AJUNTAMENT
DE LA VILA DE
LA BISBAL DEL PENEDÈS

ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA
BISBAL DEL PENEDÈS CELEBRADA EL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2012.
La Bisbal del Penedès, 18 de setembre de 2012.
Al Saló de Plens, es reuneixen en sessió ordinària els membres del Ple, sota la presidència
de l’Il·lm. Sr. Josep M. Puigibet Mestre (ERC-AM), Alcalde de la Corporació i President
d’aquest Ple i amb l’assistència de:
Sr. Joaquín Rivas Piqueras (ERC-AM)
Sra. Montserrat Mestre Farrerons (ERC-AM)
Sra. Mónica M. Pérez Garrido (ERC-AM)
Sra. Pilar Verdún Vives (ERC-AM)
Sra. Juana Reina Torres (ERC-AM)
Sra. Ma. Carmen Burgos Rodríguez (CIU)
Sr. Pere Saumoy Bundó (CIU)
Sra. Agnès Ferré Cañellas (CiU)
Sr. Ferran Maria García Escobar (CiU)
Excusant la seva assistència al Ple els regidors:
Sr. Ramon Rovira Guasch (PSC-PM)

Actua com a secretari la Sra. Elisabet Figueras Tuset, secretaria interventora accidental de
la Corporació.
L’objecte de la reunió és la celebració d’una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament,
segons l’ordre del dia que tot seguit es transcriurà.
ORDRE DEL DIA
1.-Aprovació de les actes dels plens anteriors
2.-Aprovació determinació de les festes locals per a l’any 2013
3.-Donar compte de la liquidació de l’exercici 2011
4.-Donar compte de la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de l’Albornar
5.-Acord de compliment de la sentència 193/2012, nul·litat acord del ple 8 de juliol de 2012
d’aprovació de convenis de col·laboració amb diverses entitats.
6.-Donar compte de les resolucions de l’Alcalde
7.-Precs i preguntes
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 10,00 hores.
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Punt 1.- APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS
És deix sobre la taula l’acta de la sessió extraordinària celebrades el dia 13 de juliol de 2012
perquè el regidor Pere Saumoy no l’havia rebut en 48 hores d’antelació i del dia 10 de
setembre de 2012 perquè tots els regidors no l’havien rebut en 48 hores d’antelació.
b) Se sotmet a votació dels regidors l’acta del Ple del dia 19 de juny de 2012 amb el següent
resultat:
Vots en contra: 10 (ERC, CiU)
Vots a favor: 0
Abstencions: 0
Per tant s’eleva a definitiva l’acte de la sessió del dia 19 de juny de 2012
2.- DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2013
La Secretaria fa lectura de la proposta d’acord, no prenen part el cap regidor en el debat del
punt, es sotmet el punt a votació amb el següent resultat:
Vots a favor: 10 (ERC, CiU)
Vots en contra: 0
Abstenció: 0
Atesa l’Ordre del Departament de Treball EMO/185/2012, de 22 de juny, per la qual
s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2013.
Atès l’article 37.2 de l’Estatut de treballadors que indica que de les catorze festes laborals,
dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret de la Generalitat on s’estableix que les
dues festes locals seran fixades per Ordre del conseller d’empresa i Ocupació, a proposta
dels municipis respectius, cal que aquest Ajuntament faci arribar les propostes de festes
locals per a l’any 2013.
Atès l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, sobre regulació de la jornades de treball,
jornades especials i descansos, aquest acord ha de ser adoptat pel Ple de l’Ajuntament.
Per tot això, el Ple per unanimitat acorda:
Primer.- Establir com a Festes Locals del municipi de La Bisbal del Penedès per a l’any 2013
els següents dies:



23 d’abril de 2011 (dimarts)
16 d’agost de 2011 (divendres)

Segon.- Comunicar el present acord al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya.
3.-DONAR COMPTE DEL DECRET DE LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2011
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Atès que en data 3 de juliol de 2012 es va incoar procediment per aprovar la liquidació del
Pressupost de l’exercici 2011.
Atès que en data 5 de juliol de 2012, es va emetre Informe d’ Avaluació del Compliment de l’
Objectiu d’ Estabilitat Pressupostaria.
Atès que en data 5 de juliol de 2012, va ser emès informe d’ Intervenció, de conformitat amb
el que es disposa a l’article 191.3 del Text Refós de la Llei d’ Hisendes Locals.
De conformitat amb el que es disposa a l’article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb el
disposat a l’article 90.1 del Reial Decret 500/1990, sobre matèria pressupostaria.
RESOLC
PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressuposto General de 2011.
SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebri, d’
acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’ abril.
TERCER. Ordenar la remissió de còpia d’ aquesta Liquidació als òrgans competents, tant de
la Delegació d’ Hisenda com de la Comunitat Autònoma.
QUART. Atès que la liquidació pressupostària se situa en superàvit per import de 2.347,00€,
de conformitat amb l'article 32 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, procedir a destinar aquest superàvit a reduir
l'endeutament net.
CINQUÈ.- Del romanent afectat es realitza la següent incorporació a pressupost 2012
d’acord amb l’article 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals:
nom obra
Total romanent afectat
Projecte urbanització Miralba
656.745,92 €
Quotes urbanització
30.000,00 €
Amortització préstec per reducció sou de personal
7.433,03 €
2010
TOTAL INCORPORACIONS
694.178,95€
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4.- DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT
DE L’ALBORNAR
Que l’Assemblea General de la Mancomunitat de l’Albornar, a la sessió que va tenir lloc el
dia 8 d’agost de 2012, amb el quòrum exigit pel Text refós de la Llei municipal Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i amb la reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, va prendre
entre d’altres, la resolució de la següent part dispositiva:
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT
DE L’ALBORNAR, MC/11/020.
En data 3 d’agost de 1990, els Regidors dels Ajuntaments de la Bisbal del Penedès,
Banyeres del Penedès i Santa Oliva, desprès dels treballs preliminars, es constituïren en
Assemblea de Regidors i per unanimitat de tots el membres assistents, que eren disset dels
vint i set que la formaven, per tant amb el quòrum legalment establert varen aprovar el
estatuts.
Els estatuts varen ser publicats al BOP de Tarragona núm. 223 de 26 de setembre de 1990.
Amb posterioritat, s’incorporà a la Mancomunitat el municipi d’Albinyana.
El panorama actual, d’ençà a la constitució de la mancomunitat fa més de vint anys ha
canviat tant en el aspecte econòmic com jurídic.
A més, d’altres modificacions responen a pràctiques que es venien fent des de fa molts anys
i per tant, pel correcte funcionament i seguretat jurídica, cal incorporar als estatuts.
Aquest fet comporta que els membres de la mancomunitat estimin convenient realitzar una
sèrie de modificacions als estatuts per adaptar-los a temps actuals, a la vista dels acords
adoptats per els seus membres en reunió celebrada el 30 de novembre de 2011.
En data 15 de desembre de 2011, l’Assemblea General de la Mancomunitat de l’Albornar va
aprovar inicialment una sèrie de modificacions als estatuts.
L’acord anterior va ser sotmès a informació pública, mitjançant publicació al DOGC núm.
6036 de 2 de gener de 2012 i al BOP de Tarragona núm. 2 de 3 de gener de 2012.
Tanmateix es va sol.licitar informe a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació en data 22 de desembre de 2012.
La Direcció General va emetre informe que va ser enregistrat en data 27 de febrer de 2012.
Tot i haver-se aprovat inicialment una sèrie de modificacions, tal com s’ha dit en ares al
principi de publicitat, transparència i unitat procedimental, es creu convenient, aprovar-les de
nou afegint unes altres que s’han considerat oportunes en decurs d’aquests mesos entre els
membres de l’Assemblea General.
Seguint l’ordre de l’articulat dels estatuts, s’estima oportú actualitzar-los en el sentit que fer
cabuda a l’Ajuntament de Albinyana, quina incorporació es va produir fa anys però sense
que els estatuts ho reflectissin.
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Es proposa incorporar un apartat 3 a l’art 1 que digui: Formen part de la Mancomunitat de
l’Albornar els municipis d’Albinyana, Banyeres del Penedès, la Bisbal del Penedès i Santa
Oliva.
Es proposa eliminar les aportacions que segons l’art. 17, els ajuntament han de fer en
concepte d’IBI i IAE i amb acomodació als paràmetres legals del Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals, el tipus de gravamen aplicat pel càlcul del ICIO sigui aquell que
correspon al municipi en quin àmbit territorial s’assenti la construcció, instalDlació o obra del
IDIADA.
L’art 17 per tant queda redactat de la següent manera:
1. A fi i efecte de practicar la redistribució dels impostos obtinguts per cada municipi, dins de
l’àmbit territorial de la mancomunitat, els Ajuntaments mancomunats aportaran els ingresos
derivats del impost de construccions, instal$lacions i obres. Per la correcta gestió del impost,
serà la Mancomunitat qui liquidarà l’import, però aplicarà el tipus de gravamen corresponent
al municipi en quin territori s’assenti la construcció, instal$lació o obra en ares al compliment
del principi de territorialitat del impost. El ingrés del impost es farà efectiu a la hisenda de la
Mancomunitat.
L’art 18, al haver eliminat els ingressos derivats del IBI i IAE, cal també adaptar-lo.
L’art 18.2 queda redactat de la següent manera:
2. El romanent resultant de l’apartat anterior es distribuirà a parts iguals.
L’art 19, es proposa reduir els fons de reserva, deixant-lo establert en 40.000 euros.
L’art 19 queda redactat de la següent manera:
1. S’estableix un fons de reserva que haurà d’estar constituït mentre subsisteixi la
mancomunitat. Serà dotat anualment amb el deu per cent de la distribució bruta als
municipis, fins que el fons cobreixi la xifra de quaranta mil euros.
2. El fons serà indisponible.
L’art. 23, en ares a agilitzar la celebració de les Assemblees Generals en segona
convocatoria es proposa que no es celebrin quaranta vuit hores desprès, sinó el mateix dia
trenta minuts més tard en el cas que no es presenti almenys un representat de cada
municipi.
L’art 23.2 queda redactat de la següent manera:
2. Les sessions que no puguin celebrar-se en primera convocatòria ho seran en segona,
trenta minuts desprès.
L’art 24, regula l’adopció d’acord, però no regula els aspectes de publicitat dels mateixos
quan així sigui requerit per l’ordenament jurídic. En ares al principi de publicitat,
transparència i seguretat jurídica es proposa fer una afegit.
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Afegir l’art 24.2 que queda redactat de la següent manera:
2. Quan l’ordenament jurídic imposa la publicació en el taulell d’anuncis aquest serà el taulell
d’anuncis municipal del municipi que ostenta la presidència i la secretaria intervenció de la
mancomunitat, i les obligacions derivades, s’entendran complimentades amb la sola
publicació en aquest sense que sigui preceptiu la publicació en els taulells d’anuncis dels
altres municipis mancomunats.
L’art 27 disposa que la modificació dels estatuts s’haurà d’acordar amb el procediment
previst per la seva elaboració i aprovació.
En tant que la normativa actual, Decret Legislatiu 2/2003 que aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i el Decret 244/2007 que regula la constitució,
demarcació territorial dels municipis, les entitats locals descentralitzades i les
mancomunitats de Catalunya, estableixen procediments meridianament diferents en cas de
constitució d’una mancomunitat i en cas de modificació dels seus estatuts, es proposa
reflectir que la modificació s’haurà d’acomodar al procediment previst per la legislació de
règim local.
L’art 27 queda redactat de la següent manera:
Qualsevol modificació dels presents Estatuts s’haurà d’acordar seguint el procediment
previst en la legislació de règim local aplicable.
L’art 29.2 estableix que els Ajuntaments que es separin o abandonin la mancomunitat essent
aquesta vigent, no tindran cap dret sobre les aportacions que hagin realitzat.
Donat que el fons de reserva es disminueix fins als 40.000 euros es pretén fer més onerosa
la sortida unilateral d’un municipi, de tal forma que l’Assemblea General pretén blindar la
unitat dels membres mancomunitats.
Es deroga l’apartat 2 de l’art 29 i s’afegeix un nou art, el 30 que quedar redactat de la
següent manera:
Art 30 Separació unilateral.
En cas que un Ajuntament vulgui deixar de formar part de la Mancomunitat caldrà que per,
majoria de 2/3 parts dels seus membres de dret del corresponent Ple, així s’acordi i que
l’Assemblea General de la Mancomunitat ho ratifiqui per acord adoptat per majoria de 2/3
dels seus membres de dret.
Si prospera la separació unilateral, l’Ajuntament sortint haurà de satisfer una penalització de
150.000 euros a la Hisenda de la Mancomunitat a més de la pèrdua del dret a percebre la
part corresponent del fons de reserva o de la Tresoreria de la Mancomunitat.
Aquest import de penalització té la naturalesa de ingrés de dret públic i serà exigible, en cas
d’impagament, per via de constrenyiment sens perjudici de la via jurisdiccional pertinent.
Atès el procediment previst al Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
2/2003, art 115 i ss i al Decret 244/2007 que regula la constitució, demarcació territorial dels
municipis, les entitats locals descentralitzades i les mancomunitats de Catalunya, art 48 i ss.
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Atès l’informe del Secretari-Interventor de la Mancomunitat.
Per tot això, l’Assemblea General acorda per unanimitat dels presents:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació dels següents articles dels estatuts de la
mancomunitat que quedant redactat de la següent manera:
Art. 1.3
Formen part de la Mancomunitat de l’Albornar els municipis d’Albinyana, Banyeres del
Penedès, la Bisbal del Penedès i Santa Oliva.
Art. 17.1
A fi i efecte de practicar la redistribució dels impostos obtinguts per cada municipi, dins de
l’àmbit territorial de la mancomunitat, els Ajuntaments mancomunats aportaran els ingressos
derivats del impost de construccions, instal$lacions i obres. Per la correcta gestió del impost,
serà la Mancomunitat qui liquidarà l’import, però aplicarà el tipus de gravamen corresponent
al municipi en quin territori s’assenti la construcció, instal$lació o obra en ares al compliment
del principi de territorialitat del impost. El ingrés del impost es farà efectiu a la hisenda de la
Mancomunitat.
Art. 18.2
El romanent resultant de l’apartat anterior es distribuirà a parts iguals.
Art. 19
1. S’estableix un fons de reserva que haurà d’estar constituït mentre subsisteixi la
mancomunitat. Serà dotat anualment amb el deu per cent de la distribució bruta als
municipis, fins que el fons cobreixi la xifra de quaranta mil euros.
2. El fons serà indisponible.
Art. 23.2
Les sessions que no puguin celebrar-se en primera convocatòria ho seran en segona, trenta
minuts desprès.
Art. 24.2
2. Quan l’ordenament jurídic imposa la publicació en el taulell d’anuncis aquest serà el taulell
d’anuncis municipal del municipi que ostenta la presidència i la secretaria intervenció de la
mancomunitat, i les obligacions derivades, s’entendran complimentades amb la sola
publicació en aquest sense que sigui preceptiu la publicació en els taulells d’anuncis dels
altres municipis mancomunats.
Art 30 Separació unilateral.
En cas que un Ajuntament vulgui deixar de formar part de la Mancomunitat caldrà que per,
majoria de 2/3 parts dels seus membres de dret del corresponent Ple, així s’acordi i que
l’Assemblea General de la Mancomunitat ho ratifiqui per acord adoptat per majoria de 2/3
dels seus membres de dret.
Si prospera la separació unilateral, l’Ajuntament sortint haurà de satisfer una penalització de
150.000 euros a la Hisenda de la Mancomunitat a més de la pèrdua del dret a percebre la
part corresponent del fons de reserva o de la Tresoreria de la Mancomunitat.
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Aquest import de penalització té la naturalesa de ingrés de dret públic i serà exigible, en cas
d’impagament, per via de constrenyiment sens perjudici de la via jurisdiccional pertinent.
5.- ACORD DE COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA 193/2012, NUL.LITAT ACORD DEL
PLE 8 DE JULIOL DE 2011 D’APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL.LABORACIÓ AMB
DIVERSES ENTITATS.
La Secretaria dóna lectura de la proposta d’acord.
Prenen part els següents regidors en el debat del punt.
El Sr. Ferran li recorda que la sentència diu que s’ha d’aprovar una normativa per concedir
subvencions, d’acord amb l’art. 9 de la Llei de subvencions. On està aquesta normativa?
D’acord amb l’art. 17.2 de la Llei de subvencions els requisits per donar subvencions han
d’estar aprovats mitjançant un reglament.
Per altre banda, aquesta manera de fer les coses ha provocat un mal a les entitats, no tan
sols a les que han discriminat sinó també a les que estan fer passar aquest mal tràngol per
culpa de la seva ineptitud i mala gestió. La culpa de tot el que està succeint és de l’equip de
govern i no pas de les entitats.
Igualment, cal recordar-li que aquest any tampoc ho han fet bé, perquè alhora de promoure
les festes dels barris ho han fet novament sense normativa, tot i existir una sentència ferma
que els hi obliga.
D’acord amb llei el sistema normal de concessió de subvencions és la concurrència
competitiva, de tal manera que es comparar les sol·licituds presentades i després en funció
de diferents barems s’atorga la subvenció.
Pel que sembla, vostès no s’han llegit la sentència. Deixin de perjudicar a les entitats i facin
d’una vegada un reglament que sigui just i que doni a totes les entitats del municipi les
mateixes oportunitats. No estan complint la sentència.
El Sr. Alcalde li retira la paraula per haver exhaurit el seu temps.
No havent-hi més intervencions el Sr. Alcalde es sotmet el punt a votació amb el següent
resultat:
Vots a favor: 6 (ERC)
Vots en contra: 0
Abstenció: 0
Els regidors de CiU es neguen a votar per no haver pogut acabar la seva intervenció.
Atès que en data 5 de juny de 2012 s’ha rebut comunicació en la que consta que, en recurs
ordinari número 594/2011 interposat davant el Jutjat contenciós administratiu número 2 de
Tarragona, pel Sr. Ferran Garcia Escobar, Agnès Ferrer Canyelles, Maria Carmen
Rodríguez i Pere Saumoy Bundo contra l’acord de desestimació del recurs de reposició per
nul·litat de ple dret de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 8 de juliol
d’aprovació de convenis de col·laboració amb diverses entitats, ha recaigut sentencia
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número 193/2012 d’aquest Jutjat amb data 8 de maig de 2012, entrada en el registre de
l’Ajuntament en data 5 de juny de 2012, la qual ha adquirit fermesa.
Atès que es necessari donar compliment a l’esmentada sentència en els termes establerts
en la mateixa, de conformitat amb l’estipulat en l’art. 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
Vist l’informe de Secretaria de data 20 de juliol de 2012,
Per tot això, el Ple per majoria absoluta pren el següent acord:
PRIMER. Identificar com òrgan responsable del compliment del fallo al Ple de l’Ajuntament.
SEGON. Portar a terme i practicar el que exigeix el compliment de les declaracions
contingudes en el fallo de la citada Sentència, que diu literalment el següent:
“Que debo estimar y estimo el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por D.
Ferran Garcia Escobar y otros contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de la Bisbal
del Penedès, de 23 de septiembre de 2011, por el que se desestimó el recurso de
reposición interpuesto contra el anterior Acuerdo Plenario de 8 de Julio de 2011, por el
que se aprobaron cinco convenios de colaboración con diversas entidades, declarando la
nulidad del citado acto, y condeno a la demandada al pago de 600 euros en concepto de
costas procesales.”
Atès l’art. 36.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions la declaració
judicial de nul·litat de la resolució de concessió portarà l’obligació de retornar les quantitats
percebudes.
TERCER. Iniciar expedient de reintegrament de la subvenció de conformitat amb l’ article
36.4, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, d’acord amb la
següent relació:
Beneficiari
Ball de Diables de la
Bisbal del Penedès
Associació de veïns de
l’Esplai del Penedès
Associació d’usuaris i
propietaris la Riba de la
Urbanització la Masieta
Associació
de
propietaris de la Miralba
Associació de veïns i
amics del Priorat

NIF
G43848811

Concepte
Correfoc Festa Major 2011

Import
3.000€

G43689389

Organitzar les festa Major
de la Urbanització 2011
Organitzar les festa Major
de la Urbanització 2011

3.000€

Organitzar les festa Major
de la Urbanització 2011
Organitzar les festa Major
de la Urbanització 2011

3.000€

G55550255
G43600691
G43287861

3.000€

3.000€

QUART. Que per intervenció s’emeti informe per acreditar les quantitats percebudes pels
beneficiaris dels convenis.
CINQUÈ. Notificar i donar audiència al beneficiari, pel termini de quinze dies perquè puguin
al·legar i presentar els documents que estimin pertinents.
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Punt 6.- DACIÓ DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA
El Sr. Alcalde manifesta que ja han estat posats a la disposició dels regidors.
Punt 7.-PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula la Sra. Agnès Ferré per realitzar les següents preguntes:
1.-Escomesa específica:
El 17 de maig la Sra.Juana i la Sra. Montserrat van a Móra d’Ebre per temes socials.
Aquesta reunió a Mora d’Ebre ens costa als bisbalencs 280€. Per aquest motiu volem saber
el motiu i els resultats de la reunió.
Respon la regidora Montserrat Mestre, explicant que va ser una trobada d’intercanvi de
propostes, el qual va ser molt profitós i que es mirarà de posar en practica alguna
d’aquestes propostes.
2.-En aquests decrets no hi ha pagament de factures, i en el ple ordinari de juny tampoc hi
havia factures pagades. Això vol dir que fa 6 mesos que no pagueu cap factura?
Respon el Sr. Alcalde indicant que aquesta competència va ser delegada a la Junta de
Govern Local.
3.- Factures del 2011 de la Comissió Especial de Comptes:
- Hi ha una factura de novembre de 900€ d’Esports K2, on vàreu comprar equipaments
d’expedició i escalada: 50 cordes indicades per espeologia, 1 bossa de viatge per fer
expedicions, material d’escalada, 4 jerseis tèrmics, etc. Perquè es va comprar tot aquest
material professional ? on està guardat?
Respon el Sr. Alcalde manifestant que aquest material va ser comprat i posat a disposició
del servei de vigilància, el qual ja s’ha utilitzat en alguna ocasió. A més cal dir que els
vigilants en tingut unes sessions de formació i tot i disposar d’algun material en moltes
ocasions s’ha de posar material propi.
- Hi ha una factura de 69.000€ (més d’11 milions de pessetes) d’un estudi per construir dues
piscines al Poliesportiu. Quan es farà i com es finançarà? Si es paguen més de 69.000€ per
un estudi, deu ser perquè es pensa fer, oi?
Respon l’Alcalde que en aquest moment encara no es portarà a terme.
- Hi ha diverses factures d’obres, instal·lacions, maquinària, .. al local social de l’Esplai per
un total de més de 43.000€. Si s’han invertit tots aquests diners al local, deu ser que és
municipal. Des de quan és municipal? Quan es va aprovar?
El regidor Sr. Rivas fa una petita explicació de la situació del local, en la qual els veïns van
prendre l’acord de cedir-lo a l’Ajuntament. Per altre part l’Ajuntament va fer obres de
reformar i d’instal·lacions per poder adequar-lo a la legislació vigent.
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El regidor exposar que es conscient que la cessió encara no esta totalment realitzada.
- Una factura de 788€ d’un telèfon via satèl·lit. Perquè l’ajuntament ha comprat aquest
telèfon? Qui l’utilitza?
Amb l’elevat endeutament que tenim i després de comprovar que hi ha impostos trimestrals
que els heu pagat fora de termini amb recàrrecs, us heu de gastar 700€ per un telèfon amb
els diners de tots?
Respon el Sr. Alcalde explicant que es va fer aquesta adquisició per casos d’emergència.
4.- Escola Municipal de Música:
- Una setmana abans de començar el curs de l’escola de música, envieu una carta als
alumnes de flauta i guitarra per dir-los que aquest curs només es farà piano.
- Perquè heu pres aquesta decisió?
- Els diners del pressupost del 2012 que estaven destinats als mesos de setembre a
desembre per l’escola, a què els destinareu?
- Per quin motiu no vau donar la cara a la reunió amb els pares per explicar aquest canvi
d’última hora?
Respon el Sr. Alcalde el qual manifesta que es podria haver optat per tancar l’escola de
música i en canvi l’equip de govern ha tingut la voluntat de mantenir-la, tot i que s’ha tingut
que renunciar a continguts. En aquest cas s’han donat de baixa alguns instruments, el que
ha representat una baixa en la contractació de personal i en una reducció d’hores del
professorat per tal de poder pal·liar el dèficit d’aquesta escola.
No havent més temes a tractar, la Presidència, dóna per finalitzada aquesta sessió del Ple
quan són les 2/4 de 11 del matí del dia 18 de setembre de 2012, de la qual n’estenc la
present acta.
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