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

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA
BISBAL DEL PENEDÈS CELEBRADA EL DIA 16 DE DESEMBRE DE 2014.
La Bisbal del Penedès, 16 de desembre 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. 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)
Actua com a secretari el Sr. Christian Riverola i Romero, secretari-interventor de
la Corporació.
La senyora Sra. Mónica M. Pérez Garrido (ERC-AM) i el senyor Lluís Latorre
Cabrerizo (PSC-PM), han excusat prèviament la seva assistència.

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.
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
Es porten a aprovació les següents actes
16 de setembre de 2014. Vots a favor 5 (ERC-AM) i Vots en contra 4 (CIU). El
regidor de CIU, senyor Saumoy fa una observació per la qual en aquesta acta no
s‟ha reflexat un comentari d‟ell on feia referència a una partida de 250.000 euros,
de despesa que no es fa menció, també diu que es diu que ell posa en dubte la
honorabilitat dels funcionaris municipals i això no és cert, no així sobre el Secretari
Interventor del qual si que diu i ho afirma en aquest ple que dubta de la seva
honorabilitat. L‟Alcalde li retira la paraula en el benentés que està faltant al
respecte a la honorabilitat del Secretari. La regidora de CIU senyora Mari Carmen
Burgos, sense tenir l‟ús de la paraula, diu que les actes han de reflexar la
legalitat, la senyora Burgos (CIU), és advertida per dues vegades.
22 de setembre de 2014. Vots a favor 5 (ERC-AM) i Vots en contra 2 (CIU), no
voten els senyors Garcia i Saumoy CIU, al no ser present en aquest ple.
7 de novembre de 2014. Vots a favor 5 (ERC-AM) i Vots en contra 2 (CIU), no
voten els senyors Garcia i Saumoy (CIU), al no ser presents en aquest ple.
21 de novembre de 2014. Vots a favor 5 (ERC-AM) i Vots en contra 4 (CIU).
5 de desembre de 2014. Vots a favor 5 (ERC-AM), i Vots en contra 3 (CIU), no
vota el senyor Saumoy (CIU), al no ser present en aquest ple. El Secretari li diu a
la regidora de CIU senyora Agnès Ferré, que sàpiga, que ha transcrit literalment
la seva intervenció, i que ni així voten l‟acta favor.
La regidora de CIU senyora Mari Carmen Burgos, torna novament a intervindre
sense l‟ús de la paraula, i l‟Alcalde li fa un tercer i últim advertiment, i en
compliment de l‟article 95. 2 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, l‟expulsa del ple essent les 10.07h del matí. La regidora de CIU
senyora Burgos, es nega a abandonar la sala de plens i el Secretari l‟adverteix de
les conseqüències penals que això comporta en el cas que durant la celebració
del ple intervingui.
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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 PER DEMANAR AL
PARLAMENT DE CATALUNYA QUE S’ACORDI LA SUPRESSIÓ DE PAGUES
VITALICIES A EXPRESIDENTS DE LA GENERALITAT, PRESIDENTS DE LA
GENERALITAT
EN
ACTIU,
EXPRESIDENTS
DEL
PARMENT,
PRESIDENTS/TES DEL PARLAMENT EN ACTIU I QUE ELS DIPUTATS DEL
PARLAMENT DEIXIN DE TENIR DE TENIR ELS PRIVILEGIS EN QUANT EL
COBRAMENT DE LA TOTALITAT DE PENSIÓ PER ROMANDRE COM A
DIPUTATS 7 ANYS.
El Secretari llegeix la moció.
L‟Alcalde dona el torn de la paraula al regidor de CIU senyor Garcia (CIU), que
està d‟acord amb el sentit de la moció, però alhora demana que per poder votar a
favor s‟incorporin unes aportacions, que llegeix i que en el propi ple lliura.
L‟Alcalde accepta que s‟incorporin.
A continuació es sotmet el punt a votació amb el següent resultat :
Vots a favor : 8 (5 ERC-AM) i 3 (CIU)
Finalment queda aprovat donar suport a la moció la qual es transcriu a
continuació:
MOCIÓ DELS GRUPS D’ERC LA BISBAL DEL PENEDÈS I CIU DE LA BISBAL
DEL PENEDÈS PER DEMANAR AL PARLAMENT DE CATALUNYA QUE
S’ACORDI LA SUPRESSIÓ DE PAGUES VITALICIES A EXPRESIDENTS DE
LA GENERALITAT, PRESIDENTS DE LA GENERALITAT EN ACTIU,
EXPRESIDENTS DEL PARMENT, PRESIDENTS/TES DEL PARLAMENT EN
ACTIU I QUE ELS DIPUTATS DEL PARLAMENT DEIXIN DE TENIR DE TENIR
ELS PRIVILEGIS EN QUANT EL COBRAMENT DE LA TOTALITAT DE PENSIÓ
PER ROMANDRE COM A DIPUTATS 7 ANYS I TAMBÉ ALS ALTS POLÍTICS
ESPANYOLS QUE COBREN SOUS VITALICIS.
En els moments actuals on molts catalans i catalanes, no tenen mitjans
econòmics per subsistir i arribar fins a finals de mes. Moments els quals, moltes
ONG, Serveis Socials, Bancs d‟Aliments, estan ajudant i destinant molts i molts
recursos materials, humans, econòmics i solidaris per tot el conjunt de població
que no té res.
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Es del tot injust, reprovable, injust i e insolidari, que el conjunt de la classe política
catalana ( President de la Generalitat, Ex-Presidents de la Generalitat, Presidenta
del Parlament, Ex-Presidents del Parlament, Diputats del Parlament, gaudeixin
d‟uns privilegis, al més estil feudal, impropis en la societat i moments dolorosos
que avui estem vivint.
Pagues vitalícies d‟Ex-Presidents de la Generalitat, Parlament, despatxos en el
centre de Barcelona de lloguer, amb secretàries, cotxes oficials, caps de premsa,
vigilància.
Cobrament de pagues a Ex-Consellers una vegada han deixat de ser consellers
fins a 18 mesos.
Sistema de pensió especial, que gaudeixen els diputats catalans, que amb 7 anys
d‟exercici com a diputats, cobraran la totalitat de la pensió, quan són treballadors
com altres, i una persona que treballa en una empresa ha de cotitzar més de 30
anys.
Així mateix s‟hauria d‟englobar també a tots els alts polítics espanyols que cobren
sous vitalicis, començant per l‟ex-president Aznar, tenint en compte a més que
una bona part dels diners dels catalans se‟n van i no tornen i serveixen per a
sufragar aquestes pagues vitalícies.
També a fi de donar exemple i per acabar d‟una vegada amb una injustícia
flagrant com és el fet que segons la Llei sobre l‟Impost de les Persones Físiques
determina que les retribucions dineràries que, en concepte de desplaçaments o
dietes, rebi un càrrec públic, “ estan exemptes de tributar”, i que això és molt injust
i es demana que a partir, d‟ara, tributi com els hi passa a la resta de treballadors
d‟aquest país.

És per tot això, que ERC LA BISBAL DEL PENEDÈS I CIU LA BISBAL DEL
PENEDÈS, es volen posar al capdavant d‟aquesta petició, i fer palesa, la seva
inconformitat a que aquests privilegis es segueixin produint de 2015 en endavant.
ACORD
Primer.- Demanar al Parlament de Catalunya a que s‟acordi la supressió de
pagues vitalícies a Ex-Presidents de la Generalitat, Presidents de la Generalitat
en actiu , Ex-Presidents del Parlament, Presidents/tes del Parlament en actiu i que
els Diputats del Parlament deixin de tenir els privilegis en quant el cobrament de la
totalitat de pensió per romandre com a diputats 7 anys i tots els càrrecs públics
s‟adequïn a la normativa laboral vigent, com qualsevol treballador que treballa en
l‟empresa privada, cotitzant el que preveu la llei.
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Segon.- Informar als grups polítics de l‟arc parlamentari, del contingut d‟aquesta
moció.
Tercer.- Informar d‟aquesta moció als principals mitjans de comunicació perque en
facin l‟oportuna difusió.

La Bisbal del Penedès, 16 de desembre de 2014.

4. MOCIÓ ERC LA BISBAL DEL PENEDÈS SOBRE EL TDT
El Secretari llegeix la proposta.
L‟Alcalde dona el torn de la paraula a la regidora de CIU senyora Agnès Ferré,
que manifesta la innecessarietat de portar aquesta moció al ple.
A continuació es sotmet el punt a votació amb el següent resultat :
Vots a favor : 5 (ERC-AM)
Abstencions: 3 (CIU)
Finalment queda aprovat donar suport a la moció la qual es transcriu a
continuació:
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
CATALUNYA SOBRE LA TDT EXTESA

REPUBLICANA

DE

El passat 29 d‟octubre de 2014 el Sr. Sergi Sabrià i Benito, il·lustríssim diputat del
Parlament de Catalunya i membre del Grup Parlamentari d‟Esquerra Republicana
de Catalunya, va formular una pregunta al Govern de la Generalitat de Catalunya
sobre la nova situació de la televisió terrestre digital amb Exp.310-00385/10.
Aquesta pregunta formulava la qüestió al Govern de com es pensa gestionar en
un futur immediat la continuïtat dels serveis que està oferint la Generalitat de
Catalunya mitjançat el servei conegut com la “TDT Extesa”, que afecten les
emissions de les empreses privades Atresmedia i Mediaset, entre d‟altres, i amb
cost aproximat de 2 milions d‟euros anuals que van a càrrec dels eraris públics
catalans.
Tanmateix, la pregunta realitzada per l‟I. Sr. Sergi Sabrià i Benito indicava que el
servei de la “TDT extesa” afecta aproximadament a 500.000 persones del nostre
país.
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Atès que la resposta per part del Govern de la Generalitat realitzada per
l‟Honorable Conseller el Sr. Francesc Homs i Molist no va ser prou clara i explícita
sobre el preguntat.
Atès que les noticies aparegudes en diferents mitjans de comunicació indicaven
que el Govern de la Generalitat de Catalunya no contemplava la continuïtat del
pagament d‟aquest servei i, per tant, la pèrdua de la senyal d‟aquest canals de
televisió en part del territori català.
Per tot això, el grup municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya proposa al
ple de l‟Ajuntament de La Bisbal del Penedès el següents

ACORDS
PRIMER. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a informar a aquest
municipi si rep la senyal TDT dels canals de Mediaset, Atresmedia o altres
mitjançant el servei de l‟anomenada “TDT Extesa”.
SEGON. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a informar a aquest
municipi, en el cas rebre la senyal de TDT del canals de Mediaset, Atresmedia o
altres, quin percentatge de la població d‟aquest municipi rep l‟esmentada senyal i
quines són les àrees del municipi afectades per ella.
TERCER. Instar el Govern de la Generalitat a informar a aquest municipi de la
continuïtat o no del servei de la “TDT extesa” durant els anys 2015 i 2016.

QUART. Instar el Govern de la Generalitat a informar a aquest municipi de com
afectarà a les persones i/o famílies en el cas de no continuïtat del servei de la
“TDT Extesa”i per tant a la impossibilitat de poder accedir als canals de Mediaset,
Atresmedia o altres mitjançant la TDT.
CINQUÈ. Instar al Govern de la Generalitat a informar AMB CARÀCTER
D‟URGÈNCIA a aquest municipi en un termini no superior de 60 dies naturals des
de l‟aprovació d‟aquesta moció sobre els acords esmentats.
SISÈ. Fer arribar aquest acord al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de
la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), a la Direcció General de
Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, a la
Secretaria de Comunicació del Govern de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya i del Parlament de
Catalunya, i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
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5.DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2013.
El Secretari llegeix la proposta
L‟Alcalde dona el torn de la paraula al regidor de CIU, senyor Saumoy que
manifesta que és un punt de complexitat i en base al que ha llegit el Secretari,
parla d‟un romanent de tresoreria de 287.737,28 euros i un superávit de 7.104,62
euros, però hi ha despeses com el servei de recollida de la brossa, o piscina que
no s‟havien pagat, o el propi transport escolar. Despeses amb crèdit
pressupostàries no pagades. Despeses sense crèdit compatibilitzades al 413. Ara
es pagaran al 413. No sabrem mai que s‟ha pagat al 413, i no s‟explica, hi han
260.000 euros que no se sap en que s‟ha gastat. Demana que s‟expliqui per no
ser mal pensat. S‟ha d‟explicar als ciutadans en que s‟ha gastat aquests diners.
A continuació es sotmet el punt a votació amb el següent resultat :
Vots a favor : 5 (ERC-AM)
Abstencions: 3 (CIU)
Finalment queda aprovat donar suport a proposta la qual es transcriu a
continuació:
INFORME D'INTERVENCIÓ RELATIU A LA DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÁVIT
DE LA LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2013
Antecedents
1. En data 22 de maig de 2014 l'Alcalde va aprovar la liquidació de l'exercici 2013.

2. De la liquidació de l'exercici es desprenen els següents indicadors:
a)
b)
c)
d)

Romanent de tresoreria per a despeses generals: 287.737,28euros
Estabilitat: 85.449,77 euros
Rati de deute viu: 142,63%
Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 280.632,66 euros

3. El darrer període mig de pagament publicat en data 30 de 09 de 2014 és de
12,9 dies
4. La previsió d'estabilitat de la liquidació de l'exercici 2014 és de 367.819,09
euros.
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Fonaments de dret
1. L'article 32.1 de la Llei orgànica d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF) disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest s'ha
de destinar a reduir el nivell d'endeutament net.
2. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no
superin el límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions
d'endeutament, que presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional,
romanent de tresoreria positiu, una vegada descomptat l'efecte de les mesures
especials de finançament, que compleixin amb el període mig de pagament
previst a la normativa de morositat i que prevegin una capacitat de finançament en
la liquidació de l'exercici 2014 podran destinar, en primer lloc el superàvit a
absorbir, si s'escau, despeses pendents d'aplicar al pressupost i a continuació, a
finançar inversions financerament sostenibles sempre amb el límit de la previsió
de capacitat de finançament de l'exercici 2014, si encara queda import a distribuir
aquest es destinarà a reduir endeutament net.
3. La disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per
inversió financerament disponible.
4. L'apartat 8 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en
matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 14 de febrer de
2014 de la Direcció general de Política financera del Departament d'Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya disposa, entre d'altres, que el
romanent de tresoreria per a despeses generals positiu s'ha de destinar, en funció
dels recursos líquids disponibles a sanejar les obligacions pendents d'aplicar al
pressupost i al compliment dels compromisos de despesa assumits per
l'existència de romanents de crèdits incorporables. També disposa que els
recursos addicionals disponibles s'han de destinar al compliment el termini de
pagament a proveïdors així com que el superàvit s'ha de destinar a reduir
l'endeutament net previst a 31 de desembre de l'exercici en curs.
Per tot això, proposo al Ple l'adopció del següent acord:
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Primer.- Aprovar la següent distribució del superàvit, on es mostra que el
superàvit s„ha de destinar a finançar les despeses pendents d‟aplicar al
pressupost:
2013
Deute viu
5.609.369,00
Romanent de tresoreria
per a despeses generals
287.737,28
Capacitat/necessitat de
finançament
85.449,77
import afectat préstecs
plans ajust
0,00
Cal distribuir superàvit?
SÍ
Import afectat a distribuir
85.449,77
Compte 413
280.632,66
Romanents incorporables
(FASE AD)
0,00
Mínim de tresoreria
0,00
Import a distribuir
0,00
% deute viu
142,63%
darrer PMP publicat
12,09
previsió CF 31/12 2014
0,00
2014
import màxim a invertir
0,00
import possible a
amortitzar
0,00
previsió préstec n+1
0,00
import mínim a
amortitzar
0,00
import de disponibilitat
lliure
7.104,62
Segon.- Declarar de lliure disponibilitat l'import de 7.104,62 euros.

Christian Riverola Romero
El secretari-interventor
La Bisbal del Penedès, 24 de novembre de 2014.
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6. DONAR COMPTE PERIODE MIG PAGAMENT
El Secretari llegeix la proposta.
Els assistents es donen per assabentats.

7. MODIFICACIÓ ART. 6 DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DEL CEMENTIRI DE
LA BISBAL DEL PENEDÈS
El Secretari llegeix la proposta.
A continuació es sotmet el punt a votació amb el següent resultat :
Vots a favor : 5 (ERC-AM) i 3 (CIU)
Finalment queda aprovat donar suport a proposta la qual es transcriu a
continuació:
En el ple extraordinari de 29 d‟abril de 2014 es va aprovar l‟Ordenança Municipal
del Cementiri de la Bisbal del Penedès. Ates que una vegada aprovada s‟ha
detectat que hi ha més d‟una persona que en vol fer una donació de forma
onerosa, i que en el cas que l‟Ajuntament de La Bisbal del Penedès, volgués
vendre aquests nínxols que ja han estat utilitzats, es vol aplicar un 50% de rebaixa
sobre el preu nou de venda. Per tant quedaria de la següent manera:
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Article 6.- Quota Tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
CONCEPTE NÍNXOLS PER ESTRENAR IMPORT (€)
Propietat nínxol boca baix ossera
1250 euros
Propietat nínxol boca mig
1000 euros
Propietat nínxol boca dalt
900 euros
Conservació cementiri, per nínxol/any
12 euros
Conservació cementiri, per panteó/any
25 euros
Lloguer nínxol 2 anys
200 euros
Els nínxols els quals se‟ls hagi donat ús, es vendran amb els següents imports :
CONCEPTE NÍNXOLS QUE HAN IMPORT (€)
TINGUT US
Propietat nínxol boca baix ossera
625 euros
Propietat nínxol boca mig
500 euros
Propietat nínxol boca dalt
450 euros
Per tot el que s‟ha exposat, el Ple Acorda el següent :
ACORD
Primer. Modificar l‟article 6 de l‟Ordenança Municipal del Cementiri de La Bisbal
del Penedès.
Segon. Donar a l‟expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva
exposició en el taulell d‟anuncis d‟aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
Tercer. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a
l‟expedient, en el termini indicat anteriorment, que l‟acord és definitiu, en base a
l‟article 17.3 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.

8.-PRECS I PREGUNTES

El Secretari llegeix un escrit adreçat al grup municipal de CIU, donant resposta a
diferents escrits que aquest grup polític ha anat presentant. A continuació els
desglossa.
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RESPOSTES AL GRUP MUNICIPAL DE CIU
Es dona resposta als següents escrits presentats pel grup municipal de CIU
2949, que feia referència a un escrit anterior amb registre d‟entrada 2519.
1. Sobre l‟expedient de reclamació de la subvenció de 50.000 euros atorgada
per la temporada 2011/2012 a la Joventut Bisbalenca, se‟ls ha informat per
escrit amb escrits anteriors ( registre de sortida 1679 ) i ens els plens
municipals,
2. Sobre el canvi de periodicitat de la facturació del servei de l‟aigua. Els he
de recordar novament que això ve aprovat per l‟Agència Catalana de
l‟Aigua, organisme que el seu partit polític CIU controla.
3. Sobre perquè no apareixen en els comptes municipals de 2012 i 2012 els
ingressos pel Canon de l‟aigua ( 12.000 euros anuals aproximadament ) i
quines actuacions ha dut l‟Ajuntament per reclamar el pagament. Revisin
bé el seu escrit, perque dupliquen els anys i en tot cas, no quadren les
quantitats referenciades.
2967
1. S‟ha lliurat la documentació del pressupost amb temps d‟antelació i han
tingut temps en el ple de poder preguntar aquestes qüestions en el mateix.
2969-2104-3030-3031-3101-3102
1. Els emplaço a que demanin hora per escrit amb el Secretari de la
Corporació perque pugui atendre‟ls i facilitar-los la documentació que
requereixen veure.
3103
1. S‟ha recollit la seva petició i el Secretari a l‟hora de transcriure l‟acta,
acostuma a transcriure les intervencions durant el transcurs de la
celebració del ple
L‟Alcalde

La Bisbal del Penedès, 10 de desembre de 2014.
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L‟Alcalde dona el torn de la paraula al regidor de CIU, senyor Ferran Garcia, diu
que fa uns dies van fer una reunió amb els veïns de El Priorat sobre el tema de
les lluminàries que és vol fer i quines són les avantatges que suposarà aquesta
millora. L‟Alcalde pren nota i donarà resposta en el proper ple ordinari.
L‟Alcalde dona el torn de la paraula a la regidora de CIU, senyora Agnès Ferré
que fa tres preguntes:
1.Sobre els ingressos del cànon de l‟aigua de 2012 i 2013, no apareixen aquests.
2. Si hi ha justificants de la subvenció a la Bisbalenca.
3. Perque s‟ha prohibit per part de l‟Ajuntament a l‟actuació dels Diables.
L‟Alcalde li comenta que sobre les preguntes 1 i 2 es donarà resposta en el proper
ple ordinari.
Sobre la dels Diables l‟Alcalde dona el torn de la paraula al Secretari que respon a
la regidora de CIU, senyora Ferré, que l‟Ajuntament no ha prohibit absolutament
res, mostra a tothom l‟expedient, des del propi escrit d‟aquesta agrupació a la
pròpia resposta de l‟Ajuntament de La Bisbal del Penedès. Li diu que en tota
actuació que es pugui fer en la via pública s‟han de complir uns requisits, com és
que qui ho demana, sigui una associació legalment constituïda, amb una persona
amb representació legal d‟aquesta associació per a qualsevol contacte, una
pòlissa d‟assegurança per cobrir possibles incidències, i finalment un pla de
seguretat. Mai passa res, mai, però fa dos anys a la cavalcada de reis de Màlaga,
va morir un nen aixafat per un tractor, perque no hi havia les mesures de
seguretat correctes. Que ha parlat amb el Cap de Bombers de la Demarcació de
Tarragona de la Generalitat de Catalunya, el qual li ha confirmat que tot el que
s‟ha requerit a aquesta associació és correcte.
Que passaria si per manipulació de pirotècnia passa alguna cosa, vostè que té
fills ? Pensi-ho i que d‟aquest tema s‟ha comés una greu irresponsabilitat política
partidista, oblidant els riscos que això pot comportar. I
No havent més temes a tractar, la Presidència, dóna per finalitzada aquesta
sessió del Ple quan són les 10.41h del dia 16 de desembre de 2014, de la qual
n‟estenc la present acta.

Christian Riverola i Romero
Secretari-Interventor
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