ACTA NÚMERO 3/2017, CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 18 D’ABRIL DE 2018
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan: PLE DE L’AJUNTAMENT
Número: 3/2018
Caràcter: Ordinària
Convocatòria: Primera

Data: 18 d’abril de 2018
Hora d’inici de la sessió: 20:00h
Hora d’acabament de la sessió: 20:50h
Lloc: Sala de Plens de la Casa de la Vila

ASSISTENTS

Alcalde
A Alforja, el dia 18 d’abril de 2018.
Sr. Joan Josep García Rodríguez, del grup
municipal PdeCat
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, PdeCat.
Presideix L’Alcalde Sr. Joan Josep Garcia
Regidors/es i portaveus de grups municipals Rodríguez, i assisteixen els regidors i
Sr. Rosendo Martorell Rovira, Esquerra-AM
regidores expressats al marge.
Sra. Diana Salvadó Artells, PSC-PM
Regidors/es
Comprovada l’existència del quòrum
Sr. Magí Ferré Taverna, PdeCat
necessari per a que es pugui celebrar la
Sra. Assumpció Mariné Miralles, PdeCat
sessió, i declarada pública per la Presidència,
Sra. Carlota Panduro Aragonès, Pdecat
es procedeix a obrir el debat i votació dels
Sr. Marcial Serena Martínez, PdeCat
assumptes inclosos dins de l’ordre del dia.
Sr. Isaac Llort, Esquerra-AM
Secretària
Sra. Esperanza Castillo López
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ACTA PLE ORDINARI CELEBRAT EL DIA 19 D’ABRIL DE 2016
ORDRE DEL DIA:
I.- APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, de data 7 de març de 2018
II.- ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
2.1.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des de l’anterior Ple de la Corporació.
2.2.- Proposta d’acord per l’aprovació de la Revisió del Padró Municipal.
2.3.- Proposta d’acord per a la modificació de retribució al regidor amb dedicació exclusiva.
2.4.- Proposta d’acord relativa a la modificació de plantilla municipal.
2.5.- Proposta d’acord de la modificació de crèdit 1/2018 de crèdit extraordinari a càrrec del
romanent de tresoreria.
2.6.- Proposta d’acord de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’ús de les
instal·lacions esportives.
III.- MOCIONS
3.1.- Moció presentada conjuntament pels grups municipals d’ERC i PdeCat de l’Ajuntament
d’Alforja denunciant la criminalització dels CDR per part de l’aparell de l’Estat Espanyol.
IV.-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 7 de març de 2018, 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.

PdeCat
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.
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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 18 D’ABRIL DE 2018
Nº DECRET
5
6

DATA
23/01/2018
24/01/2018

7
8

06/02/2018
12/02/2018

9

12/02/2018

10
11
12
13
14
15
16

14/02/2018
22/02/2018
22/02/2018
27/02/2018
27/02/2018
05/03/2018
05/03/2018

17
18
19
20

12/03/2018
12/03/2018
12/03/2018
14/03/2018

21

14/03/2018

22
23
24

14/03/2018
21/03/2018
23/03/2018

25

26/03/2018

26
27

26/03/2018
03/04/2018

BREU RESUM
Decret autorització utilització Sala Rodona.
Decret Base anul·lació rebut escombraries i clavegueram per
direcció inexistent.
Decret Base anul·lació rebuts escombraries per canvi titularitat.
Decret Base anul·lació rebuts escombraries i clavegueram per
canvi titularitat.
Decret Base anul·lació rebuts escombraries i clavegueram per
canvi titularitat.
Decret d’ adhesió al Registre Públic de Contractes i a l’e-licita
Decret iniciant expedient ordre neteja parcel.la
Decret inici expedient sancionador per abocaments
Decret autorització utilització Sala Rodona.
Decret autorització utilització Sala Rodona.
Decret autorització utilització Sala Rodona.
Decret contractació directora llar infants interina per marxa de la
titular.
Decret contractació personal neteja per accident laboral titular.
Decret autorització utilització Sala Rodona.
Decret autorització utilització Sala Rodona.
Decret Base anul·lació rebuts escombraries i clavegueram per
canvi titularitat.
Decret Base anul·lació rebuts escombraries i clavegueram per
canvi titularitat.
Decret autorització utilització Sala Rodona.
Decret iniciant expedient ordre neteja parcel.la
Decret Base anul·lació rebuts escombraries i clavegueram per
canvi titularitat.
Decret contractació monitora llar per baixa per malaltia de la
titular.
Decret delegació Secretaria-Intervenció, per vacances secretària.
Decret d’acomiadament per causes objectives al cap de brigada
municipal.
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28
29
30
31
32

03/04/2018
05/04/2018
10/04/2018
12/04/2018
12/04/2018

Decret contractació personal brigada interí per cobrir vacant
Decret autorització utilització Sala Rodona.
Decret autorització utilització Sala Rodona.
Decret autorització utilització Sala Rodona.
Decret inici expedient de liquidació pressupost 2017

2.2.- Proposta d’acord per l’aprovació de la Revisió del Padró Municipal.
ANTECEDENTS
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró
municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2018 que recullen el resultat de les actuacions
dutes a terme durant l’exercici 2017.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes en
el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant INE) en els
fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest
ens en els diferents fitxers fins al mes de març de 2017.
FONAMENTS DE DRET
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals.
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretària del Ministeri de la Presidència,
per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la
Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Per tot això, el Ple, ACORDA:
1r. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal
d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2018, i que conté la xifra total
d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2017. El
resum que s’aprova és el següent:
RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL
Total d’homes: 935 (51,35%)
Total dones 886 (48,65 %)
Total població: 1.821habitants
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2n. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2018 que resulta d’aquesta
rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en
aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25 d’octubre
de 2005 d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ
Seguidament es procedeix a la votació de la proposta d’acord, que queda aprovada per
UNANIMITAT.
2.3.- Proposta d’acord per a la modificació de retribució al regidor amb dedicació exclusiva.
El pressupost de l’Ajuntament d’Alforja per a 2018 preveu una retribució per al regidor amb
dedicació exclusiva de 18.000€, dins de la partida 920.100.00.
Aquesta retribució es satisfà en gran mesura amb les quantitats que l’Ajuntament rep de la
Generalitat en concepte de subvenció a per a la retribució a càrrecs electes que ascendeix a
17.505,72€ .
Des de fa ja molts mesos el regidor amb dedicació exclusiva s’està fent càrrec de la planificació
i direcció de la brigada d’obres municipal, ja que el seu cap , malgrat que se li ha requerit
moltes vegades per l’Alcaldia , no duia a terme aquestes feines pròpies d’organització,
planificació i direcció.
Davant d’aquesta situació es va parlar amb el treballador i se li va proposar passar a
desenvolupar una plaça de peó, ja que era la feina que reialment estava fent.
Com que el Sr. Burgueño Duran va rebutjar aquesta oferta i l’Ajuntament entenia que no
estava realitzant les feines pròpies d’un cap de brigada es va tramitar expedient
d’acomiadament per causes objectives, amb el preceptiu preavís al treballador.
En data 4 d’abril de 2018 es va fer efectiu l’acomiadament del cap de brigada, i el mateix dia es
va contractar un treballador com a peó per poder prestar els serveis correctament.
Per part de l’Alcaldia es va proposar al Regidor amb dedicació exclusiva que fes de cap de
brigada i continués encarregant-se de la direcció, planificació de les feines i organització del
treballadors de la brigada, com de facto ja estava fent des de fa molt de temps.
Vist que el Regidor de personal va mostrar la seva disposició a exercir com a cap de brigada.
Atenent que la modificació de plantilla que es proposarà aprovar al Ple per suprimir la plaça
de cap de brigada suposa un estalvi d’uns 4.221,96€.
L’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
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PRIMER: Incrementar la retribució al regidor amb dedicació exclusiva en 3.600€ anuals, de
manera que la partida 920.100.00 passi de 18.000 a 21.600€.
SEGON: Reduir la partida 920.130.00 relativa a la retribució dels treballadors laborals en
3.600€ de manera que passi de 78.941,80€ a 75.341,8.
TERCER: Comunicar-lo a la intervenció tresoreria municipal als efectes escaients.
TORN DE PARAULA:
Per part del portaveu d’esquerra Republicana es pregunta a l’Alcalde si l’acomiadament del
cap de brigada va ser de mutu acord. L’Alcalde li explica que se li havia requerit en moltes
ocasions dient-li que no estava fent la seva feina d’organització i planificació i que les coses no
canviaven , per la qual cosa se li va indicar que o passava a fer de peó de brigada i a cobrar
com a tal , ja que es la feina que estava desenvolupant, o bé hauríem de tramitar un
acomiadament per causa objectiva ja que no feia la feina que li corresponia.
El treballador va demanar uns dies per a parlar-lo amb la família i fer comptes i va decidir que
millor marxava acomiadat.
També pregunta el Sr. Martorell si s’havia avista al treballador de que no feia la seva feina
prèviament a l’expedient d’acomiadament i quin ha estat l’import d ela indemnització.
Se li diu que sí, que l’Alcalde i el regidor de personal ja havien parlat amb ell en nombroses
ocasions sobre aquest tema . La indemnització que ha estat de 20 dies per any treballat (
portava 5 anys) ha pujat a 7.000€.
Per últim indica el Portaveu republicà que pel que fa a la pujada de sou del Regidor Magí Ferré
malgrat que pensa que és un bon treballador i que està fent molt bé la seva feina com a
regidor sobre tot en l’àmbit de la brigada, els polítics han de fer de polítics i no de treballador,
per la qual cosa considera que no hauria d’assumir la feina pròpia d’un treballador com és la
de cap de brigada. Conclou la seva intervenció preguntant si una vegada finalitzi aquesta
legislatura desapareixerà aquesta condició de cap de brigada en el regidor , indicant-li l’Alcalde
que sí, que aquesta solució és temporal i fins que finalitzi la legislatura.
DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ
Sentit de la votació.

Pdecat
A FAVOR

PSC-PM
ABSTENCIÓ

ERC-AM
ABSTENCIÓ

2.4.- Proposta d’acord relativa a la modificació de plantilla municipal.
Vist que la plantilla de personal, aprovada juntament amb el pressupost de 2018 recull al seu
annex 1 plaça de cap de brigada d’obres i 3 de peó de la brigada.
Atenent que amb data 4 d’abril de 2018 es va acomiadar al cap de brigada Josep Burgueño
Duran perquè no desenvolupava les tasques de cap de brigada, ja que no feia les tasques de
planificació, organització i direcció de la brigada ( que es realitzaven pel regidor de personal)
sinó que actuava com a un membre més de la brigada.
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Vist que per poder prestar correctament els serveis que tenen encomanats calia contractar a
un altre treballador a la brigada d’obres que cobreixi la baixa del Josep Burgueño.
Vist que el Regidor de personal va mostrar la seva disposició a exercir com a cap de brigada.
Atenent a tot l’expressat anteriorment l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER: Aprovar la modificació inicial de la Plantilla de Personal Municipal suprimint la
plaça de cap de brigada d’obres dotada pressupostàriament amb 19.232,50€ i creant una de
nova de peó de brigada, com a personal laboral temporal dotada econòmicament amb
15.010,54€
SEGON: Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona per un període de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, posant a disposició del públic la
documentació corresponent, durant l'esmentat termini els interessats podran examinar la
documentació i presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació.
TERCER: Que es doni compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments que
es formulin, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no es presentin, l'acord
provisional s'elevarà automàticament a definitiu.
DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ
Sentit de la votació.

Pdecat
A FAVOR

PSC-PM
ABSTENCIÓ

ERC-AM
ABSTENCIÓ

2.4.- Proposta d’acord de la modificació de crèdit 1/2018 de crèdit extraordinari a càrrec del
romanent de tresoreria.
Vist que s'ha realitzat la Memòria justificativa de la necessitat de modificar crèdits al
Pressupost Municipal del vigent exercici, mitjançant crèdits extraordinaris, redactada de
conformitat al que disposa l'article 37.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.
Resultant que l'activitat que promou aquest Ajuntament a l'àmbit de les seves
competències exigeix la realització de despeses de caràcter específic i determinat per als quals
no existeixen els crèdits en el vigent pressupost i que no poden demorar-se fins l'exercici
següent, atès que podrien perjudicar-se els serveis i activitats que presta l'Ajuntament.
Considerant el que preveu l'article 177 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 -TRLRHL-, i l'esmentat
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article 36.1-c) del Reial Decret 500/1990.
En virtut del que s'ha exposat, l'Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient 2/2017 de modificació de crèdits mitjançant
crèdits extraordinaris finançats amb el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, el
resum de la qual és el següent:
Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació
Descripció
920.130.02 Altres remuneracions
920.623.02 Toro
153.682.00 Obres reparació antic cinema
TOTAL

Crèdits Modif. que se Crèdits finals
inicials
proposa
0€
7.000€
7.000€
0€
18.000€
18.000€
0€
30.000€
30.000€
55.000€

a) Finançament
L'expedient de modificació de crèdits es finança íntegrament amb el Romanent de
Tresoreria per a despeses generals.
SEGON.- Declarar necessàries i urgents les referides despeses i la insuficiència d'altres
mitjans per al seu finançament, que es realitzarà mitjançant el Romanent Líquid de Tresoreria
per a Despeses Generals per l'import de la modificació.
TERCER.- Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona per un període de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, posant a disposició del públic la
documentació corresponent, durant l'esmentat termini els interessats podran examinar la
documentació i presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació.
QUART.- Que es doni compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments que
es formulin, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no es presentin, l'acord
provisional s'elevarà automàticament a definitiu.
CINQUÈ.- L'acord d'aprovació definitiva i el resum per capítols de la modificació de crèdits
haurà de publicar-se al Butlletí Oficial de la Província per a la seva vigència i impugnació
jurisdiccional.
SISÈ.- De l'expedient de la modificació de crèdits definitivament aprovada, es remetrà còpia
a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la seva remissió al
Butlletí Oficial de la Província.
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DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ
Sentit de la votació.

Pdecat
A FAVOR

PSC-PM
ABSTENCIÓ

ERC-AM
ABSTENCIÓ

2.5.- Proposta d’acord de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
utilització del complex esportiu municipal.
Vista la nova redacció efectuada a l’annex de tarifes de l’Ordenança reguladora de la taxa per
la utilització del complex esportiu municipal.
Vista la proposta d’Alcaldia , així com l’informe de Secretaria- Intervenció de data 13 d’abril
de 2018
Es proposa al Ple,
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació de l’Annex de Tarifes de l’Ordenança Fiscal
Reguladora de la taxa per la utilització del complex esportiu municipal amb el tenor literal
següent:
ANNEX TARIFES
“Piscina, pista de tennis i pavelló esportiu.
A/Piscina:
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
- Per entrada individual a les piscines.
1.1.- De persones menors de 5 anys:
1.2.- De persones entre 6 i 10 anys:
1.3.- De persones majors de 10 anys:
1.4.- De persones majors de 65 anys i minusvàlids:
- Abonaments.
2.1.- De persones entre 6 i 10 anys:
2.2.- De persones majors de 10 anys i fins a 65 anys:
2.3.- De persones majors de 65 anys i minusvàlids:

0,00 €/dia
2,00€/dia
3,00 €/dia
2,00€/dia
14€ per 15 entrades
22€ per 25 entrades
34€ per 50 entrades
29€ per 15 entrades
45€ per 25 entrades
67€ per 50 entrades
14€ per 15 entrades
22€ per 25 entrades
34€ per 50 entrades

Els abonaments només podran adquirir-se en dependències municipals.
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Les entrades podran adquirir-se a més de a l’Ajuntament al bar del Parc d’amics o al lloc que
,per acord de Junta de Govern ,es decideixi cada any dins del recinte de la zona esportiva.
- Curset de natació: Curset sencer, segons el cost de l’empresa contractada i el nombre de
persones inscrites.
B/ Pavelló esportiu:
1 hora entrenament equips locals ..................................30 euros
1 hora partit competició equips locals ........................... 30 euros
1 hora entrenament equips forasters ............................ 50 euros
1 hora partit competició equips forasters ...................... 60 euros
Abonament per torneig de 12 hores ..............................150 euros
Abonament per torneig de 24 hores ............................. 500 euros
(La diferencia tarifària entre els equips locals i forasters la motiva que els locals no usen amb la
mateixa intensitat les instal·lacions dels vestidors, dutxes, aigua etc i per tant la utilització no
comporta tanta despesa com la que provoquen els equips que al venir de fora de la localitat,
han d’emprar tots els serveis).
C/ Pistes tennis i pistes de pàdel:
Se regularan pel plec de clàusules administratives particulars i el contracte signat amb el
concessionari.”
SEGON: Aquest acord provisional i els text de l’ ordenança fiscal que s’hi annexa s’ha d’exposar al
públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al
de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats
podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
TERCER: Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de l’ Ordenança Fiscal
reguladora de la taxa per la utilització del complex esportiu municipal Es publicarà al Butlletí
Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor.
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ
Sentit de la votació.

Pdecat
A FAVOR

PSC-PM
ABSTENCIÓ

ERC-AM
ABSTENCIÓ
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III. MOCIONS
3.1.- Moció presentada conjuntament pels grups municipals d’ERC i PdeCat de l’Ajuntament
d’Alforja denunciant la criminalització dels CDR per part de l’aparell de l’Estat Espanyol.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els Comitès de defensa de la República de Catalunya mitjançant les seves xarxes socials
oficials, publiquen el següent comunicat que reproduïm de forma literal:
"En una setmana en la qual els CDR hem agafat el timó de les protestes al carrer, hem vist com
els mitjans del règim han començat a difondre mentides per atacar-nos i criminalitzar-nos.
Aquesta campanya, orquestrada conjuntament amb les torces repressores de l'estat espanyol
pretén crear un marc per poder legitimar la seva repressió cap a nosaltres i posar-nos al punt
de mira de la persecució política i poder justificar, també, la persecució judicial.
Els mitjans i els partits polítics del regim no tenen miraments en inventar una suposada ''kale
borroka" que no existeix ni existirà. El que realment els hi fa por és l'existència d'un poble unit,
alegre i combatiu. Els hi fa por que pràcticament el pacifisme actiu com a mètode de
transformació social, els hi fa por que tinguem la capacitat per aturar el país. Tenen por que
cada cop ens organitzem més i preguem consciència del poder que tenim.
Ells tenen la força de la llei, el poder de la premsa, la violència de les porres i tots els recursos
econòmics. I nosaltres, nosaltres no tenim res més que un projecte esperançador: la construcció
d'un país millor, des de baix i per a totes. També ens tenim les unes a les altres, colze a colze i
allò que més els espanta: el futur.
Perquè els CDR som estudiants, pageses, bombers, aturades, botigueres, cambreres,
recepcionistes, professores,
autònomes, cuidadores, informàtiques, cuineres, perruqueres,
carteres, treballadores de la indústria, jubilades, ... Els CDR som el poble i som aquí per
construir la República.
Per tant, denunciem els intents de criminalització sigui de la premsa o la fiscalia, tots ells
poders fàctics d'un estar repressor i feixista. La por ha canviat de bàndol i seguirem al carrer,
des de l'acció no violenta i reivindicativa per assolir els nostres objectius.
No tindran prou presons per un poble pacífic en peu de lluita!"
Per tots aquests motius, els grup d’Esquerra Republicana i PdeCat a l’Ajuntament d’Alforja
proposen d’adopció dels següents
ACORDS
Primer.· L’Ajuntament d’Alforja considera una forma d'acció política absolutament legítima, la
protesta, les mobilitzacions, la desobediència civil pacífica, resistent i no violenta, pròpia d'una
democràcia madura.
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Segon.· L’Ajuntament d’Alforja denuncia i es posiciona clarament en contra de les operacions
de l'estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials contra els Comitès de
Defensa de la República vulnerant una i altra vegada tots els drets civils i polítics dels
ciutadans.
Tercer.· L’Ajuntament d’Alforja denuncia la criminalització de la protesta social, 'la repressió i
la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d'expressió, la llibertat ideològica i
la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a l'autodeterminació i la
construcció d'un país millor, des de baix i per a totes en forma de República.
Quart.- Comunicar aquests acords als grups polítics al Parlament de Catalunya i a les entitats
municipalistes.
TORN DE PARAULA
Per part de la portaveu socialista es dona lectura a un document amb el següent tenor literal:
“Ens hem llegit la moció. Ens ha sorprès la contundència d’alguna de les expressions que
conté, venint dels dos grups que l’han presentada. Més que del PdCat (d’una dreta moderada i
bussiness friendly, amiga dels diners i per tant de l’estabilitat) i d’ERC (esquerra
independentista però, fins fa quatre dies, membre del govern autonomista) la moció sembla
redactada per la facció més extrema d’alguna cèl·lula antisistema.
Entendreix i també admira la seva fèrria disciplina i organitzada obediència: cada moció que
s’ha de passar, es passa. No totes, per això: trobem a faltar la moció del 8M contra la violència
de gènere, la de suport a les mobilitzacions de pensionistes o la que exigeix que la Generalitat
compleixi les seves obligacions amb les escoles bressol municipals. Pel que es veu, s’obeeix
només en allò que s’és manat, i no en totes les altres coses que també té la vida.
Les primeres mocions presentades pels seus grups (sobretot llavors per ERC) tenien com a
finalitat política posar nerviós a l’adversari (sobretot al PSC). Corria llavors, si no ens errem,
l’any 2008 i la presentació de mocions favorables al dret a decidir van provocar, també en el
nostre ajuntament, fortes tensions, discussions enceses i alguna trencadissa. Havien trobat,
però, la pedra filosofal. Ara, al cap dels anys, les seves mocions ja no tenen, al nostre parer,
aquesta finalitat. Serveixen, més que res, per esforçar-se vostès mateixos, i esforçar la seva
gent, a mantenir la flama. Aquesta flama, que tenia bona brasa al principi, especialment
després de la sentència de l’Estatut del 2010, ha anat mutant, al llarg d’aquests llarguíssims
gairebé 10 anys, en un foc d’encenalls que amenaça d’incendiar la convivència, si no ho ha fet
ja. L’incendi ha transformat el país de tots en una petita regió desquiciada i paralitzada,
paranoica per aquí o per allà, sumida en la més trista i contundent paràlisi institucional i social.
Com deia aquell, volien la independència i han perdut l’autonomia.
No serà fàcil recular.
Davant seu, i per a dissort de tots i totes, s’obren poques opcions. Però dues almenys les
veiem. La primera opció és la de formar govern amb un president que pugui exercir el seu
càrrec i que abandoni la via unilateral. Que reculi des de aquest erm al que vostès ens han
conduït i reculi (retorni) cap a la Generalitat de tota la vida, l’autonomista, la que havia
aconseguí alts nivells d’autogovern que ara han posat en perill. Aquest President (o Presidenta)
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s’haurà d’esforçar a mantenir les institucions catalanes dins de l’imperi de la llei que entre tots
ens vam donar: el de l’Estatut i la Constitució.
La segona opció, que nosaltres no desitgem, pot consistir a mantenir el xoc i la tensió. Deia no
sé qui, una altra vegada, que l’independentisme no té prou força per a declarar la
independència però que l’Estat sí que en té prou per a impedir-la. En aquest cas i esperant (des
del fons del cors ho diem) que no siguin encara més els polítics presos, el president Rajoy
tornarà a convocar eleccions. Eleccions autonòmiques altra vegada. Eleccions autonòmiques a
les que vostès es tornaran a presentar.
Si després de negociar el que convingui vostès aconsegueixen bastir una candidatura conjunta,
a la millor podran tornar a confiar en els bons vailets de la CUP per a investir un president
independentista. Això, ens tornarà a portar de nou a la casella de sortida amb només 1
novetat: més polítics presos. Si no aconsegueixen presentar-se conjuntament, les eleccions se
celebraran igualment. En aquest escenari, potser Ciutadans els prendrà (ens prendrà) el pa del
cistell i tindrem al capdavall una presidenta de la Generalitat de dreta moderada i
anticatalanista.
Disculpin la longitud de la meva intervenció. Tots som responsables de la situació on hem
arribat, però alguns poden ser més responsables que altres. Fixin-se que la paraula
responsabilitat, com a substantiu, prové del verb directament relacionat, que és respondre.
Només vostès, i esmentem clarament els seus partits, PdCat i ERC, poden RESPONDRE en la
situació actual i des del PSC considerem que tenen l’obligació de fer-ho.
Ara, en aquests moments de preocupació i de cansament, és a vostès, als seus partits, que els
toca respondre. I per a nosaltres, només hi ha una resposta possible: aturar-se i, després,
recular. Formin govern, amb un president capaç de desenvolupar amb plenitud les obligacions
del càrrec i recuperin la vida política a Catalunya. Quant mes temps tardin a fer-ho, quant més
ajornin la necessària reflexió, més greu i més profunda serà la destrossa, que ja ho és, i molt
més complicada i lenta serà la represa.
Aturint-se, sis plau, i reculin.
El PSC votarem en contra de la seva moció.
Finalitzada la intervenció de la Sra. Diana Salvadó l’Alcalde li contesta que en el seu discurs ha
apel·lat a la responsabilitat i que precisament per a aquesta responsabilitat hi ha polítics que
s’estan jugant el coll i que espera que això es valori.
DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ
Sentit de la votació.

PdeCat
A FAVOR

PSC-PM
EN CONTRA

ERC-AM
A FAVOR

IV.- PRECS I PREGUNTES
S’inicia el torn de precs i preguntes per la portaveu socialista que pregunta per què estan
tapats els contenidors que hi ha al costat de l’escola.
L’Alcalde li explica que aquest contenidors s’estaven fent servir fonamentalment per veïns de
Cornudella, ja que en aquest municipi tenen un servei de recollida porta a porta i com que per
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a cada tipus de residus la recollida es fa un dia diferent molta gent aprofitava quan passava
per davant dels contenidors d’Alforja per llançar les seves bosses.
Això penalitzava a Alforja pel que fa al reciclatge a banda de suposar una despesa extra pels
quilos de brossa que pagaven.
Per aquest motiu s’han tancat però es manté el servei pels veïns de la zona. A més s’ha posat
un contenidor aeri passat el bar Cotxero per donar servei a la botiga i als dos bars que hi ha ,
però els contenidors que hi ha a la vora de la carretera s’eliminaran perquè tots són
problemàtics.
Es pregunta també per la Sra. Diana Salvadó quin import aproximat suposa la taxa per OVP a
empreses subministradores el cobrament de les quals s’ha cedit a BASE.
Per part de la Secretària se li indica que no recorda exactament i que pot mirar-lo al pressupost
d’ingressos per a 2018 , però que hi seran aproximadament uns 15.000€.
Es pregunta també per quina és la situació de la concessió de les pistes de pàdel, si finalment
es va adjudicar a la única oferta presentada. L’Alcalde li indica que sí que després d’obtenir
l’informe del tècnic sobre l’adequació de la proposta tècnica al plec de prescripcions tècniques
es va formalitzar el contracte a finals del mes de març i que han començat ja amb les obres de
reparació del bar.
Per últim la Sra. Salvadó Artells pregunta si s’ha formalitzat el conveni amb l’Arquebisbat de
Tarragona relatiu a l’enderrocament parcial i rehabilitació de la casa existent a la Plaça de
l’Abadia. L’Alcalde li explica que si que justament avui han portat els projectes tècnics i que es
procedirà a licitar l’obra.
Que es va signar el conveni i es va efectuar una donació de l’Arquebisbat a l’Ajuntament de la
zona que es destinarà a espai públic. Pregunta la Sra. Diana Salvadó pel calendari previst d eles
obres i l’alcalde l’indica que haurien d’estar enllestides en aquest exercici 2018.
Finalitzada la intervenció de la Portaveu socialista el portaveu d’Esquerra Republicana, el Sr.
Rosendo Martorell pregunta per la situació existent en relació a la pedrera i a les possibles
aportacions a realitzar-ne a l’Ajuntament d’Alforja.
L’Alcalde li explica que des de l’exercici 2017 s’incorpora al pressupost una aportació de
CUMESA en concepte de taxa per moviment de terres que varia segons les tones de terra
objecte d’extracció i que venen determinades pel pla de labors que cada març han de
presentar en Mines. Aquesta taxa l’any passat va ser de uns 12.000€ i per al 2018 es preveu
que sigui d’uns 14.000€.
A banda d’això per a l’exercici 2018 s’han incrementades les tarifes de l’IAE i això repercutirà
en uns majors ingressos provinents de la Pedrera. Que encara no s’han quantificat.
Per últim explica l’Alcalde que està mantenint unes reunions amb el responsables de SORIGUÉ
perquè puguin realitzar una aportació d’uns 100.000€ en obres per a l’adequació del
magatzem de la brigada d’obres per poder ubicar en aquest espai, una vegada construït un
forjat que permeti l’existència de 2 pisos, el gimnàs, la sala de ballet i el local dels joves ( en
planta baixa) deixant la planta superior per poder-la destinar en un futur a un auditori o
teatre.
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Indica el Sr. Martorell Rovira que una veïna de Portugal va demanar poder veure la
documentació del Pla de Millora de la Urbanització i que malgrat que la Junta de Govern va
acordar indicar-li que podia passar per l’Ajuntament a consultar-lo no se li ha comunicat.
La Secretària li indica que efectivament ella va dir que li enviaria un correu electrònic i no ho
ha fet, però que es posarà amb contacte amb la veïna perquè pugui veure la documentació.
Pregunta també el Sr. Rosendo Martorell per la situació d’un expedient sancionador que es va
iniciar per realització d’abocaments incontrolats , a la qual cosa se li contesta que les
persones que es van poder identificar dels documents integrants de l’abocament i a les quals
es va dirigir l’expedient no han pogut ser localitzades , ja que després de dos intents no s’ha
pogut notificar l’expedient i que com no són veïns d’aquest Municipi no es poden realitzar
embargaments.
A continuació pregunta el portaveu d’esquerra per què s’ha renunciat a dues subvencions,
concretament a la de neteja de dipòsits d’aigua i a la de consultoris mèdics.
Se li indica que en el tema dels dipòsits es va renunciar perquè s’havia fet la neteja un any
abans aprofitant la subvenció i es va considerar innecessari tornar a fer-la, ja que la subvenció
no cobreix la totalitat de la despesa per la neteja i es considerava innecessari efectuar aquesta
despesa quan Aigües de Catalunya va dir que els dipòsits estaven nets.
Pel que fa a les obres el consultori no es van a executar a temps per poder justificar-les i es va
d’haver de renunciar a la subvenció perquè el metge anterior i el practicant no van acabar de
decidir com s’havia de fer la reforma. En l’actualitat s’està preparant ja un document de
reforma després de parlar amb la nova metgessa titular i amb el servei de sanitat que ha
vingut a inspeccionar les instal·lacions.
Per últim indica el Sr. Rosendo Martorell que la pàgina web municipal que existia al 2011 i que
es va implantar per l’anterior equip de govern era una pàgina que anava bé , que a més
acabava de contractar-se i s’havia fet una despesa de 4.000€ que no es van aprofitar i que es
va substituir pel nou Govern per una altra pàgina que no acaba de funcionar i que ja porta
molts anys sense funcionar.
Finalitzades totes les intervencions , a les 20:50 hores s’aixeca la sessió, de la qual cosa, com a
secretària, n’estenc aquesta acta.
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