ACTA NÚMERO 1/2018, CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 17 DE GENER DE 2018
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan: PLE DE L’AJUNTAMENT
Número: 1/2018
Caràcter: Ordinària
Convocatòria: Primera

Data: 17 de gener de 2018
Hora d’inici de la sessió: 20:00h
Hora d’acabament de la sessió: 20:15h
Lloc: Sala de Plens de la Casa de la Vila

ASSISTENTS

Alcalde
A Alforja, el dia 17 de gener de 2018.
Sr. Joan Josep García Rodríguez, del grup
municipal CiU
Es reuneixen els membres de la Corporació a
la Sala de Plens de la Casa de la Vila, prèvia
convocatòria a l’efecte, i en sessió ordinària.
Tinent d’Alcalde i Regidor
Sr. Casimiro Rodríguez Camposo, Convergènc.
Presideix L’Alcalde Sr. Joan Josep Garcia
Regidors/es i portaveus de grups municipals Rodríguez, i assisteixen els regidors i
Sr. Magí Ferré Taverna, Esquerra Unitària
regidores expressats al marge.
Sr. Rosendo Martorell Rovira, Esquerra-AM
(excusa la seva absència)
Comprovada l’existència del quòrum
Sra. Diana Salvadó Artells, PSC-PM
necessari per a que es pugui celebrar la
sessió, i declarada pública per la Presidència,
Regidors/es
es procedeix a obrir el debat i votació dels
Sra. Assumpció Mariné Miralles, Convergèn.
assumptes inclosos dins de l’ordre del dia.
Sra. Carlota Panduro Aragonès, Convergència
Sr. Marcial Serena Martínez, Convergència
Sr. Isaac Llort Barberà, Esquerra-AM
Secretària
Sra. Esperanza Castillo López
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ACTA PLE ORDINARI CELEBRAT EL DIA 17 DE GENER DE 2018
ORDRE DEL DIA:
I.- APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de data 13 de desembre de 2017
II.- ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
2.1.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des de l’anterior Ple de la corporació.
III.- PRECS I PREGUNTES
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:
I.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
El Sr. President pregunta als membres de la Corporació, si tenen que formular alguna
observació o esmena a l’esborrany de l’acta que si s’escau s’ha d’aprovar i que és la relativa a
la sessió extraordinària del dia 13 de desembre de 2017, que se’ls hi va lliurar atenent el que
disposa l’article 80 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats
Locals, aprovat pel RD 2568/86, de 28 de novembre.
Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta especificada, s’assoleix el següent resultat:

Sentit de la votació.

CONVERGÈNCIA
A FAVOR

PSC-PM
A FAVOR

ERC-AM
A FAVOR

Per la qual cosa, el Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF declara que l’acta
amunt indicada queda aprovada per unanimitat.
II.- ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
2.1.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des de l’anterior Ple de la corporació.
Després de llegir l’Alcaldia aquest punt contingut en l’ordre del dia, dona compta dels decrets
emesos des de l’anterior Ple de la Corporació, i que són els que es relacionen a continuació:
RELACIÓ DE DECRETS PER A DONAR COMPTE AL PLE ORDINARI DE 17 DE GENER DE 2018
Nº DECRET
58

DATA
17/10/2017

Decret autoritzant utilització Sala Rodona
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59
60
61

18/10/2017
25/10/2017
27/10/2017

62

02/11/2017

63

02/11/2017

64
65
66
67
68
69
70

02/11/2017
08/11/2017
28/11/2017
30/11/2017
30/11/2017
01/12/2017
07/12/2017

71
72
73
74

07/12/2017
18/12/2017
22/12/2017
22/12/2017

75

29/12/2017

Decret autoritzant utilització Sala Rodona
Decret autoritzant utilització Sala Rodona
Decret baixa rebuts clavegueram i escombraries per titularitat
errònia.
Decret cessió espais per actes de campanya electoral a les
eleccions al Parlament de Catalunya 2017.
Decret cessió espais per col·locació de cartells electorals a les
eleccions al Parlament de Catalunya 2017.
Decret acordant l’elaboració del pressupost municipal 2018.
Decret autoritzant utilització Sala Rodona
Decret de liquidació taxa per moviments de terra a CUMESA.
Decret de baixa de rebut escombraries per titularitat errònia
Decret de baixa de rebut escombraries per titularitat errònia
Decret de reconeixement extrajudicial de crèdits.
Decret d’aprovació de la modificació de crèdit 6/2017 de
transferència de crèdits.
Decret autoritzant utilització Sala Rodona
Decret autoritzant utilització Sala Rodona
Decret d’aprovació de contracte menor inflables parc de Nadal.
Decret de ratificació de l’acord de Ple d’aprovació provisional de
les modificacions puntuals nº 1 i 2 del POUM
Decret d’aprovació de factures

01
02
03
04

08/01/2018
11/01/2018
12/01/2018
12/01/2018

Decret de baixa de rebut escombraries per titularitat errònia
Decret nomenament procurador
Decret autoritzant utilització Sala Rodona
Decret autoritzant utilització Sala Rodona

III.- PRECS I PREGUNTES
Per part de la Portaveu socialista es pregunta pel tancament de l’oficina bancària del BBVA a
Alforja.
L’Alcalde indica que pensava parlar d’aquest tema i explicar-les la informació que té.
S’indica per part de l’Alcalde que el dijous dia 11 de gener van venir a visitar-lo la directora de
la sucursal d’Alforja acompanyada de la cap de Zona i li van comunicar que l’Oficina tancava i
que ara hi hauria un agent extern que donaria el servei . La visita no va a ser per consultar sinó
només per comunicar que tancaven per un tema de rendibilitat.
L’agent extern donarà el servei de caixa, és a dir ingressos, dipòsits, reintegraments, canvi,
actualitzacions...., i no prestarà els serveis més complexes com ara els préstecs.
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Per ara es desconeix si aquest agent mantindrà l’oficina al mateix lloc on és ara o buscarà un
altre emplaçament. Tampoc es coneix l’horari d’obertura de la nova oficina perquè aquest
agent s’encarrega d’una altra oficina fora d’Alforja.
Continua explicant l’Alcalde que li van informar que el caixer romandria uns 3 o 4 mesos i
després desapareixeria , però s’està intentant negociar que el caixer es quedi per poder donar
servei durant totes les hores als veïns.
Per part del Sr. Isaac Llort que actua com a portaveu d’ERC es pregunta per la situació del
cartell de Municipis per la Independència que han tret de la entrada al poble per la
Urbanització Portugal. S’indica que encara no s’ha tornat a encarregar però que es farà el més
aviat possible.
Així mateix es pregunta pel local de la gent gran que està habilitant l’Ajuntament.
L’Alcalde l’indica que efectivament s’està habilitant un espai per a la gent gran que
s’inaugurarà amb motiu de la Festa Major de Sant Sebastià 2018 el proper divendres dia 19 de
gener. Explica l’Alcalde que la gent gran del poble va sol.licitar una reunió amb ell i li van
explicar que necessitaríem un espai per poder reunir-se a jugar a cartes, parlar..... en aquesta
reunió se les va explicar que la voluntat de l’Ajuntament era destinar la part de baix de la Casa
de la Cultura on ara s’ubiquen els joves, el gimnàs i el ballet a aquesta finalitat, però que per a
poder fer-lo primer havien de realitzar-se unes obres al magatzem de la brigada, que ara es
traslladaria a la nova nau del polígon, per poder ubicar allí als joves i el gimnàs i sala de ballet i
que això no estaria enllestit fins al 2019.
Per part de la gent gran es va proposar per tal de no haver d’esperar tant traslladar només als
joves i ocupar ells el seu espai.
Com que l’edifici de l’antiga biblioteca a la Plaça del Mercadal s’acabava d’arreglar es va
decidir dur a terme aquest canvi, ja que les escales existents al edifici de la Plaça del Mercadal
feia inviable fer-lo servir per a la gent gran però no per als joves.
Per aquest motiu s’han efectuat algunes obres als dos espais per poder efectuar aquest
trasllat provisional dels joves a la Plaça del Mercadal i de la gent gran a la Plaça de les Monges.
Explica l’Alcalde que al local de la Plaça de les Monges s’ha fet un lavabo nou adaptat a
minusvàlids , ja que no hi havia cap a la casa de la cultura, s’ha polit el terra, s’ha pintat, s’ha
posat calefacció i s’han habilitat dos espais: un amb taules i cadires per jugar a cartes,
dòmino,...etc i un altre amb un sofà i una tele.
Pregunta el Sr. Llort Barberà qui serà el responsable d’obrir i tancar i quin horari tindrà aquest
espai.
L’Alcalde l’indica que la intenció de l’Ajuntament es que siguin ells mateixos qui s’encarreguin
d’obrir i tancar, que designin a un responsable, i en tot cas a la tarda podria obrir i tancar
l’Aurora amb l’horari de la biblioteca. Pel que fa a l’horari tampoc s’ha fixat res ja que es vol
veure quina afluència té i després decidir si es posa un horari o no.
Per últim pregunta el Sr. Llort Barberà pel tema de l’Oficina d’atenció al públic d’Aigües de
Catalunya per saber quins dies obrirà.
L’Alcalde li respon que van enviar una carta per comunicar que el dia 2 de gener de 2018 no
obririen però va trucar al responsable i al final van obrir. En aquest mateixa trucada van
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concertar una reunió per al mes de gener que encara no s’ha produïda, no obstant això ja se
va informar a Aigües de Catalunya que hi havia moltes queixes veïnals i que per tant es tornarà
a l’obertura setmanal de l’Oficina tal i com es feia anteriorment, ja que l’Acord de l’Ajuntament
amb l’empresa concessionària va ser que podien fixar el nou horari d’obertura cada 15 dies
sempre i quant no hi hagués queixes. Com que aquest nou horari no ha resultat suficient i ha
motivat reclamacions dels usuaris al 2018 se tornarà a l’antic horari amb obertura setmanal.
Finalitzades totes les intervencions , a les 20:15 hores s’aixeca la sessió, de la qual cosa, com a
secretària, n’estenc aquesta acta.
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