa manera veig que s’està reconeixent la nostra tasca. També 
al  Sr.  Luna donar-li  les gràcies,  per  reconèixer  la  tasca que s’està  fent  l’equip  de 
govern per anar sortint poquet a poquet  de la crisis, perquè aquí s’ha dit que sortim de 
la crisis. S’ha dit i s’ha dit ben clar que sortim de la crisis, fins i tot s’ha posat per escrit 
en una de les mocions, em sembla que en la de les escoles bressol. Agrair doncs el 
reconeixement que ens fan com equip de govern en la nostra contribució a l’efecte.

Estudiarem la proposta, l’absorbim, la fem nostra i, com no pot ser d’una altra manera, 
la votem 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. 
Rafael Luna Vivas (PP-UPR) i el Sr. Joan Enric Vidal Morgades (PP-UPR) i el Sr. Jose 
Ibort Corvinos (C’s) i el Sr. Antonio Bernal Puga (C’s)   i la Sra. Encarna Ramírez Peña 
(ICV-EUiA-E).

Abstenció: cap

En contra: cap

14.AUTORITZACIÓ A L’ALCALDIA PER L’ENCÀRREC DE SERVEIS PUNTUALS AL 
CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS, PER LA PRESTACIÓ D’ACTUACIONS 
DE REFORÇ AL SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES MUNICIPAL.

En data 31 de desembre de 2004 l’Ajuntament de Roda de Berà i el Consell Comarcal 
del  Tarragonès van  signar  el  “conveni  de  col·laboració  regulador  de  la  gestió  i  el 
finançament  de diferents serveis mediambientals”,  el  qual  preveia com a serveis a 
prestar al municipi de Roda de Berà els següents: (1)Recollida, transport i disposició 
de  paper/cartró,  vidre,  envasos,  (2)  servei  de  deixalleria  municipal,  (3)  servei  de 
recollida de paper/cartró d’origen comercial porta a porta, (4) relacions econòmiques 
amb Ecoembes, Ecovidrio i Agència de Residus de Catalunya i (5) altres que en el 
transcurs de la durada del conveni ambdues parts acordin.

Aquest conveni, així com les contractacions que se’n deriven continuen operatius a 
data  d’avui,  mantenint-se  la  prestació  del  servei  per  part  de  la  concessionària 
comarcal.

En el darrer exercici, l’ajuntament ha hagut de recórrer en diferents ocasions al Consell 
Comarcal,  a fi  de sol·licitar la puntual realització de funcions de recollida i  retirada 
d’escombraries.  En tots aquests casos el  procediment ha implicat:  un informe dels 
serveis  tècnics  exposant  la  necessitat  i  sol·licitant  el  suport  tècnic  del  Consell 
Comarcal,  seguidament,  en  virtut  d’urgència,  l’alcaldia  ha decretat  la  sol·licitud del 
servei al Consell Comarcal i d’aquest decret, tal i com disposa l’article 21.1.K) de la 
Llei  de Bases del Règim Local, se n’ha donant compte al  següent Ple per la seva 
ratificació.
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Donada la situació del servei de recollida de residus municipals, actualment en gestió 
directa per part del Consistori, es preveu que és molt probable que al llarg dels propers 
mesos es faci necessari recórrer novament al servei del Consell Comarcal, tant per 
volum de  feina  com per  manca  puntual  de  recursos  humans  o  materials.  Així  ha 
succeït  aquest  mes de març, quan s’ha hagut  de sol·licitar al  Consell  Comarcal  la 
realització puntual de la recollida d’escombraries mentre un dels camions de la flota 
municipal estava en reparació.

Considerant  que  el  Consell  Comarcal  del  Tarragonès,  a  través  de  la  seva 
concessionària,  disposa  de  la  infraestructura  i  dels  recursos  humans  i  materials 
suficients  per  a  donar  resposta  a  les  necessitats  puntuals  que  previsiblement  es 
donaran a Roda de Berà d’ara en endavant.

Tenint en compte que l’article 85 del TRLMRLC estableix que correspon a la comarca 
realitzar  activitats  i  prestar  serveis  d’interès  supramunicipal,  així  com  assegurar 
l’establiment i l’adequada prestació de serveis municipals en el territori de la comarca i 
l’exercici de les competències municipals en els termes establerts al TRLOC.

A fi de simplificar la tramitació d’aquestes relacions puntuals amb el Consell Comarcal, 
així  com  per  optimitzar  la  resposta  municipal  davant  les  possibles  situacions  de 
mancances del servei municipal de recollida d’escombraries, proposo al Ple l’adopció 
del següent, 

ACORD:

PRIMER.- Autoritzar a l’Alcaldia per tal que mitjançant Decret encarregui al Consell 
Comarcal  la  prestació  de  serveis  complementaris  a  la  recollida  municipal 
d’escombraries, quan així ho sol·licitin els serveis tècnics de la corporació.

SEGON.- Donar  compte dels  decrets dictats en virtut  de  la  present  autorització al 
plenari de la corporació, en l’apartat de control de les sessions d’aquest òrgan, que 
tinguin lloc immediatament després de l’adopció de les respectives resolucions.

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. Alcalde (CiU) per fer un resum del punt:

“Ve lligat amb el punt anterior. Es tractaria de facultar a l’Alcaldia per contractar serveis 
d’urgència de recollida de brossa i portar després, no a ratificació, punt que vostès han 
mostrat  una inquietud a  que fos així,  sinó  a  donar  compte al  Ple  del  Decret  que 
l’Alcalde ha signat per poder contractar d’urgència un servei de recollida de brossa, 
sigui la que sigui i en un moment puntual.

Com  els  hi  deia  hi  ha  això  o  la  convocatòria  d’un  Ple  extraordinari  amb  el  que 
comporta, evidentment. Llavors, aquesta alcaldia, el que demana és que es delegui en 
aquesta potestat de poder fer el decret, contractar el servei d’urgència i donar compte, 
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ja que alguns dels grups municipals han mostrat  recel  a que se’ls porti  a ratificar, 
doncs que es porti a donar compte al Ple.

He sentit, no recordo ara qui, que algú ha comentat que allò lògic seria portar a donar 
compte en l’apartat de control.

Aquesta és l’exposició si volen que la Sra. Secretària ho llegeixi íntegrament, doncs 
endavant, sinó els hi donaria intenció de vot i endavant.”

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

“En este punto me voy a abstener, porque no lo tengo muy claro. Hasta que no me lo 
lea bien, me voy a abstener.”

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

“Sí, realment no és que ens agradi molt aquest tema, ja sap vostè la postura nostre i 
de condescendència amb el Ple de fa uns dies, tampoc estem d’acord de convocar un 
Ple extraordinàri d’una hora per l’altra, pels costos que hi ha, però si no hi ha cap més 
remei.

Però també, tornem a dir, de la mateixa manera que vostès per Junta de Govern i per 
decrets d’alcaldia havien aprovat moltes coses i ara ho porten aquí. Doncs ara aquest 
tema, ja que és tant urgent i entenem que és un tema d’importància pel municipi en el 
cas d’emergència, perquè hi hagi alguna averia, que és possible que es produeixi. Bé 
no és que ens faci massa gracia però li votarem a favor.”

Pren la paraula el Sr. Alcalde (CiU) per fer un aclariment:

“Jo intentaré ser molt, molt breu, per explicar una cosa.

Aquest govern ni cap govern decideix que va a Junta de Govern, a Decret d’Alcaldia, i 
a Plenari, està  escrit a la Llei; i després, sempre pots anar a un estament superior, 
que això si que t’ho permet. 

És el que està escrit en el cartipàs municipal, no estem inventant res.

No portem coses a vegades perquè volem aquí i a vegades aprovem coses a la Junta 
de Govern, perquè volem allà, no. És perquè ho marca la Llei i la hem de complir tots 
els que estem aquí asseguts.

No és res més que això.”

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

“Primer de tot, donada la urgència, una altra vegada, ja que estem aquí sempre amb 
urgències....

Jo no sé quin tipus de conveni tenen vostès, que hem de validar pel Ple unes factures 
de 584€, escolti, per això està l’Alcalde i l’Equip de Govern, no se quins convenis fan.
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Vam demanar el conveni, me l’he llegit i no he vist que tingui que ser acord de plenari. 
En el conveni no ho posa en cap lloc.

Però bé, discutim, és un acord d’execució d’un conveni i si no està en el conveni, no 
podem fer referència al conveni. Si nosaltres no tenim contractada la recollida lateral o 
trasera, no està al conveni, tindrem que fer una altra cosa.

No ens podem apoyar en el conveni, perquè no està en el conveni.

Este servei, Sr. Alcalde, el donem nosaltres per gestió directa...”

Pren la paraula el Sr. Alcalde (CiU) per fer un aclariment:

“Això no és el que estem discutint Sr. Benedicto.”

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

“Sí que estem discutint això. I ara resulta que és per urgència perquè com no s’ha 
invertit res, en anys, en el servei de recollida d’escombraries...”

Pren la paraula el Sr. Alcalde (CiU) per fer un aclariment:

“Sr. Benedicto ho està portant cap a on vostè vol. No és així.”

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

“Em treu vostè la  paraula Sr.  Alcalde? No m’interrompi,  si  vol  me la treu,  però no 
m’interrompi, si us plau.”

Pren la paraula el Sr. Alcalde (CiU):

“Doncs li trec la paraula, Sr. Benedicto.”

Pren la paraula el Sr. Ibort (C’s):

“Nosotros vamos a votar a favor, y lo hacemos porque creemos que de alguna manera 
hay que solucionar este tema de una vez.

Creo que las formas pueden ser las correctas, si usted está facultado para tomar esa 
decisión, toma esta decisión y después, da cuenta al Pleno. A nosotros ya nos parece 
bien.

Por lo tanto votamos a favor.”

Pren la paraula el Sr. Royuela (CiU):

“Ho has resumit perfectament.

Lo únic que farem és donar compte d’un decret com es donen compte d’altres. Avui 
són  de  580€  però,  poden  ser,  Déu  no  ho  vulgui,  de  més diners,  en  funció  de  la 
reparació del camió.
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De  totes  maneres  tot  és  amb  esperit  garantista,  l’únic  que  fem,  és  posar  en 
coneixement.

Per tant, el que portem és el decret que hagi pres l’Alcalde, però insistim el decret ja 
està pres, la solució ja està feta i el servei ja està prestat.

Per tant el que traiem és el terme de RATIFICACIÓ, que ha portat a engany, i ha portat 
a alguns de vostès al punt número 7 a votar-li en contra a una factura de 584€ per un 
servei de recollida d’escombraries.

L’Alcalde  el  que  vol  és  aclarir  aquest  tema  garantista,  en  funció  d’un  conveni, 
interpretat o no, no ho se jo, però en tot cas no és pas en disminució de les garanties. 
És al contrari.

Per tant, entenem que la postura que els oferim agraïm que part dels presents l’hagin 
votat a favor, com nosaltres també farem.”

Pren la paraula la Sra. Ramírez (ICV-EUiA-E) en torn de replica:

“Una vez escuchada la exposición y viendo lo que he votado anteriormente. Mi voto lo 
cambio.

Favorable”

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

“Em refereixo  a  aquest  punt,  que estem parlant  de recollida  d’escombraries si  no 
m’equivoco, és el que diu el decret.

No parlem de quantitats, suposo que seran les que marca la Llei. 

Podrien  ser  més  minves,  o  més  menudes.  Estem  donant,  pràcticament,  lo  que 
teòricament no estem d’acord, estem externalitzant d’alguna manera el servei.

Jo no ho entenc, i torno a repetir que ens recolzem en un conveni on no parla de 
recollida del tipus de residus dels que aquí estem parlant, això no ho tenim, ni delegat 
ni transferit al Consell Comarcal.

Això ho veig, com a mínim dubtós.

Després, estem dient, en principi que no estem d’acord en que anéssim al Consell 
Comarcal a externalitzar el servei, i aquí no parem de votar tots a favor quan el Sr. 
Alcalde ens diu que això és el que hi ha. Acabem de donar un pas més a externalitzar 
els serveis.

Votarem que no.”

Pren la paraula el Sr. Royuela (CiU):

“Sr. Benedicto, en desacord només va estar vostè. La resta no va votar en desacord.”
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Pren la paraula el Sr. Benedicto (PSC-CP):

“Sí sí, està clar que només vam votar en contra d’això nosaltres, i ho mantenim.”

Pren la paraula el Sr. Alcalde (CiU):

“Només perquè m’ho aclareixi Sr. Benedicto.

No vol que fem decret d’alcaldia, a ratificació de Ple, no vol que fem decret d’alcaldia, 
a donar compte, per tant només ens queda més opció que fer un Ple a un cost de 
3.025€.

Doncs escolti, no hi ha més sortida.”

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

“Sí, sí, sí que hi ha més sortida…

Quants convenis  tenen vostès amb altres institucions,  quants contractes gestionen 
vostès, quants decrets signa vostè al cap del mes…quants es porten a ratificar pel 
plenari?

El conveni està mal fet.”

Pren la paraula el Sr. Alcalde (CiU):

“Miri Sr. Benedicto, està parlant de l’any 2004, no és de l’any 2004 el conveni?”

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

“El contracte de la platja, el contracte de la poda, portin també a ratificar, i de pas ens 
enterarem aquí en el plenari, tots, que és el que estem gastant, és així de clar.”

Pren la paraula el Sr. Alcalde (CiU):

“No m’ha contestat Sr. Benedicto.

Fem un Ple extraordinari a un  cost de 3025€?”.

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

“Per a mi  això és execució de conveni  o no, ara ja  tinc algun dubte. No se si  es 
aquesta gestió de recollida d’escombraries, que no és ni la d’específica, ni la de vidre, 
o la de plàstic o la de paper, és un altre tipus que, això no ho tenim cedit, no ho tenim 
conveniat. Ara ho estem conveniant. És el que m’està fent firmar vostè? I per urgència. 
És el que m’està fent fer?

És que jo tinc els meus dubtes.
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I, a més, sense informe d’intervenció. Estem donant al Sr. Alcalde, que externalitzi, a 
partir d’ara i no sabem que ni per quin import els serveis a partir de demà, en cas 
d’urgència.

Per tant, tal i com tenim els camions i la recollida de brossa, pot ser  in eternum Sr. 
Alcalde.”

Pren la paraula el Sr. Alcalde (CiU):

“Sr. Benedicto, si per vostè fos, encara estaríem sense fer la recollida de la brossa del 
mes de juliol i agost de l’any passat.”

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

“Si per mi fos tindríem uns camions com Déu mana, i propietat nostra, i el servei el  
faríem nosaltres, si per mi fos, Sr. Alcalde.”

Pren la paraula el Sr. Alcalde (CiU):

“Doncs governi.

Sra. Secretària podria llegir en la part del conveni on diu anàlegs o serveis similars o 
una frase en aquest sentit.”

Pren la paraula la Sra. Secretària, per fer uns aclariments:

“El conveni té per objecte el que està descrit en l’annex. En el cas de Roda de Berà: 
recollida, transport i disposició de cartró/paper; recollida, transport i disposició de vidre;  
recollida,  transport  i  disposició  d’envasos,  servei  de  deixalleria  supramunicipal;  
recollida de paper/cartró d’origen comercial porta a porta; relacions econòmiques amb  
Ecoembes, Ecovidrio i l’Agència de Residus de Catalunya ( o ens que en el futur es  
determini);  i  altres  que  en  el  transcurs  de  la  durada  del  conveni  ambdues  parts  
acordin.”

Pren la paraula el Sr. Alcalde (CiU):

“I altres que en el transcurs de la durada del conveni ambdues parts acordin.

Ambdues parts són el Plenari del Consell Comarcal i l’Ajuntament de Roda de Berà. Li 
repeteixo, en el plenari del mes de juliol o agost en el plenari del Consell Comarcal es 
va passar la ratificació i, es va ratificar, i en aquest plenari també.

No és res diferent  de l’estiu de l’any passat, no li donin més voltes.

No té res a veure amb externalitzar, com diu vostè, el servei de brossa.”

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

“Doncs a partir d’ara només signarà vostè Sr. Alcalde.”

Pren la paraula el Sr. Alcalde (CiU):
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“Molt bé, moltes gràcies.”

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. 
Rafael Luna Vivas (PP-UPR) i el Sr. Joan Enric Vidal Morgades (PP-UPR) i el Sr. Jose 
Ibort Corvinos (C’s) i el Sr. Antonio Bernal Puga (C’s)  i la Sra. Encarna Ramírez Peña 
(ICV-EUiA-E).

Abstenció: cap

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

15. MODIFICACIÓ DEL CALENDARI DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DEL ROM.

Tal  com  s’ha  precedit  anteriorment  s’incorpora  a  l’Ordre  del  dia  aquest  punt  per 
urgència amb assentiments dels membres del plenari, que és la sol·licitud de canvi de 
data de la propera sessió de la Comissió Especial del ROM.

Pren la paraula la Sra. Secretària:

“Aquesta és una proposta que es presenta in vocce, entent-se que aquesta formula no 
significa cap impediment, ja que la mateixa no té cap complicació. 

Per  demà  estava  convocada  la  sessió  de  la  Comissió  Espacial  del  ROM,  per 
correspondre la sessió ordinària el dimarts següent i ser vigília de festa, es va haver 
de convocar el dia hàbil anterior, que és el que diu el cartipàs. En casos de vigílies i 
festius passa al dia hàbil anterior.

Llavors es va convocar per aquest divendres i hi ha una petició perquè es modifiqui la 
data .

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

“Ha sigut una petició del Grup Municipal del Partit dels Socialistes.

Aquesta sessió estava prevista per el dia 2, aquest dia no hi ha servei de secretària,  
donat que és festa a les oficines, i per tant s’havia passat al dia abans. A mi com a 
portaveu municipal el dia abans no em va gens bé, i hem estat parlant altres portaveus 
municipals i tampoc els hi va massa bé.

El que s’ha proposat amb el consens de la resta de portaveus dels grups municipals és 
posposar-la fins el proper 6 de juny de 2017.”

Pren la paraula el Sr. Alcalde:

Acta de la sessió ordinària 6/2017 del Ple de data 27.4.2017



7

“Fem votació o per assentiment?”

Pren la paraula la Sra. Secretària:

“No cal que estigui dictaminat. Poden votar-ho directament.”

Finalitzades les intervencions, la proposta de modificació de la propera sessió de la 
Comissió Especial del ROM es sotmet a votació i resulta aprovada per assentiment, 
de tots els membres de l’arc plenari.
 

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

11. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA- 2017-0364 AL 2017-0702

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, per fer uns aclariments:

“Informar que demà rebreu còpia d’un document signat, per l’alcalde, ja que pot fer-ho, 
de prohibició de l’obertura de les conegudes Carpes de Roda de Berà.

En aquestes últimes setmanes, han aparegut moltes vegades per les xarxes,  amb la 
credibilitat que tenen, però amb la constància que s’ha acabat, s’ha demostrant que 
era cert, que algú tenia la intenció d’obrir les Carpes de Roda de Berà, jo ja he dit 
alguna vegada en aquest plenari que aquesta activitat, en aquest moment,  no complia 
cap de les normatives,  donat  que aquestes persones tenien una llicència  de l’any 
2005 i porten tancades des de l’estiu del  2012, per tant, s’han d’adequar abans d’obrir 
l’activitat; a més una activitat que no és innòcua. Així doncs, s’han d’adequar a tota 
aquella legislació que a dia d’avui està vigent. 

Ho comento perquè l’últim que ha sortit, ho dic desprès de reunir-nos amb mossos i  
jocs i espectacles, és que el dia previst d’obertura és el d6 de maig.

Per  tant  que  tingueu  coneixement  que  demà  tindreu  aquest  decret,  dictat  des  d’ 
Alcaldia,  del  que us farem arribar còpia, i,  evidentment  també al  promotor,  perquè 
tingui coneixement que aquell dia tenen prohibit obrir les carpes fins que no legalitzin 
l’activitat, tal i com estava legalitzada, però per l’any  2017. 
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Farem ressò també per  les xarxes,  evidentment,  per  intentar  que aquells  que per 
desconeixement, tot i que hem informat vàries vegades i a vàries persones que han 
trucat, que han llogat barres dins de les carpes o gent que sé que han fet càsting per  
estar darreres d’aquestes barres, que sàpiguen que el que han signat, a dia d’avui i, 
evidentment, el dia 6 de maig, perquè no hi ha temps per fer-ho, aquesta activitat no té 
llicencia municipal, i farem el que calgui, perquè ens toca, per tal que es compleixi la 
llei.

Jo  no  sé  si  aquestes  persones  tindran  llicència  d’activitat  al  mes  de  juny,  juliol, 
setembre o octubre;  en tot cas primer ho tenen que sol·licitar a l’ Ajuntament de Roda 
de Berà, cosa que a dia d’avui encara no ho han fet. Espero que hagi quedat clar”

C) PRECS I PREGUNTES.

L’alcalde dóna pas al punt de precs i preguntes, i explica que com podran veure s’ha 
modificat una mica la mecànica, i respondran les preguntes els regidors de cada àrea i 
si hi ha alguna àrea que no estigui  prou definida, doncs en aquest cas serà l’alcalde o 
el portaveu qui respondrà.

Pren la paraula el Sr. Royuela per tal de començar a donar resposta a les preguntes 
realitzades a l’anterior Ple.

Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU):

“Si,  començarem per  donar  resposta  a  les  preguntes  formulades  per  ICV-EUiA-E, 
respecte dels pisos de la Barquera, que son de lloguer social. Se’ns pregunta com està 
el  tema,  quan  finalitzen  els  contractes  amb  els  actuals  llogaters  i  quan  es  pode 
començar a confeccionar les bases. Per tant, aquesta pregunta serà contestada per la 
Sra. Teresa Ferré, que és la regidora de serveis socials”.

Pren la paraula la Sra. Ferré (CIU):

“Bona tarda, en principi dir que sí, que és cert que finalitzen els contractes aquest any, 
el 31 d’octubre, i serà en aquest moment que començarem a preparar les noves bases 
per procedir a l’adjudicació.

És un tema que tenim com a prioritari des de la Regidoria d’Acció Social, per tant es 
l’únic que puc dir a data d’avui, quan tinguem confeccionades les bases, les durem 
aquí al Ple perquè en tinguin constància”.

Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU):

“Les següents preguntes estan fetes pel grup municipal PP-UPR, una de les preguntes 
te relació amb un dels punts que s’han debatut  aquí avui,  que és la  problemàtica 
existent amb el tema de l’ocupació i els problemes que això comporta.

Se’ns  demanava  que  s’aclarissin  els  criteris  que  es  segueixen  per  censar  a  les 
persones que es troben amb aquests tipus de situació.
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Respecte aquest tema sóc conscient que se’ls ha fer arribar un informe de secretaria, 
si volen que el llegim públicament o sinó, com ja el tenen tots vostès, podem donar la 
qüestió per contestada.

(Els representants del grup PP-UPR manifesten que donen per resposta la qüestió i la 
resta de membres del plenari assenteixen).

La següent pregunta fa referencia a la piscina municipal a la zona esportiva, i se’ns 
preguntava si hi ha previsió de construir o cobrir si més no un dia o altre la piscina  
municipal. Aquest tema li correspon a la regidora Cèlia Treserres, regidora d’esports”

Pren la paraula la Sra. Treserres (CIU):

“Bona nit a tothom, no hi ha previsió, ni és una prioritat avui a dia, donat l’elevat cost  
que suposaria el manteniment d’una piscina coberta.

L’any 2006 es va fer un càlcul del que costaria el manteniment, i només de consum 
elèctric pujaria uns 250.000 euros anuals, el que suposa un cost elevat per la població 
que te actualment un municipi com Roda de Berà.

El que si volem fer es treballar per tal de formalitzar un conveni amb poblacions veïnes 
que  tinguin  piscines  cobertes  i  aconseguir  el  mateixos  avantatges  que  tenen  els 
residents en aquestes poblacions”.

 Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU):

“El següent punt també fa referència a la mateixa  zona esportiva i la pregunta era: Qui 
es farà càrrec de la zona esportiva de l’Eixample a portes d’iniciar la nova temporada? 
Respondrà la regidora Cèlia Treserres”.

Pren la paraula la Sra. Treserres (CIU):

“Actualment, tenim una solució temporal a l’espera de fer una adjudicació definitiva, 
mentrestant  estem elaborant i treballant en unes noves bases.

Es una empresa contractada per dur a terme el manteniment del complex, dur a terme 
la dinamització esportiva, durant el temps que no tinguem preparades aquestes bases 
definitives. Esperem que al finalitzar l’any, ja puguem dur a terme aquesta adjudicació 
definitiva”.

Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU):

“Ens pregunten les previsions que hi ha de netejar les pistes de petanca i bàsquet, que 
són instal·lacions relacionades amb el tema esportiu, per tant li donem la paraula a la 
regidora Cèlia Treserres, regidora de l’àrea”.

Pren la paraula la Sra. Treserres (CIU):

“El manteniment de les zones esportives, tenen una partida pressupostaria destinada a 
arranjar  desperfectes,  manteniment  d’equipaments  exteriors  i  accions  vandàliques. 
Com tots vostès ja saben el pressupost del 2017 està aprovat definitivament, no se si 
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va ser abans d’ahir o be ahir, i ja s’han donat les instruccions necessàries per realitzar 
els manteniments necessaris per deixar en bon estat l’equipament o qualsevol altre 
equipament que sigui necessari.

En referència a la neteja d’aquesta zona, dir-li que la mateixa estava feta una setmana 
abans de que vostè m’ho recrimines en un Ple, concretament es va dur a terme el 22 
de març”.

Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU):

“La següent pregunta també pertany al torn del grup municipal PP-UPR i va dirigida al 
regidor d’Urbanisme, i la pregunta és: Hi ha previsió d’asfaltar quan sigui possible, el 
pàrquing de la zona escolar i del centre de salut? ”

Pren la paraula el Sr. González (CIU):

“Bona tarda, be millor dit, bona nit ja. Previsió a dia d’avui no en tenim. Aquí també a la 
pregunta es parlava de que quan plou es fa un toll i no es pot caminar be per la zona 
perquè hi ha aigua i quan fa calor el problema és per la pols.

Be, es va posar a la zona un triturat d’asfalt que el que fa es drenar l’aigua en dies de 
pluja.

També es deia de regar la zona, però tenim el problema que si reguem molt molesta 
l’aigua i si no reguem prou molesta la pols.

De moment no hi ha previsió, tenim altres prioritats, hi ha zones del municipi on fa 
molta més falta i de moment ho deixem aquí, tot i que si és cert que ho podríem fer, ho 
afegim a la llista”.

Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU):

“La  següent  pregunta  també  esta  dirigida  al  regidor  d’Urbanisme  i  es  una 
pregunta/prec respecte l’habilitació de pàrquings per persones amb minusvàlua dins 
l’entorn  del  carrer  Sant  Isidre  on s’han  col·locat  les  pilones recentment  per  evitar 
l’aparcament en aquest carrer tant estret”.

Pren la paraula el Sr. González (CIU):

“Referent a la pregunta que es fa, dir que tenim sis aparcaments per a minusvàlids, el 
primer el trobaríem al carrer Marinada-Generalitat, i, evidentment ,no es pot posar al  
carrer Sant Isidre perquè no es pot aparcar i, per tant, son properes.

La primera com ja he dit al carrer Marinada, la segona seria al Carrer Sant Jordi-Sant 
Isidre, la tercera al carrer Sant Isidre a la mateixa cantonada, la quarta al costat de la 
biblioteca que queda a uns 50 metres del carrer Sant Isidre, la cinquena al mateix 
carrer Sant Isidre amb la Plaça del Pins i la sisena la tenim al carrer de la Via, a dalt de 
tot de la Plaça dels Pins, i actualment podem dir que pràcticament a totes les cruïlles 
del carrer Sant Isidre, si no a un costat doncs a l’altre, hi ha places de minusvàlids.
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Hi ha una altra, que potser s’escapa, al carrer Vendrell, entre el carrer Sant Isidre i el 
carrer Nou, que aquí si que hi ha previsió de posar la setena plaça en aquella zona de 
pàrquings”.

Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU):

“La darrera pregunta d’aquest grup polític va dirigida a l’alcalde, preguntaven si  es 
mantindria el nom de CIU a Roda de Berà”.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:

“Molt bé, doncs si el mantindrem fins que decidim canviar-lo. Els nostres afiliats, els 
nostres simpatitzants, seran els que decidiran de moment si es canvia el nom.

Jo, no tinc cap problema, tal i com diu en un mitjà escrit, perquè jo sóc independent i jo 
puc anar cap on vulgui i no m’haig de justificar davant de ningú, per haver canviat de 
partit polític d’un dia per l’altre. 

Quan nosaltres creiem que ho hem de fer, doncs ho farem. D’acord?”.

Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU):

“Ara, és el  torn de les preguntes realitzades pel grup municipal PSC-CP, també en 
relació al que s’ha parlat en algun d’aquest punts.

Se’ns preguntava si les famílies que havien marxat d’aquella zona conflictiva havien 
tornat o no havien tornat. Aquesta pregunta la respondré jo mateix, com a regidor de 
governació.

Al respecte haig de dir que no tinc constància, no ho sabem, almenys per part dels 
serveis de la policia, doncs no ho sabem.

La següent pregunta fa referència a l’àrea de serveis, la contestarà Cèlia Treserres i fa 
referència als criteris de contractació que es segueixen en  la recollida de la poda”.

Pren la paraula la Sra. Treserres (CIU):

“Els criteris que es segueixen de contractació, i crec que els regidors aquí presents ho 
saben, són contractes menors, i,  per tant, la dinàmica que segueix l’ajuntament en 
aquest moment es demanar tres pressupostos i aquell que ofereix millors condicions 
és al que se li adjudica.

En relació  a  la  pregunta  de la  sectorització,  entenc que amb això  se’ns  pregunta 
quines  urbanitzacions  són  sotmeses  a  poda  i  d’altres  urbanitzacions  les  fan  els 
mateixos  treballadors  de  la  brigada.  En  aquest  sentit  són  els  tècnics,  la  mateixa 
brigada municipal, els seus encarregats i l’equip directiu, és a dir, l’àrea de serveis, qui, 
després  de  recollir  les  dades  d’altres  temporades,  disposa  quina  és  la  millor 
organització.

Aquest és el criteri que fem servir, el que els nostres tècnics ens indiquen.
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Amb això també vull donar resposta al PSC-CP, qui ens deia que aquesta pregunta no 
havia estat contestada en un Ple anterior, i vull deixar constància que en l’acta del dia 
26 de gener  de 2017,  consta  tot  això  que he llegit.  És a  dir,  que ja  es va donar 
resposta.

Pren la paraula el Sr. Royuela (CIU):

“La següent pregunta fa referència a l’àrea de personal, i em correspon a mi com a 
regidor de governació.

Se’ns preguntava si em negociat els acords als que s’ha arribat amb els sindicats, en 
relació als llocs de treball. Val dir que a las taules de personal es fa el traspàs de la 
informació relativa als llocs de treball que es van passar en els darrers pressupostos.

La darrera pregunta està relacionada amb l’àrea d’Urbanisme i és referent a la vorera 
de  l’Av.  del  Mar,  i  se’ns  preguntava  si  es  considerava  suficient  la  reparació  que 
s’estava fent per part de l’Ajuntament de Roda de Berà.”

Pren la paraula el Sr. González (CIU):

“La reparació pròpiament dita, com a reparació, es dóna ja per feta i després hauríem 
de parlar si cal o no fer una reposició o fer una vorera nova”

Pren la paraula el Sr. Alcalde, per donar pas al torn de precs i preguntes.

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

- “Solo tengo una pregunta. En la Pedrera se han puesto unas gradas de cemento, tal 
y como se dijo el año pasado que se haría, y que además también habrá alumbrado, 
creo que todo esto es positivo.

Hace tiempo que estoy pasando por el lugar para verlo, y no me parece mal lo que se 
ha hecho, pero yo lo hubiera hecho de otra manera y no de cemento. 

Hubiera puesto unas traversas de vía, algo más natural pero bueno… no me parece 
mal.

Lo que no veo correcto es que no se haya hecho, o yo no lo he visto, un acceso para 
personas con discapacidad. Si bien todas las gradas tienen pavimento,  no hay un 
acceso  en  la  acera  para  que  pueda  pasar  una  silla  de  ruedas  o  personas  con 
discapacidad, por este motivo creo que se tiene que tener en cuenta y que si no se ha 
previsto, pues que se haga.

Teniendo en cuenta que muchos edificios públicos no tienen este tipo de accesos, 
como es el  caso  de este  en que estamos,  dónde ya ha habido dos accidentes  y 
tuvieron que subir con muletas por el escalón.

Por  lo  tanto,  para  evitar  estas  situaciones,  que  se  adapten  también  los  accesos. 
Únicamente esto, gracias”. 

Pren la paraula el Sr. Vidal (PP-UPR):
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“Bé, en primer lloc vull dir al senyor Royuela, que nosaltres no recriminem, més aviat 
preguntem. 

Simplement tres preguntes per la meva part, ja que el meu company, el Rafa Luna, en 
farà una altra.

- Com es possible que els dies de Setmana Santa, amb una alta afluència, i  mes 
aquest  any,  a la  zona marítima,  cap servei  de les platges,  ni  tan sols  les dutxes, 
imprescindibles, estiguessin en funcionament amb uns serveis mínims.

Molta gent, que a causa del bon temps va anar a la platja, es va trobar amb un pam de 
nassos.  Tots els serveis fora de funcionament,  segons ens consta per les queixes 
rebudes.

Realment, el que voldríem preguntar es que si son conscients que molta gent potser 
no tornarà al municipi, perquè les coses no funcionen, potser si tornaran després de 
juny, però és una cosa que realment... no sé. Vostès diran si és veritat o no és veritat,  
realment si és així, en deixem constància, per aquesta queixa que hem rebut.

- Ja que parlem de la zona costanera podríem dir, de nou, que s’ha fallat amb el tema 
de les pudors i de les aigües acumulades a la platja al costat del Roc de Sant Gaietà.

L’estiu és a tocar i el problema, anunciat fa unes setmanes, sembla que persisteix. 
Sabem certament  que  s’han  mogut  vostès  per  tal  de  solucionar-ho,  però  segueix 
sense resoldre’s. Hi ha algues, mala olor i aigües brutes.

Volem preguntar quines actuacions pensen fer per part seva per tal d’evitar, aquesta 
imatge? Perquè realment no ens ajuda.

- Hem rebut també queixa de la presència de rates gegants per la zona, rates que 
realment incomoden a la gent, sembla ser que fins i tot els gats es poden espantar per 
la presència d’aquestes rates.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:

“Jo, de gegants no n’he vistes”.

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

- “A banda de tornar a posar en funcionament el CAP de la zona de la platja, ens 
interessem, a petició de molts veïns i veïnes, del tema de les residències sanitàries, al 
nostre municipi.

- Val a dir que passen els anys, s’incrementen els habitants, i quan hi ha una urgència, 
cap a Torredembarra, Tarragona o El Vendrell. Hi ha previst tornar a intentar un dia o 
altre, obrir  aquest  servei  d’urgències imprescindible,  aquí a Roda de Berà? També 
podríem intentar que es sumessin municipis veïns, com Creixell o Bonastre, amb un 
tema de mancomunitat, que es porta tant avui en dia.
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- També tenim entès, d’acord amb la poca informació que rebem, que les licitacions de 
les guinguetes de les platges,  s’han adjudicat  per  aquesta temporada d’estiu.  Ens 
podrien dir els noms dels adjudicataris, temps d’adjudicació de cadascuna i els criteris 
establertes per a la seva concessió?

Dono la  paraula  al  meu  company Rafa  Luna,  que formularà  la  següent  pregunta. 
Gràcies”.

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

- “Disculpi, senyor alcalde, de vegades hi ha preguntes i precs, però jo vull agrair amb 
el cor a la mà, el fet que després de dos anys poguéssim escoltar la veu dels regidors,  
i ho vull agrair de veritat, perquè això deixa constància que els regidors, parlen, que els 
regidors porten a terme les seves tasques i per tant es d’agrair que avui s’hagi escoltat 
la veu dels regidors i amb una resposta.

- Simplement, una pregunta. Jo he entès molt be la resposta que ha donat vostè, sobre 
el PDCAT, ho he vist clar, i sobretot qui m’ho ha deixat claríssim és el senyor Royuela, 
que diu: “ Nosaltres no som Junts pel  Sí” ara ho entenc! Vostès son d’un altre 
món”.

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

“Des de los mundos de Yupi, quiero hacer dos preguntas. 

- Una es sobre els moviments de sorra, que s’han fet darrerament a la zona de la 
platja,  Costa  Dorada,  Barà,  etc...  Hi  ha un tràfec de sorra,  volem saber a que es 
deuen, qui els fa, perquè els fa i, sobretot, a càrrec de qui van?

Són tres preguntes en una, i si serà suficientment clar, perquè sinó la formularem per 
escrit.

- Respecte al tema de la poda, torno a repetir que no ens contesten el que nosaltres 
preguntem, perquè només fan referència a la recollida i nosaltres ens referim a la poda 
sencera, per tant poda i  recollida. Quins criteris tècnics o jurídics si  fan contractes 
menors i en quin temps i sectors es fan?

Perquè, estem dient que tenim un pressupost de 180 i pico mil de poda, i volem saber  
quins criteris, que suposem seran tècnics, utilitzem per dur a terme contractes menors 
i dividir-ho en parts, això es el que estem demanant.

Volem saber  quins criteris tant  a nivell  contractual  com a nivell  de recollida,  si  no 
s’entén be ho farem per escrit perquè la cosa quedi més clara. Gràcies, senyor alcalde 
no hi ha mes preguntes”.

Pren la paraula el Sr. Bernal (C’s):

- “Be en tenim dues, una ja l’ha contestat vostè nomes començar i l’altra pregunta que 
volem fer, és la següent: nosaltres vàrem presentar a finals de l’any passat una moció 
sinó recordo malament,  sobre la taxa de l’1’5% de vol  i  no hem sabut  res mes  i  
justament avui el diari de Tarragona, a la primera fulla en titulars posa: “El supremo 
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reconoce 14 sentencias y obliga a las eléctricas a pagar a municipios por los tendidos 
eléctricos la tasa por el uso de suelo”.

Tivissa, que era una de les poblacions que va insistir doncs rebrà 200.000€ per aquest 
concepte, el preu per metre lineal son 12.000€ i amb el tema del gas el preu esta 
mínim de 500 a 4.000 per metre, i d’aquest tema no hem tornat a saber res mes i 
voldríem saber si  aquesta taxa s’ha cobrat o demanat o com esta el  tema. Moltes 
gràcies”. 

I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les vint 
i una hores i cinquanta-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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