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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA
BISBAL DEL PENEDÈS CELEBRADA EL DIA 16 DE SETEMBRE DE 2014.
La Bisbal del Penedès, 16 de setembre de 2014.
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. Agnès Ferré Cañellas (CIU)
Sr. Pere Saumoy Bundó (CIU)
Sr. Ferran M. Garcia Escobar (CIU)
Sr. Lluís Latorre Cabrerizo (PSC-PM)

Actua com a secretari el Sr. Christian Riverola i Romero, secretari-interventor de
la Corporació.
El Secretari comenta que el senyor Garcia (CIU) ha trucat comentant que es
retrassarà 5 minuts.
L’alcalde obre la sessió plenària:
Són les 10h del matí i hi ha número suficient de regidors per constituir el ple, per
tant queda constituït.
Recorda al públic assistent, que el ple no és un òrgan de participació ciutadana,
en l’aspecte que no es permet la intervenció de les paraules, i no es permeten
manifestacions d’aprovació o desaprovació vers al govern municipal, vers als
grups de l’oposició i vers a cap regidor.
Recorda als regidors, que s’ha de respectar el torn de paraules.
Recorda que ha fet els advertiments que fa en cada ple i que moltes vegades no
es respecten.
Recorda als regidors que no es permeten els insults, la falta de respecte a cap
membre de la corporació, sigui de l’equip de govern o de l’oposició i menys a cap
funcionari públic. Fa l’advertiment que l’insult o falta de respecte als funcionaris
públics d’aquest ajuntament comportarà l’expulsió del plenari.
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Demana a totes les persones assistents a aquest ple que han de guardar respecte
a tots els membres de la corporació i que si així no ho fan, tal com marca la llei, es
veuria obligat donat el cas després de fer els advertiments legals, a expulsar-los
del ple, desitjant que això no passi.
L’objecte de la reunió és la celebració d’una sessió ordinària del Ple de
l’Ajuntament, segons l’ordre del dia que tot seguit es transcriurà.
En aquests moments del Ple s’incorpora el senyor Garcia (CIU), essent les 10.06h
L’Alcalde cedeix la paraula al secretari el qual fa una advertència legal als
regidors que no es tolerarà més comportaments incívics en el ple, per no vulnerar
la legislació vigent, segons el que disposa el
REAL DECRETO 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la
Entidades Locales

Artículo 95.
1.- El Alcalde o Presidente podrá llamar al orden a cualquier miembro de la
Corporación que :
a) Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación
o de sus miembros, de las instituciones Públicas o de cualquier otra
persona o entidad.
b) Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma, altere el orden de las
sesiones.
c) Pretenda hacer uso de la palabra sin que le hay sido concedida o una vez
que le haya sido retirada.
2.- Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la
segunda de las consecuencias de una tercera llamada, el Presidente podrá
ordenarle que abandone el local en que se esté celebrando la reunión, adoptando
las medidas que considere oportunas para hacer efectiva la expulsión.
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L’Alcalde intervé dient que és inacceptable la manca de respecte que el grup de
CIU de La Bisbal del Penedès té cap al Secretari de la Corporació. Una persona
que s’ha implicat en temes socials per ajudar a la gent, fins i tot anant als jutjats
per ajudar a la gent, dedicant hores de fora de la seva feina a tot això. Llegeix un
escrit que una veïna va enviar fa uns dies refermant això que diu. I que no
permetrà més que es falti al respecte cap al Secretari i cap funcionari municipal.
El Secretari pren novament la paraula per informar als regidors que ha entrat per
registre de l’Ajuntament moció del grup municipal d’ERC on es demana la
reprovació a la regidora de CIU, senyora Agnès Ferré Cañellas per la seva falta
de respecte sobre la regidora de serveis socials, senyora Juana Reina Torres.
I atés el que disposen els articles 82.3 i 91.4 del REIAL DECRET 2568/1986, de
28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, es sotmet a votació

Vots a favor 7: 6 (ERC) i 1 (PSC)
Vots en contra 4 (CIU)
El Secretari proposa que aquest punt es pugui debatre com a tercer punt de
l’ordre del dia i l’Alcalde li diu que no hi ha cap problema.
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
Es porten a aprovació les següents actes
2 d’abril de 2014. Vots a favor 7 (6 ERC-AM i 1 PSC-PM). Vots en contra 4 (CIU).
13 de juny de 2014. Vots a favor 7 (6 ERC-AM i 1 PSC-PM). Vots en contra 3
(CIU), no vota el senyor Saumoy (CIU), al no ser present en aquest ple.
17 de juny de 2014. Vots a favor 7 (6 ERC-AM i 1 PSC-PM). Vots en contra 3
(CIU), no vota el senyor Garcia(CIU), al no ser present en aquest ple.
11 d’agost de 2014. Vots a favor 7 (6 ERC-AM i 1 PSC-PM). Vots en contra
2(CIU), no voten la senyora Ferré (CIU) i el senyor Saumoy (CIU), al no ser
presents en aquest ple.
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2.- DONAR COMPTE DECRETS ALCALDIA
S’ha lliurat tota aquesta documentació prèviament als grups polítics que formen
part de l’ajuntament.
Els assistents es donen per assabentats.
3.- MOCIÓ DEL GRUP D’ERC LA BISBAL DEL PENEDÈS ON ES DEMANA LA
REPROVACIÓ A LA REGIDORA DE CIU, SENYORA AGNÈS FERRÉ
CAÑELLAS PER LA SEVA FALTA DE RESPECTE SOBRE LA REGIDORA DE
SERVEIS SOCIALS, SENYORA JUANA REINA TORRES.

El Secretari llegeix la moció.
L’Alcalde dona el torn de la paraula a la regidora Reina (ERC), la qual manifesta
que el fet de no tenir estudis, i per la dura vida que ha tingut no significa que hagi
de ser menys persona que la senyora Ferré (CIU) i demana que se la respecti.
L’Alcalde dona el torn de la paraula a la senyora Ferré (CIU), la qual manifesta
que no ha faltat al respecte en cap moment a la senyora Reina (ERC), i que tan
sols van demanar informació i explicacions sobre unes dietes que aquesta
regidora va presentar.
L’Alcalde dona el torn de la paraula al senyor Latorre (PSC), que manifesta que
s’abstindrà al ser una moció de partit polític.
L’Alcalde manifesta que ningú ha de posar en dubte mai la honorabilitat de la
senyora Reina (ERC), i que gràcies a la seva gestió exemplar, molts bisbalencs i
bisbalenques s’en beneficien i demana a la senyora Ferré (CIU), que demani
disculpes a la senyora Reina (ERC). La senyora Ferré (CIU), no ho fa.
A continuació es sotmet el punt a votació amb el següent resultat :
Vots a favor : 6 (ERC)
Vots en contra : 4 (CIU)
Abstencions : 1( PSC)
Finalment queda aprovat donar suport a la moció la qual es transcriu a
continuació:
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MOCIÓ DEL GRUP D’ERC LA BISBAL DEL PENEDÈS ON ES DEMANA LA
REPROVACIÓ A LA REGIDORA DE CIU, SENYORA AGNÈS FERRÉ
CAÑELLAS PER LA SEVA FALTA DE RESPECTE SOBRE LA REGIDORA DE
SERVEIS SOCIALS, SENYORA JUANA REINA TORRES.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En data 19 de març de 2014 amb número de registre d’entrada 610 es va
presentar escrit per part de Grup Municipal de CIU de la Bisbal del Penedès,
demanant explicacions sobre dietes que la regidora havia passat pel seu
cobrament. No només la pròpia sospita sobre aquestes dietes, que com
posteriorment aquest grup polític s’ha dedicat a escampar per mitjans de
comunicacions, sinó la falta de respecte en aquest cas de la signant d’aquest
escrit i actual regidora de CIU, senyora Agnès Ferré Cañellas sobre algunes de
les paraules que la senyora Reina d’ERC va plasmar en l’escrit de dietes. Fa del
tot inadmissible que una representant política pugui faltar al respecte com ha fet
aquesta senyora a la senyora Reina.
Potser la senyora Reina, no ha tingut la sort de poder tenir uns estudis com
segurament la senyora Ferré ha pogut gaudir.
Però moltes vegades, no cal anar a la universitat per ser en primer lloc persona, o
tenir un mínim d’educació o respecte, que la senyora Ferré no ha tingut amb la
senyora Reina.
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès adopta el
següent acord:
1.- Manifestar la reprovació a la regidora de CIU, senyora Agnès Ferré Cañellas,
per la seva falta de respecte sobre la regidora de serveis socials, senyora Juana
Reina Torres.
2.- Instar a la regidora de CIU, senyora Agnès Ferré Cañellas, a demanar en
aquest ple les seves disculpes a la regidora senyora Reina, per les seves
desafortunades manifestacions.
3.- Comunicar a CIU de Barcelona, el contingut i resolució d’aquesta moció.

La Bisbal del Penedès, 10 de setembre de 2014
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4. RECLAMACIÓ DE DEUTE DE BEQUES MENJADOR ESCOLAR DEL
CONSELL COMARCAL AMB L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS
DE NOVEMBRE DE 2013 FINS JUNY 2014.
El Secretari llegeix la proposta.
L’Alcalde dona el torn de la paraula a la regidora d’Ensenyament, senyora Pilar
Verdún (ERC), que manifesta que és una vergonya el que està passant amb les
beques menjadors. Que avui mateix hi ha hagut més de 10 nens de La Bisbal del
Penedès que si no és per l’Ajuntament, no menjarien.
L’Alcalde dona el torn de la paraula al regidor de CIU, senyor Garcia, que
manifesta que n’és coneixedor que hi ha hagut converses entre responsables
comarcals i l’Ajuntament i que properament s’anirà desbloquejant aquest tema.
L’Alcalde intervé dient que és inadmissible que hi hagin nens que no tinguin
beques menjadors i llegeix públicament un email enviat pel Consell Comarcal del
Baix Penedès, on es gastaran uns diners en diaris, amb la que està caient.
L’Alcalde dona el torn de la paraula al regidor del PSC-PM, senyor Latorre que
manifesta que cap infant o menor hauria de patir les retallades.

A continuació es sotmet el punt a votació amb el següent resultat:
Vots a favor : 7 : 6 (ERC) i 1 (PSC-PM)
Abstencions: 4 (CIU)
Quedant aprovat com segueix :
RECLAMACIÓ DEL DEUTE DE 13.423 EUROS QUE EL CONSELL
COMARCAL TÉ AMB L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS PER
LES BEQUES MENJADOR DE NOVEMBRE DE 2013 FINS JUNY DE 2014
AMBDOS INCLOSOS.
El Consell Comarcal del Baix Penedès no ha satisfet la quantitat de 13.423 euros,
corresponents a les beques de menjador des de novembre de 2013 fins juny de
2014 ambdós inclosos.
Es va informar d’això a la Junta de Govern Local en data 29 d’agost de 2014, i
assabentada aquesta va proposar que en el ple ordinari de setembre de 2014,
s’inclogués en l’ordre del dia aquesta qüestió e informar als regidors sobre el
deute d’aquest concepte.
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Per tot el que s’ha exposat el Ple acorda
PRIMER.- Informar al Ple Municipal de l’estat de deute actual de les beques
menjador que té pendents d’abonament el Consell Comarcal del Baix Penedès
amb l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.
SEGON.- Reclamar al Consell Comarcal del Baix Penedès aquesta quantitat
pendent.

5. APROVAR PROVISIONALMENT LA REFINANCIACIÓ PER A LA
CANCELACIÓ DEL PRÈSTEC FORMALITZAT AMB EL FONS PER A LA
FINANCIACIÓ DEL PAGAMENT A PROVEÏDORS EN L’EXERCICI 2012
El Secretari llegeix la proposta.
L’Alcalde dona el torn de la paraula al regidor del PSC-PM, senyor Latorre que
manifesta que votarà a favor en el benentés que és una millora en la
refinançament.
L’Alcalde dona el torn de la paraula al regidor de CIU, senyor Saumoy que
manifesta que votaran a favor, però que això no treu del deute gran que té
l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.
L’Alcalde intervé manifestant que és una operació bancària per a fi d’abaratir
comissions bancàries.
A continuació es sotmet el punt a votació amb el següent resultat :
Vots a favor : 11 6 (ERC), 4 (CIU), 1 (PSC-PM)
Quedant aprovat el punt segons segueix:

APROVAR PROVISIONALMENT LA REFINANCIACIÓ PER A LA
CANCELACIÓ DEL PRÈSTEC FORMALITZAT AMB EL FONS PER A LA
FINANCIACIÓ DEL PAGAMENT A PROVEÏDORS EN L’EXERCICI 2012
Amb data 9 de juliol de 2014, es va iniciar el procediment per al refinançament per
a la cancel·lació d’operacions de préstec formalitzades per les entitats locals amb
el fons per al finançament del pagament a proveïdors.
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Emès informe d’intervenció valorant la viabilitat de la contractació d’aquesta
operació de refinançament així com l’informe per part de la Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
Es va sol·licitar oferta a les Entitats financeres següents: Cajamar, Banc
Santander, Cooperativa agrícola: Caixa crèdit i al BBVA, donant un termini de 20
dies per a la presentació d’aquesta.
Durant el termini d’invitació, només va presentar oferta el BBVA, segons consta
en l’expedient.
Revisada l’oferta presentada i després de la valoració tècnica, es realitzà proposta
d’adjudicació a favor del Banc Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA.
Al fet d’incomplir amb el percentatge del nivell d’endeutament es fa necessari
l’aprovació d’un Pla de reducció de deute, per a l’exercici 2013-2018, que
s’acompanya com annex, i que permet demostrar un nivell d’endeutament per
sota del 110%, en un període màxim de cinc anys.
D’acord amb l’oferta presentada, la valoració tècnica i l’informe de secretaria i tal
com dicta l’article 52.2 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals prendre el següent
ACORD
PRIMER. Contractar una nova operació per refinançar l’operació subscrita amb
càrrec al mecanisme de finançament del fons de pagament a proveïdors.
SEGON. Adjudicar la contractació de l’operació de refinançament amb les
següents condicions amb l’ Entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria:
IMPORT

753.803,04€

TERMINI D’AMORTITZACIÓ

8 anys

TIPU DE INTERÈS

Euribor 3 meses+2,50€

PERIODICITAT

Quotes i revisions trimestrals

TERCER. Notificar a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, adjudicatari provisional de
dita operació de refinançament el present acord. Aquesta operació no s’entendrà
definitivament adjudicada fins a la recepció de l’autorització del Ministeri.
QUART. Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, el
refinançament de l’operació contractada amb càrrec al Fons.
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CINQUÈ. Aprovar el Pla de reducció del deute que s’annexa i remetre’l juntament
amb la sol·licitud d’autorització de l’operació al Ministeri.
6. APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE
PROTECCIÓ CIVIL DE LA BISBAL DEL PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE LA
BISBAL DEL PENEDÈS.
El Secretari llegeix la proposta. Dona resposta a un escrit de CIU, on es
demanava més informació sobre com estava aquesta associació ( NIF, inscripció
). El Secretari informa als regidors que perque l’associació sigui de caràcter
voluntari ha de vincular-se a l’Ajuntament.
L’Alcalde dona el torn de la paraula a la regidora de CIU, senyora Agnès Ferré,
que demana que mentre no estigui inscrita en el registre del conveni que avui es
pretén aprovar s’elimini la temàtica subvencionable.
Els presents acorden atendre a aquesta petició.
A continuació es sotmet el punt a votació amb el següent resultat :
Vots a favor : 11 6 (ERC), 4 (CIU), 1 (PSC-PM)
A continuació es transcriu el conveni aprovat:
CONVENI DE COL.LABORACIÓ
Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Bisbal del Penedès

Any: 2014
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La Bisbal del Penedès, setembre de 2014.
REUNITS :
D’una part l’Il-Im. Sr. Josep Maria Puigibet Mestre Alcalde de l’Ajuntament de La
Bisbal del Penedès, assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Christian Riverola
i Romero, que actua com a fedatari d’aquest acte.
I d’altra part, el Sr. Joan Martín Miñana, President de l’Associació de Voluntaris
de Protecció Civil de La Bisbal del Penedès.
Ambdós plenament capacitats, i mútuament és reconeixen per a l’atorgament del
present Conveni de Col·laboració.
MANIFESTEN:
1.- L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de La Bisbal del Penedès és una
entitat independent i sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, que ha
estat creada de conformitat amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions de
la Generalitat de Catalunya i està fonamentada en la Llei 4/1997, de 20 de maig,
de protecció civil de Catalunya i en el Decret 27/2001, de 23 de gener, de
reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya.
2.- Finalitat social:
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de La Bisbal del Penedès té com a
principal finalitat social la col·laboració voluntària i desinteressada en tasques
de protecció civil amb el municipi de La Bisbal del Penedès.
3.- L’article 55.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya
regula que : Els Plans Municipals de Protecció Civil només poden reconèixer una
associació de voluntaris i voluntàries de protecció civil per municipi. A aquests
efectes, correspon a l’ajuntament determinar l’associació que ha de quedar
vinculada funcionalment a l’autoritat municipal de protecció civil.
L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, mitjançant acord plenari de data 16 de
setembre de 2014, de reconeixement de l’Associació de Voluntaris de Protecció
Civil de La Bisbal del Penedès , determina que és l’entitat que ha de quedar
vinculada funcionalment a aquesta autoritat municipal i mitjançant la signatura
d’aquest Conveni en regula el sistema de coordinació de la col·laboració..
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4.- Es interès de les parts garantir la vinculació funcional de l’Associació a les
tasques de protecció civil en el Municipi i el suport amb mitjans materials i
econòmics que per tal tasca ha de proveir l’Ajuntament.
5.- La condició de voluntari de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de La
Bisbal del Penedès s’acreditarà per l’Ajuntament, essent l’autoritat municipal de
protecció civil, l’Alcalde, qui designa els responsables, tant de la unitat, com de les
seccions
i
de
les
diferents
divisions
organitzatives.
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Per totes aquestes amb dues parts,
ACORDEN :
UBICACIÓ
5.1.- L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de La Bisbal del Penedès
estarà ubicat a la calle Major, 21.
5.2.- Les despeses de consum i manteniment d’energia elèctrica, aniran a càrrec
de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès.
5.3.- Les despeses del consum i manteniment de l’aigua aniran a càrrec de
l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès.
5.4.- Les despeses del consum i manteniment de les línies telefòniques,
centraleta, línia ADSL, telèfons mòbils aniran a càrrec de l’Ajuntament de La
Bisbal del Penedès. Es podran realitzar trucades telefòniques als telèfons mòbils i
fixos dels voluntaris, trucades de caràcter urbà, interurbà, provincial i nacional
sempre que estiguin relacionades amb Protecció Civil.
5.5.- El manteniment de les dependencies, la calefacció, aire condicionat, alarma i
l’assegurança del local aniran a càrrec de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès.
VEHICLES, MATERIAL I EQUIPS INVENTARIABLES
6.1.- Els vehicles, material i equips inventariables entregats per part de
l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès amb cessió d’ús a l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de La Bisbal del Penedès seran relacionats en un
annex a aquest conveni. Atenent a futures necessitats i a criteri de l’autoritat
municipal de protecció civil, el material inventariable pot renovar-se i ampliar-se.
6.2.- L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de La Bisbal del Penedès
vetllarà pel manteniment i conservació de tot l’inventari per a que estigui en
perfectes condicions d’ús.
6.3.- L’autoritat municipal de protecció civil podrà encarregar que es realitzi en
qualsevol moment, auditories per verificar l’estat dels vehicles, instal·lacions i
material cedit a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de La Bisbal del
Penedès.
6.4.- Els vehicles de Protecció Civil de La Bisbal del Penedès es guardaran dintre
de la zona habilitada per tal fi a les dependències indicades en el punt 5.1.d’aquest conveni.
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6.5.- L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès es farà càrrec de les despeses de la
responsabilitat civil obligatòria dels vehicles, assegurances, impostos de
circulació, les revisions periòdiques de ITV, combustible, de les reparacions dels
mateixos i del manteniment periòdic perquè estiguin en perfecte estat de
funcionament i amb tota la documentació dels mateixos en regla.
6.6.- Les despeses del combustible de tots els vehicles de Protecció Civil de La
Bisbal del Penedès aniran a càrrec de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès.
6.7.- Quan, per la raó que sigui, els vehicles o material inventariable tinguin que
fer desplaçaments fora del terme municipal de La Bisbal del Penedès, serà
sempre amb l’autorització dels responsables ”Junta Directiva” de l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de La Bisbal del Penedès o de l’Autoritat Municipal
corresponent de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès.
6.8.- En cas de rescissió d’aquest conveni, les dependències i vehicles revertiran
a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès com a propietari dels mateixos.
6.9.- El material que per la seva condició (per exemple: emissores fixes i portàtils,
repetidors, bateries, material sanitari electrònic, llanternes - lots, motobombes,
grups- generadors elèctrics, equips de respiració autònoma, equips de
submarinisme, etc...) que tinguin que passar revisions tècniques periòdiques,
reparacions o un manteniment específic, les despeses dels quals aniran a càrrec
de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès.
6.10.- Els vehicles entregats per part de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès
amb cessió d’ús a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de La Bisbal del
Penedès podran ésser utilitzats també pel personal dependent de l’Ajuntament de
La Bisbal del Penedès sempre que l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de
La Bisbal del Penedès no els utilitzi i prèvia autorització dels responsables “ Junta
Directiva” de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de La Bisbal del
Penedès , llevat en casos d’emergència en què calgués ser utilitzats per la policia
local.
6.11.- L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de La Bisbal del Penedès ,
podrà utilitzar en cas de necessitat altres vehicles propietat de l’Ajuntament,
sempre amb l’autorització prèvia dels seus responsables procedint a la seva
devolució un cop utilitzat. L’ús d’algun material propietat de l’Ajuntament de la
Bisbal del Penedès podrà suposar un desgast o deteriorament del mateix el cost
del qual es farà càrrec l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.
6.12.- L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès autoritza als membres de
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Bisbal del Penedès a la
utilització de forma exclusiva d’una freqüència de ràdio entre les assignades al
Municipi de la Bisbal del Penedès i també a la utilització d’un repetidor de
l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès si fos el cas.
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6.13.- En cas de pèrdua, deteriorament o robatori d’algun dels elements
inventariables, sempre que no sigui com a conseqüència d’una negligència,
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de La Bisbal del Penedès ho
comunicarà per escrit a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès per estudiar la
seva reparació o possible reposició, sent aquestes a càrrec de l’Ajuntament de La
Bisbal del Penedès.
6.14.- L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de La Bisbal del Penedès,
podrà utilitzar en cas de necessitat altres materials d’intervenció propietat de
l’Ajuntament, sempre amb l’autorització prèvia dels seus responsables procedint a
la seva devolució un cop utilitzat. L’ús d’algun material propietat de l’Ajuntament
de La Bisbal del Penedès podrà suposar un desgast o deteriorament del mateix
(per exemple: equips de transmissions, extintors, sepiolita, cinta de bal.lizar, etc),
el cost del qual es farà càrrec l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès.
6.15.- Fent referència al vestuari, hem de tenir present que el material del que
està fet el vestuari dels membres l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de
La Bisbal del Penedès es d’alta qualitat i està especialment dissenyat per a
aquest tipus d’actuacions, tot i així i per les tasques que desenvolupem el
voluntaris treballant contra incendis, inundacions, atenent en accidents, ferits, etc.
aquest vestuari es fa mal bé i periòdicament es necessària una reposició del
mateix.
6.16.- El material sanitari el considerem com a material fungible ja que te data de
caducitat i és un material que s’utilitza freqüentment. Per aquest motiu es
necessari fer reposicions periòdiques del mateix.
ACTIVITATS
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de La Bisbal del Penedès
col·laborarà amb l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès principalment en les
següents activitats:
7.1.- Realització de retens, serveis preventius, serveis d’informació i recolzament
als altres cossos de socors i seguretat en els actes de massiva concurrència de
ciutadans o de perillositat especial que es reflexaran en el calendari anual
d’activitats, d’acord amb els Plans d’actuació i coordinació establerts.
7.2.- Col·laboració en situacions d’emergència o pre-emergència mitjançant la
realització de retens de guàrdia, recolzament logístic, etc. d’acord sempre amb les
actuacions previstes en els diferents Plans d’emergència o d’actuació i sota les
indicacions del Director del Pla, de l’Autoritat Municipal corresponent, o en el seu
defecte, en coordinació amb els comandaments de Policia Local o Vigilància
Municipal, Protecció Civil i Bombers.
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7.3.- Participació en col·laboració amb el Departament municipal corresponent, en
tasques de planificació de possibles emergències.
7.4.- Col·laboració i ajuda en la redacció i actualització de Plans d’actuació i
realització de simulacres dels Plans existents, sempre considerant que
l’Associació la componen voluntaris que tenen la seva feina i les seves famílies.
7.5.- Col·laboració amb el Departament municipal corresponent, en tasques de
divulgació i informació a la població en matèries de Protecció Civil.
7.6.- Qualsevol altre Servei que en matèria de prevenció pugui sol·licitar el
Departament municipal corresponent, per no estar inclòs en el calendari anual
d’activitats i que s’acordi per les dues parts. Es tindrà que demanar per escrit i
dirigit a la Junta Directiva de l’Associació amb un mínim de 15 dies abans de la
data del servei en qüestió.
7.7.- La possible col·laboració i/o assistència a situacions de prevenció o
d’emergència que es pugui produir fora del terme Municipal de La Bisbal del
Penedès, sempre sota la sol·licitud de les autoritats o dels responsables de
Protecció Civil del lloc corresponent i amb l’autorització dels responsables, Junta
Directiva, de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de La Bisbal del
Penedès o de l’Autoritat Municipal de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès,
d’acord amb les previsions legals al respecte.
7.8.- Realització de pràctiques, cursos i assistència a jornades tant dintre com fora
del municipi.
7.9.- Qualsevol tipus d’activitat que efectuï l’Associació de Voluntaris de Protecció
Civil de La Bisbal del Penedès relacionada amb termes de Protecció Civil, que es
desenvolupi a la via publica, llocs de publica concurrència o empreses; requerirà
el vist-i-plau dels seus responsables “Junta Directiva” de l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de La Bisbal del Penedès o de l’Autoritat Municipal.
7.10.- Prèvia petició d’altres entitats, departaments de l’Ajuntament de La Bisbal
del Penedès, Associacions i/o altres Municipis, l’Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de La Bisbal del Penedès
podrà col·laborar en tasques
preventives i de Protecció Civil (actes multitudinaris, incendis forestals,
inundacions, accidents, terratrèmols, jornades, cursos, pràctiques, etc.) dintre i
fora del Municipi de La Bisbal del Penedès amb l’autorització dels responsables
“Junta Directiva” de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de La Bisbal del
Penedès o de l’Autoritat Municipal.
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7.11.- Qualsevol petició o sol·licitud de col·laboració que rebi l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de La Bisbal del Penedès , es tindrà que demanar
per escrit amb un mínim de 15 dies abans de la data d’inici del servei en qüestió;
de no ser així no es podrà garantir la col·laboració sol·licitada degut a la dificultat
de planificar acuradament el servei, amb l’excepció d’un cas d’emergència o de
l’activació del pla municipal de Protecció Civil, sempre i quan ho autoritzi l’autoritat
municipal competent.
7.12.- Hem de tenir en consideració que l’Associació la componen voluntaris que
tenen la seva feina i les seves famílies i s’han de poder planificar amb antelació
tota mena de serveis, per aquest motiu no es pot garantir cobrir la totalitat dels
serveis sol·licitats.
ALTRES PUNTS A TENIR EN CONSIDERACIÓ
8.1.- L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de La Bisbal del Penedès
imprimirà el material divulgatiu que editi, el nom i escut municipal, o la inscripció i
símbols que la corporació municipal determini en cada moment, situat en lloc
visible i preferencial, Així com a incloure en la majoria de les publicacions el logo
oficial de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, prèvia presentació i vistiplau de
l’Ajuntament, si s’escau.
8.2.- L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de La Bisbal del Penedès
organitzarà, amb el recolzament del Departament municipal corresponent i
depenent de la disponibilitat econòmica per part de l’Associació, els programes
anuals de formació i pràctiques pels seus membres.
8.3.- Els membres de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de La Bisbal del
Penedès només podran utilitzar l’uniforme quan actuïn en un acte i/o situació
d’emergència, en serveis, retens o en casos específics que ho requereixen i amb
l’autorització dels responsables, Junta Directiva, de l’Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de La Bisbal del Penedès o de l’Autoritat Municipal.
8.4.- La responsabilitat civil que pugui derivar de les activitats de l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de La Bisbal del Penedès estarà coberta per una
assegurança de responsabilitat civil de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.
8.5.- Si com a conseqüència d’una actuació oficial autoritzada, algun membre de
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de La Bisbal del Penedès es inculpat
com a responsable d’alguna infracció, l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès
oferirà al voluntari tots els mitjans per a la seva defensa jurídica, sempre que
aquest fet no estigui provocat per un incompliment clar del Reglament de Règim
Intern de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de La Bisbal del Penedès
per la presumpta comissió d’un delicte o falta greu.
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8.6.- En el proper pressupost de 2015 es podrà aprovar una partida
pressupostària per aquesta associació i si s’escau es farà una ampliació d’aquest
conveni a fi d’incorporar la subvenció que s’acordi.
VIGENCIA DEL CONVENI:
9.1.- El període de vigència del conveni serà des de el dia 23 de setembre de
2014 fins al 31 de desembre de 2015 i després d’aquesta data tindrà una duració
anual, i es considerarà tàcitament prorrogat per un any més si no es denunciat,
per alguna de les parts, amb una antelació mínima de 30 dies.
També l’hi serà d’aplicació a aquest conveni la “Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones”, així com la normativa reguladora de la Protecció Civil i
Associacions de Voluntaris de Protecció Civil, tant a nivell estatal, de la Comunitat
Autònoma, com municipal, que pugui ser aplicable a aquest conveni.

ANNEX
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de La Bisbal del Penedès, pel seu
funcionament, podrà fer ús dels següents vehicles destinats a Protecció Civil
En prova de conformitat, totes dues parts, signen el present document, per
duplicat en el lloc i data indicades. Una copia per l’Ajuntament de La Bisbal del
Penedès i l’altre pels responsables, Junta Directiva, de l’Associació de Voluntaris
de Protecció Civil de La Bisbal del Penedès .
Per l’Ajuntament
Il-Im. Sr. Josep Maria Puigibet Mestre

Per l’Associació
Sr. Joan Martín Miñana

Davant meu

El Secretari
Sr. Christian Riverola i Romero

La Bisbal del Penedès, setembre de 2014
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7.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2013
El Secretari llegeix la proposta i comenta als regidors que part d’aquesta
documentació va ser ja lliurada en la comissió de comptes del dia 11 de juliol de
2014 i que es dona el tràmit definitiu.
L’Alcalde dona el torn de la paraula al regidor del PSC senyor Latorre que
manifesta que va revisar els comptes abans de la comissió, va fer una tria de
factures aleatòries i que no va trobar cap anomalia, i que va trobar tota mena de
facilitats i accessibilitat per part dels tècnics municipals
L’Alcalde dona el torn de la paraula al regidor de CIU, senyor Saumoy, que
manifesta que els comptes presentats no reflexen la realitat, que hi ha més de
600.000 euros no comptabilitzats.
L’Alcalde dona el torn de la paraula al Secretari el qual comenta que en la
comissió de comptes es va explicar amb detall tota la relació econòmica, i que li
sobta que el senyor Saumoy (CIU), va dir i així es va fer constar en acta de
l’esmentada comissió de comptes que llegeix i on diu que “El senyor Saumoy
(CIU), intervé dient que així sempre surten en positiu els comptes i que en
l'economia privada quan volem amagar algo ho fem també amb una compte pont",
davant la perplexitat de tots els presents en la comissió després d'escoltar
comentari fet pel representant de CIU. I així mateix també afegeix el Secretari
que en la mateixa comissió “El president de la comissió de comptes, senyor
Puigibet ( ERC-AM ) lliura al representant de CIU en aquesta comissió de
comptes senyor Pere Saumoy, l'estat actual de dèbit que té contreta la Generalitat
de Catalunya amb l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès, amb uns 245.000 euros
aproximats d'aquest dèbit. Li agrairia molt que al mes de setembre, quan es faci el
ple ordinari portés un xec al ple amb tot el que s'adeuta i ell mateix com Alcalde
no tindria cap problema en reconèixer la seva bona gestió en aquest tema que
redundaria en benefici dels bisbalencs i bisbalenques.
El senyor Saumoy (CIU), intervé sense tenir l’ús de la paraula afirmant que el
Secretari de l’Ajuntament amaga informació i que per tant en aquest ajuntament
s’amaga informació.
L’Alcalde intervé d’immediat expulsant de ple al regidor per fer aquesta difamació i
posar en dubte la feina dels tècnics municipals i del propi Secretari. Són les
12.29h
La senyora Burgos (CIU), també s’afegeix al debat sense tenir l’ús de la paraula, i
també falta al respecte al senyor Alcalde i al propi Secretari, i també és expulsada
ja que és advertida 3 vegades per l’Alcalde. Marxa també a la mateixa hora, i
també ho van voluntàriament els altres dos regidors de CIU, senyor Garcia i
senyora Ferré.

MUNICIPI ADHERIT A LA VEGUERIA DEL PENEDÈS
Codi ELT núm. 4302870005
C.I.F. P4302800J

www.bisbalpenedes.com
info@bisbalpenedes.com

C/ Major, 21

AJUNTAMENT
DE LA VILA DE
LA BISBAL DEL PENEDÈS

43717 La Bisbal del Penedès
(Baix Penedès – Tarragona)
Tel. 977688438 - Fax 977109672

L’Alcalde intervé dient que que s’ha cregut el senyor Saumoy (CIU), de posar en
dubte la honorabilitat dels funcionaris municipals. Li recorda que exceptuant el
Secretari, l’equip de tècnics municipals que porten l’àrea econòmica van entrar a
l’ajuntament quan CIU governava, i que són persones de molta vàlua.
L’Alcalde dona el torn de la paraula al Secretari, que fa una defensa dels tècnics
municipals i que ja està bé de posar en dubte la seva capacitat i professionalitat i
sobretot la seva honorabilitat. Que aquí no s’amaga res, i posa per exemple que el
mateix senyor Latorre (PSC), que professionalment havia estat interventor d’un
col·legi oficial, va fiscalitzar els comptes i els va votar a favor.
El Secretari afegeix que es reserva el dret a interposar una querella contra el
senyor Saumoy (CIU), per aquestes difamacions. En primer lloc, mai s’ha amagat
res. Es pot entrar a la web municipal de l’ajuntament www.bisbalpenedes.com
i veure les actes dels plens. En segon lloc poden consultar les actes de les
comissions de comptes també penjades en la web. Mai, absolutament mai, des de
que aquest secretari treballa en aquest ajuntament
(març 2013), s’ha
obstaculitzat la revisió de papers o documentació econòmica dels regidors de
l’oposició. Aquest any mateix, s’ha avançat la comissió de comptes un mes. L’any
que ve hi ha el compromís d’aquest secretari d’abans d’acabar la legislatura de
tenir els comptes aprovats, perque el nou equip de govern municipal que sorgeixi
de les eleccions tingui tota la feina feta. I en els propers dies abans del 15
d’octubre de 2014, s’haurà fet el ple de pressupostos municipals de 2015.
A continuació es sotmet el punt a votació amb el següent resultat:
Vots a favor : 7 : 6 (ERC) i 1 (PSC-PM)

Quedant aprovat com segueix :
APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2013
S’ha format el Compte General de l’exercici 2013, juntament amb tota la seva
documentació annexa, segons la legislació vigent.
La Intervenció ha emès informe sobre el mateix Compte, i el Dictamen d’aquesta
Comissió emès en data 11 de juliol de 2014.
Es va exposar al públic perquè poguessin presentar-se reclamacions, objeccions
o observacions, i que no s’han presentat segons consta en el certificat de
Secretaria de data 27 d’agost de 2014.
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Atès l’informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb l’article
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el
Ple acorda
PRIMER. Aprovar el Compte General de l’exercici 2013.
SEGON. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que
l’integra a la fiscalització de la Sindicatura de comptes tal i com s’estableix en
l’article 212.5 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
8.- MOCIÓ ERC SOBRE L’ELECCIÓ D’ALCALDES
El Secretari llegeix la proposta.
L’Alcalde dona el torn de la paraula al regidor del PSC-PM, senyor Latorre el qual
manifesta que s’abstindrà al ser una moció de partit.
L’Alcalde dona el torn de la paraula al regidor d’ERC-AM, senyor Rivas, que
manifesta que amb aquesta llei un partit que obtingui el 20% dels vots tindrà la
majoria absoluta, amb la qual cosa s’està pervertint el sistema democràtic.
A continuació es sotmet el punt a votació amb el següent resultat:
Vots a favor : 6 (ERC)
Abstencions: 1 (PSC-PM)

Quedant aprovat com segueix :

LA BISBAL DEL PENEDÈS
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC LA BISBAL DEL
PENEDÈS,
ERC LA BISBAL DEL PENEDÈS
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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA BISBAL DEL PENEDÈS

El Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya en el Ayuntamiento de
La Bisbal del Penedès al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
presenta para su aprobación la siguiente MOCION PARA UNA ELECCIÓN
DEMOCRÁTICA DE LOS ALCALDES Y DE LAS ALCALDESAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ámbito local es un espacio complejo y plural, de grandes transformaciones y
constantes mutaciones, y la primera instancia para la resolución de los problemas
de la ciudadanía y para la mejora de las condiciones de vida de la gente.
Los Ayuntamientos han sido capaces de afrontar los grandes retos y los cambios
culturales de finales del siglo XX: los fenómenos migratorios, los nuevos modelos
familiares, la dependencia y el envejecimiento de la población, y en esta primera
década del siglo XXI, son el principal dique de contención contra la crisis, y el
principal espacio de resistencia, de dignidad, de defensa de los derechos de la
ciudadanía y los principales espacios para generar alternativas sociales y
económicas para paliar los efectos de la crisis y los recortes.
Desde diferentes posiciones políticas, todos defendemos un modelo de gobiernos
locales de proximidad, un modelo que desarrolle la autonomía local y las
competencias, con recursos suficientes para hacerlas efectivas.
La educación, los servicios sociales, las políticas de igualdad, la cultura, la
solidaridad y el derecho a la vivienda son las claves de bóveda de la vertebración
municipal y la construcción de ciudadanía.
Defendemos un municipalismo que integre los valores del paisaje, el territorio y el
espacio natural como vectores de identidad, y de ciudades y pueblos sostenibles.
Que huya del crecimiento desde una óptica de ingresos y recursos sustitutivos de
una verdadera financiación del mundo local justo y ajustado a sus competencias.
En definitiva, un municipalismo que efectivamente pueda desarrollarse y
reconocerse en la Carta Europea de Autonomía Local, y que se base en los
principios de simplificación, transparencia y modernización de los entes locales, el
principio de autonomía, subsidiariedad, diferenciación, equilibrio territorial,
desarrollo sostenible y suficiencia financiera para atender a las necesidades
sociales de sus habitantes.
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Los municipios españoles han sido desde 1979 la expresión más evidente de la
llegada de la democracia a nuestro país: miles de concejales y concejalas, de
alcaldesas y alcaldes, elegidos por sus vecinos, accedieron al gobierno de sus
Ayuntamientos desde la preocupación por satisfacer las demandas más
acuciantes de sus vecinos, y también, ante la falta de definición constitucional de
las competencias locales, a afrontar aquellos retos y actuaciones que fueran
impulsadas por la ciudadanía. Desde ese principio de administración más
cercana, se configuraron los Ayuntamientos como las entidades que visualizaron
la democracia en nuestro país y que representaron la primera experiencia, hasta
ahora irreversible, de descentralización política.
Consideramos imprescindible conservar ese papel, que ha sido razonablemente
garantizado durante todo este período por un sistema electoral que, sin ser
perfecto, ha permitido que las opciones políticas significativas en las que se
organiza la ciudadanía en cada municipio hayan configurado mayorías de
gobierno local con un respaldo mayoritario del voto popular a través de un sistema
de representación respetando la proporcionalidad contemplada en la CE.
La democracia no es compatible con un gobierno municipal que no refleje la
mayoría de los votos expresada en las elecciones. Eso significa que una lista
municipal no puede tener la mayoría de gobierno y, consecuentemente, la
alcaldía, si no tiene el respaldo de la mayoría de los votantes, expresada por un
sistema de representación política constitucionalmente establecido.
Es más, el art. 140 de la Constitución Española establece que el voto de vecinos
y vecinas será igual, por tanto, debe tener el mismo valor y producir los mismos
efectos en la elección de los concejales y concejalas. Además, los/as
concejales/as serán elegidos de forma directa.
La atribución del alcalde o alcaldesa a la lista más votada llevaría a la paradoja
de que podrían ser alcaldes/sas, concejales/as que hubieran obtenido menos del
20% de los votos y, por tanto, no contarán con el apoyo de más del 80% de los
vecinos y vecinas. El examen de los resultados de las últimas elecciones
municipales o de las últimas elecciones europeas proporciona numerosos
ejemplos. En todo caso, con esos supuestos, el número de ayuntamientos cuyo
alcalde no estaría apoyado por la mayoría de los electores sería muy mayoritario.
La democracia quedaría seriamente afectada y los criterios de proximidad y
participación vulnerados. La mayoría del vecindario vería a alcaldes y alcaldesas
lejanos/as y no queridos/as.
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Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès adopta los
siguientes acuerdos:
1.- El Pleno del Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès manifiesta su oposición a
cualquier reforma relativa al método de elección de concejales/as y alcaldes/sas
de las Corporaciones Locales y, muy especialmente a:
a) La atribución de cualquier prima de representación por concejales a la
lista o listas más votadas, por vulnerar los principios de proporcionalidad y voto
igual establecidos constitucionalmente.
b) La atribución de la alcaldía a la lista más votada, cuando no tenga el
respaldo de la mayoría de los concejales elegidos en voto igual mediante un
sistema proporcional y constituidos en el Pleno del Ayuntamiento.
c) La constitución del Pleno Municipal por concejales/as que no hayan sido
elegidos/as en el mismo acto electoral mediante sufragio universal, igual, libre,
directo y secreto, tal como establece el art. 140 de la Constitución Española.
2.- A esta moción se le dará la publicidad necesaria para que sea conocida por la
ciudadanía del municipio.
3.- Dar traslado de los acuerdos al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos
Parlamentarios del Congreso de Diputados.
La Bisbal del Penedès, 9 de septiembre de 2014
Grup Municipal d’ERC
La Bisbal del Penedès

9.-PRECS I PREGUNTES
L’Alcalde dona el torn de la paraula al regidor del PSC-PM, senyor Latorre el qual
prèviament abans del Ple ha fet arribar dues preguntes.
1. Funcionament de correus a les urbanitzacions
La regidora senyora Mestre (ERC) li respon que parlaran amb correus però que ja
aquest tema i ella parla sota la seva experiència quan treballava en aquesta
empresa, és de difícil solució.
2. Funcionament del Punt Verd.
El regidor senyor Rivas (ERC), li respon i alhora el convida a fer una visita amb
els responsables perque de forma directa pugui veure com funciona i els dubtes
que tingui els pugui plantejar.
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Es dona resposta al grup municipal de CIU sobre 2 escrits amb números de
registre 1787 i 1788 de data ambdós 27 d’agost de 2014.
1787.
1. 1114, es va donar resposta en el Ple ordinari de 17 de juny de 2014, on
avui en el punt primer de l’ordre del dia s’ha aprovat l’acta, i consta, i on
vostès no eren al ple.
2. 1286, es s’han fet les millores que calien fer. Si vostès no estan d’acord
presentin un informe tècnic.
3. 1287, si hi ha escomesa social reflexada en el plec de clàusules de la
concessió. Altra cosa, és que l’Ajuntament i el regidor de serveis, senyor
Rivas, ha fet, fa i farà aquelles gestions que siguin necessàries e
imprescindibles amb Aqualia, per poder ajudar a les famílies, i si cal
negociar el fraccionament o el que la llei disposi.
4. 1288, es van comprar unes gorres per la gent voluntària de protecció civil.
5. No hi ha hagut concessió del servei de bar, ja que és públic i notori, i poden
entrar a la web a la carta de TV3.CAT, i veuran que l’Alcalde i l’equip de
govern local van manifestar la seva disponibilitat a fi d’abaratir els costos
de la Festa Major de 2014 en uns moments de crisi, doncs d’estar
presents.
6. El compte es gestiona des de l’ajuntament.
1788.
1. 1115, es va donar resposta en el Ple ordinari de 17 de juny de 2014, on
avui en el punt primer de l’ordre del dia s’ha aprovat l’acta, i consta, i on
vostès no eren al ple.
2. Si que hi havia consignació pressupostària suficient, atès que per això es
van fer aquestes contractacions. Són places cobertes temporalment de
serveis públics essencials.
No havent més temes a tractar, la Presidència, dóna per finalitzada aquesta
sessió del Ple quan són les 13.41h del dia 16 de setembre de 2014, de la qual
n’estenc la present acta.

Christian Riverola i Romero
Secretari-Interventor
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