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Sessió núm.: 13/16

A la Ciutat de Valls, essent les 17 hores del dia 27 de desembre de 2016, es reuneix a
la  Casa  Consistorial  el  Plenari  de  l’Ajuntament  a  l’objecte  de celebrar  en primera
convocatòria,  la sessió ordinària convocada a l’efecte.  Presideix l’alcalde Sr.  Albert
Batet  Canadell  i  assisteixen  els  senyors  Martí  Barberà  Montserrat,  Judit  Fàbregas
Gaya, Joan Carles Solé Estil·les, Assumpció Casañas Pareta, Bàrbara Flores Vera,
Eduard Gonzàlez Ribas, M. Dolors Farré Cuadras, Marc Ayala Vallvey, Jordi Cartanyà
Benet,  Òscar  Peris  Ròdenas,  Núria  Gavarró  Rodríguez,  Francesc  Anguela  Bonet,
Francesc Martinell Urgell, Jordi Robert Caselles, Rosa Maria Ibarra Ollé, Josep Batet
Fortuny,  Juan  Felipe  Martínez  Andrés,  Francesc  Caballero  Ristol  i  Ramon  Font
Herrera.

Excusa l'assistència la Sra. Paloma Vicente Vives.

Estan  assistits  per  la  secretària  accidental  Sra.  Mònica  Bernal  de  Barbarà  i  per
l'interventor accidental Sr. Josep Simó Cavallé.

Es  procedeix  a  la  transcripció  literal  íntegra  de  l’acta  de  la  sessió,  segons  acord
adoptat pel Ple de l’Ajuntament en la seva sessió de 2 de novembre de 2004.

SR. ALCALDE .- ... de l’any. Excusem la presència de la senyora Paloma Vicente, i
també  felicitem  l’aniversari  de  la  senyora  Dolors  Ferré,  que  avui  fa  l’aniversari,
d’acord?

Primer.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

SR. ALCALDE .- Bé, anem a donar inici a aquesta última sessió de l’any, aprovació de
l’acta de la sessió anterior, ordinària, del dia 5 de desembre. Es pot aprovar? Sí?

Oberta la sessió per la presidència, llegit l’esborrany de l’acta de la sessió anterior,
corresponent a l’ordinària del dia 5 de desembre, és aprovat.

Segon.-  Donar compte de les següents resolucions:

SR. ALCALDE .- Segon punt, donar compte de les següents resolucions d’alcaldia: 
- De la número 216 a la número 278, ambdues incloses, de junta de govern local. 
- De la sessió del 25 de novembre a la 9 de desembre, ambdues incloses.



De les regidories delegades: 
- De la regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, de la número 33

a la número 36.
- Resolucions de la regidoria delegada de Benestar Social,  de la número 86 a la

número 94.
- I decrets d’alcaldia, també de modificació del cartipàs, que va lligat al tercer punt

de  l’ordre  del  dia,  de  modificació  del  règim de  dedicació  dels  membres  de  la
corporació. 

El Plenari es dóna per assabentat de les següents resolucions:

- De l’Alcaldia de la núm. 216/16 a la núm. 278/16  ambdues incloses.
- De la  Junta  de Govern Local  de la  sessió  de  25 de novembre a  la  de 9  de

desembre, ambdues incloses
- De les Regidories Delegades:

1.- Resolucions de la Regidoria Delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
de la núm. 33/16  a la núm. 36/16  
2.- Resolucions de la Regidoria Delegada de Benestar Social de la núm. 86/16   a
la núm. 94/16

-     Decrets de l'alcaldia de modificació del cartipàs municipal

El Plenari es dóna per assabentat dels següents Decrets de l'Alcaldia de modificació
del cartipàs municipal.

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 306/16

FETS:

El dia 13 de juny de 2015 es va constituir la nova Corporació sorgida de les eleccions
municipals que varen tenir lloc el passat dia 24 de maig.

A partir d’aquell moment li correspon a l’Alcaldia determinar l’organització municipal pel
que fa a la  designació  de membres de la  Junta de Govern Local,  atribució de les
Tinences d’Alcaldia entre els seus membres i l’establiment de les delegacions de les
seves competències delegables que estimi oportunes.

Vist que es fa necessari reorganitzar la composició de la Junta de Govern Local 

FONAMENTS DE DRET:

Articles 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local.

Articles 53 i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Article 26 i següents del Reglament Orgànic Municipal.    
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Article  13  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.  

Per tot l’exposat RESOLC:

PRIMER.- Nomenar a la  Sra. Núria Gavarró Rodríguez.nou membre de la Junta de
Govern Local en substitució de la  Sr. Francesc Anguela Bonet

SEGON: Comunicar aquesta resolució a la  Sra. Núria Gavarró Rodríguez i als Caps
dels diferents Serveis Municipals, per al seu coneixement i efectes. Entrant en vigor el
dia 1 de gener 20 17

TERCER:  Publicar  aquesta  resolució  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  donar-ne
compte al Ple en la propera sessió que tingui lloc.

DECRET D’ALCALDIA NÚM.  307/16

FETS.

Havent-se constituït  la  nova Corporació  el  dia 13 de juny de 2015,  li  correspon a
l’Alcaldia determinar l’organització municipal pel que fa a la designació de membres de
la Junta de Govern Local, atribució de les Tinences d’Alcaldia entre els seus membres
i l’establiment de les delegacions de les seves competències delegables que estimi
oportú. 

Vist que es fa necessària una nova organització

FONAMENTS DE DRET:

Article 6.1 de la Carta Europea de l’Autonomia Local

Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local.

Article 53 del Decret Legislatiu 272003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Article 22 i articles 32 i següents del Reglament Orgànic Municipal.    

Articles  11,  13  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.  

Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, 
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RESOLC :

PRIMER:  Efectuar a favor del regidor Sr. Francesc Anguela Bonet la delegació que
seguidament es determina:

ÀREA DE SERVEIS INTERNS I TRANSPARÈNCIA

- Regidoria de Transparència i Tecnologia de la informació Sr Francesc Anguela
Bonet.

Aquesta delegació comportarà, tant la facultat de direcció dels serveis de la regidoria
corresponent,  com l’impuls  de la  tramitació i  la  signatura de quants documents de
tràmit,  incloses  les  propostes  de  resolució,  siguin  necessàries  per  a  l'execució  de
l'esmentada delegació, però no comportarà facultat resolutòria.
     
SEGON: Notificar  aquesta  resolució  als  regidors  i  regidores  afectats,  entenent-se
acceptada la competència delegada de forma tàcita. Entrarà en vigor el dia 1 de gener
de 2017

CINQUÈ: Donar compte el Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc,
i publicar al BOP de Tarragona.

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 308/16

FETS:

El Ple de l’Ajuntament,  en la seva sessió del dia 17 de juny de 2015 ha procedit,
d'acord amb la legislació vigent i amb el Reglament Orgànic Municipal, a la creació i
determinació de la composició de les Comissions Informatives de caràcter permanent
d'aquest Ajuntament.

De  conformitat  amb  l’esmentat  acord,  aquesta  Alcaldia  quedava  facultada  per  tal
d’efectuar el nomenament dels membres de les Comissions designats pels diferents
grups municipals, i delegar la presidència a favor d'algun dels seus membres.

Vista la necessitat de modificar la seva composició d'acord amb les noves delegacions

FONAMENTS DE DRET

Article 21de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
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Articles 41 i següents de Reglament Orgànic Municipal.

Per tot l’exposat RESOLC: 

PRIMER:  Modificar  la  composició  de  les  Comissions  Informatives  de  caràcter
permanent quedant de la següent manera:

1) Comissió Informativa de TERRITORI i HABITATGE

Grup municipal  CiU:  Judit  Fàbregas Gaya,  Martí  Barberà  Montserrat,  Enric  Garcia
Carmona , Bàrbara Flores Vera

Grup Municipal ERC: Jordi Cartanyà Benet, Núria Gavarró Rodríguez

Grup Municipal PSC: Rosa M. Ibarra Ollé

Grup Municipal Crida per Valls - CUP: Paloma Vicente Vives

Grup Municipal PP: Francesc Caballero Ristol

Grup Municipal Compromís per Valls-ICV-EUiA : Ramon Font Herrera

2) Comissió Informativa de SERVEIS A LES PERSONES

Grup municipal CiU: Martí Barberà Montserrat, Enric Garcia Carmona , Bàrbara Flores
Vera, Joan Carles Solé Estil·les.

Grup Municipal ERC: Jordi Cartanyà Benet, Núria Gavarró Rodríguez

Grup Municipal PSC: Rosa M. Ibarra Ollé

Grup Municipal Crida per Valls - CUP: Francesc Martinell Urgell

Grup Municipal PP: Francesc Caballero Ristol

Grup Municipal Compromís per Valls-ICV-EUiA: Ramon Font Herrera

3) Comissió Informativa de SERVEIS INTERNS I TRANSPARÈNCIA

Grup municipal CiU: Albert Batet i Canadell,  Martí Barberà Montserrat, Enric Garcia
Carmona , Joan Carles Solé Estil·les

Grup Municipal ERC: Francesc Anguela Bonet, Òscar Peris Ròdenas

Grup Municipal PSC: Juan Felipe Martínez Andrés
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Grup Municipal Crida per Valls - CUP: Francesc Martinell Urgell

Grup Municipal PP: Francesc Caballero Ristol

Grup Municipal Compromís per Valls-ICV-EUiA: Ramon Font Herrera

4) Comissió Informativa de VIA PÚBLICA i MOBILITAT

Grup municipal CiU: Joan Carles Solé Estil·les, Eduard Gonzàlez Ribas, Enric Garcia
Carmona , Dolors Farré Cuadras

Grup Municipal ERC: Francesc Anguela Bonet, Òscar Peris Ròdenas

Grup Municipal PSC: Josep Batet Fortuny

Grup Municipal Crida per Valls - CUP: Paloma Vicente Vives

Grup Municipal PP: Francesc Caballero Ristol

Grup Municipal Compromís per Valls-ICV-EUiA: Ramon Font Herrera

 5) Comissió informativa de PROMOCIÓ ECONÒMICA

Grup municipal CiU: Joan Carles Solé Estil·les, Eduard Gonzàlez Ribas, Enric Garcia
Carmona , Marc Ayala Vallvey.

Grup Municipal ERC: Òscar Peris Ròdenas, Núria Gavarró Rodríguez

Grup Municipal PSC: Juan Felipe Martínez Andrés

Grup Municipal Crida per Valls - CUP:  Jordi Robert Caselles

Grup Municipal PP: Francesc Caballero Ristol

Grup Municipal Compromís per Valls-ICV-EUiA: Ramon Font Herrera

6) Comissió informativa de CULTURA i PARTICIPACIÓ

Grup  municipal  CiU:  Eduard  Gonzàlez  Ribas,  Marc  Ayala  Vallvey,  Enric  Garcia
Carmona , Dolors Farré Cuadras

Grup Municipal ERC: Núria Gavarró Rodríguez, Òscar Peris Ròdenas

Grup Municipal PSC: Josep Batet Fortuny

Grup Municipal Crida per Valls - CUP:  Jordi Robert Caselles

6



Grup Municipal PP: Francesc Caballero Ristol

Grup Municipal Compromís per Valls-ICV-EUiA: Ramon Font Herrera

SEGON: Comunicar aquesta resolució als regidors afectats, i donar-ne compte al Ple
en la propera sessió que tingui lloc i publicar el segon acord d'aquesta Resolució al
BOP de Tarragona. Entrant en vigor a data 1 de gener de 2017

RÈGIM CORPORATIU

Tercer.- Modificació del règim de dedicació de membres de la Corporació

3.1.- Donar compte del canvi de règim de dedicació d’una regidora

Per acord del Ple de la Corporació de data 17 de juny de 2015 es va aprovar una
dedicació exclusiva per la regidora Sra. Núria Gavarró Rodríguez.

La Sra. Núria Gavarró Rodríguez, mitjançant escrit presentat al Registre General el dia
19 de desembre de 2016, núm. de registre d’entrada 10023, manifesta la seva decisió
de passar al règim d’assistències amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2017.

El Ple es dóna per assabentat d’aquest canvi.

3.2.- Establiment de dedicació i retribució

SR. ALCALDE.- D’això se’ls va informar en junta de portaveus la setmana passada. En
aquest sentit, hi ha un seguit de modificacions de cartipàs, en les quals s’anomena la
senyora Núria Gavarró com a nou membre de la junta de govern local, en substitució
del  senyor  Francesc  Anguela.  El  senyor  Francesc  Anguela,  passarà  al  règim  de
dedicació  parcial,  al  50  per  cent,  tal  com vam marcar  des  d’un  punt  de vista  del
cartipàs municipal. El senyor Francesc Anguela assumeix les tasques de regidor de
Transparència i Tecnologia de la Informació, sense modificar les competències. Hi ha
un seguit de canvis també a nivell de comissions informatives, i és aquest canvi el que
des d’un punt de vista laboral la senyora Gavarró... Hi ha un cert canvi, llavors, aquest
canvi de la dedicació, establir aquesta dedicació a favor del senyor Anguela, d’aquest
50 per cent amb retribució bruta anual. 

Hi ha alguna intervenció en aquest punt? (Veu de fons.)  Explicació de vot sempre hi
pot  haver.  Si  hi  ha  votació  hi  pot  haver  explicació  de vot,  senyor  Font.  Sí,  hi  ha
votació? No? Hi ha explicació? Hi ha alguna intervenció per part dels grups? Sí? No?
El senyor Caballero no? No? Senyora Ibarra, tampoc? Per part de la CUP, el senyor
Robert sí? Endavant.
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SR. ROBERT.- Bé, bona tarda a tothom. Nosaltres a la darrera modificació de cartipàs,
per tant, designacions i tot això, li vam dir que aquest govern no tenia estabilitat, que
numèricament era suficient però que era permanentment inestable. I en la modificació
d’avui,  i  les que segur que hi  haurà d’aquí  a final  de la legislatura,  el  que fem és
constatar aquesta inestabilitat, que fa que regidories vagin d’una banda a l’altra, com
qui s’intercanvia cromos. 

Llavors, si no és inestable numèricament, la pregunta és: per què és inestable aquest
govern? Nosaltres creiem que ho és bàsicament perquè hi ha regidors i regidores per
als quals la prioritat no és Valls, i creiem que cal dir-ho. Tothom està en el legítim dret
de voler tenir un càrrec, presentar-se a o millorar en, tothom, però això el que afecta,
creien,  al  govern  municipal.  N’hi  ha  alguns  que són en aquest  govern  només per
cobrar, i  no són aquests els que ens preocupen. N’hi  ha, en canvi, la majoria, que
tenen altres aspiracions, més grans aspiracions, o que si els surt alguna cosa millor
marxaran, i aquests són els que realment creiem que creen aquesta inestabilitat del
govern.

SR. ALCALDE.- Molt bé. Senyor Robert, el concepte d’estabilitat política per a la CUP
veig que és curiós, perquè, en tot cas, l’estabilitat política és si s’aproven els acords
per  majoria  a  la  sessió  plenària,  i  això  pertoca  i  atorga  estabilitat  política.  Veiem
cambres, com és el Parlament de Catalunya, a la qual hi ha partits polítics, per cert, la
CUP, que va firmar un document en el qual reclamava que hi havia estabilitat política, i
després això es va veure, per exemple, fa unes setmanes, no es va veure el mes de
maig, que el concepte se’l passava una mica pel forro, de l’estabilitat política. Per tant,
en tot cas, l’estabilitat  ens porta a què tots els punts que ha portat a aprovació el
govern  municipal  han sigut  aprovats per  majoria,  per  tots,  al  100 per  cent,  i  aquí
s’emmarca l’estabilitat política. 

Com s’organitzi  el  govern? Escolti,  el govern ha de donar resposta a un programa
electoral,  a  un  pacte  de  legislatura  que  es  va  creure  oportú  tirar  endavant  i
desenvolupar, amb el qual també es van aprovar uns acords de cartipàs a nivell de
retribucions,  com per  exemple  la  que  té  vostè  com a  regidor.  I  en  aquest  sentit,
aquesta sí que es va multiplicar  pràcticament pel doble respecte al  que hi  havia a
l’anterior legislatura, i això el senyor Caballero ho sap prou bé perquè a les passades
hi havia el topall, i aquesta legislatura no hi ha topall. I en cap cas he vist que vostè,
que també deu cobrar per fer de regidor, hagi renunciat a aquesta retribució. Per tant,
escolti’m,  prediquin  amb  l’exemple  també.  Si  prediquen,  prediquin  amb  l’exemple,
perquè en tot cas aquí la gent té una indemnització per la seva tasca, tal com marca la
legalitat vigent, i jo crec que això no és negatiu, jo crec que hi ha uns sous i unes
retribucions que, és més, se’n permeten més des d’un punt legal, i el govern més aviat
en aquest sentit estem en una franja baixa, jo crec que s’han de poder dir les coses
perquè això és així, em sembla que es pot arribar fins a onze dedicacions exclusives,
tal com marca la llei, tal com marca la legislació que es va aprovar per part de l’Estat, i
en aquest sentit, per tant, jo crec que hem de saber posar criteri de realitat, i el criteri
de realitat és que això... Escoltin, hi ha canvis de situacions laborals de persones que
tenen oportunitats importants, jo crec que avui s’ha fet públic i en aquest sentit vull
felicitar la senyora Núria Gavarro per haver estat nomenada directora de la biblioteca,
de l’arxiu de Poblet, i en aquest sentit jo crec que això... En tot cas, s’emmotllen. 

8



I això no vol dir que cap de les tasques que es facin des de les regidories tindran una
minva de qualitat, sinó que som un equip de govern que treballem en equip, que hi ha
un programa, que tothom treballa de forma cohesionada, que les decisions es prenen
de forma col·legiada i, per tant, el més important és que hi hagi un bon govern i que
funcioni.  Fer d’això una catàstrofe,  com n’ha fet vostè,  doncs,  bé,  escolti,  per això
vostè és de la  CUP i  en aquest  sentit  tenen el  seu tarannà i  forma d’actuar,  que
m’agradaria  veure  quin  fóra  en  el  cas  que  mai  tinguessin  l’alcaldia,  tinguessin  la
màxima responsabilitat a nivell de la ciutat. 

Senyora Gavarró, em sembla que vol intervenir?

SRA. GAVARRÓ.- No, per al·lusions directes, m’agradaria intervenir. Primer, que em
sorprès quan es parla d’aquest canvi de cromos, d’aquesta poca estabilitat, quan en el
seu grup parlamentari de la CUP al Parlament porten ja un 50 per cent de diputats
canviats. Vull dir, quin millor exemple que aquest, i ara donar-nos lliçons que aquí, a
Valls, estem fent canvis de cromos.

Després parlar que hi ha gent que la nostra prioritat no és Valls. en el meu cas, el que
estic fent és un canvi laboral, passo a dirigir l’arxiu del president Tarradelles, que està
a Poblet. És un repte professional que m’engresca, que m’il·lusiona, i aquesta és la
meva professió i per a la qual m’està formant en tots els meus anys universitaris, i això
no vol dir que no pugui seguir treballant per Valls,  i en aquest sentit,  com que sóc
conscient que no puc seguir mantenint les dues regidories amb aquesta nova feina,
que no és un càrrec polític ni res, és la meva feina, faré d’arxivera, que és per al que
m’he format  jo,  i  per  això,  com que sóc  conscient  que no puc mantenir  les  dues
regidories, passo la regidoria de TIC i de Transparència al meu company Francesc
Anguela, que sé que ho sabrà fer molt bé i que sabrà seguir amb el pla de treball que
teníem engegat des de la regidoria. I res més. Gràcies.

SR. ALCALDE.- Molt bé. Hi ha alguna intervenció més? Senyor Robert?

SR.  ROBERT.-  Jo  també la  felicito  per  aquesta  nova  feina.  Era  una  reflexió  més
genèrica de quins creiem que han estat la majoria de vegades els motius pels quals hi
ha hagut aquestes modificacions de cartipàs, i la majoria de vegades han estat per
aquestes majors aspiracions, millors feines, diguem-li com vulguem. 

En tot cas, nosaltres també creiem que l’estabilitat és que no hi hagi modificacions de
cartipàs cada dos per tres, i creiem que en aquest govern n’hi ha moltes, i que això sí
que crea una mica d’inestabilitat –creiem. I poca cosa més. En tot cas, ja sé que quan
costa justificar les coses traiem el tema de la CUP nacional. Nosaltres no entrarem a
valorar el paper de la CUP al Parlament.

SR. ALCALDE.- Molt bé. Passem a votació, senyora secretària?

SRA. SECRETÀRIA.- Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?
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S’aprova, amb 13 vots a favor, 3 en contra i 4 abstencions.

Sotmès el dictamen a votació s'aprova per 13 vots a favor dels regidors dels grups
municipals de CiU i ERC, 3 vots en contra dels regidors dels grups municipals de Crida
per  Valls-CUP i  Compromís per  Valls-ICV-EuiA,  i  4  abstencions dels  regidors dels
grups municipals de PSC-Candidatura de Progrés i PP, adoptant-se el següent acord:

FETS.

Havent-se  establert  el  nou  Cartipàs  Municipal,  resulta  necessari  procedir  a
l'establiment  d'un  nou  règim  de  dedicació  d'aquesta  Corporació  a  favor  del  Sr.
Francesc Anguela Bonet especialment tenint en compte les delegacions efectuades
per l'Alcaldia.

FONAMENTS DE DRET:

Articles 20.1.c), 46.2 a), 75 i 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local

Articles 60, 98, 166 i 304 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya

Articles 41 i següents de Reglament Orgànic Municipal.

Articles 13, 38 del per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament adopta els següents ACORDS:

ÚNIC:   Establir a favor del  Sr. Francesc Anguela Bonet el desenvolupament de les
seves funcions delegades en règim de dedicació parcial 50% amb una retribució bruta
anual de 20.000€, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a
les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats
de juny i desembre, i donar-lo d’alta al Règim General de la Seguretat Social,  amb
efectes des del seu nomenament. Entrarà en vigor a data 1 de gener de 2017.

SR. ALCALDE.- Hi ha alguna explicació de vot? Senyor Font?

SR. FONT.- Gràcies, senyor alcalde. Com a justificació de vot, tan sols explicar que
ens expressem en  la  mateixa  línia  en  què  ho  vam fer  en l’aprovació  del  cartipàs
municipal, quan ja vam manifestar la nostra disconformitat sobre el mateix. En cap cas
es  tracta  de  posar  objeccions,  ni  molt  menys  res  personal,  sobre  les  persones
implicades en les modificacions, sinó que és pel model de l’equip de govern quant al
seu cartipàs.
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I també hi hem votat en contra perquè a més, des de l’inici de mandat, que tampoc fa
tant, ja hem assistit a diferents canvis pel que fa a l’organigrama del govern. De tota
manera, sí que ens agradaria que quedés clar que reconeixem que en aquest cas els
canvis són del tot justificats, i agraïm a la senyora Núria Gavarró que ens informés
personalment  dels  motius  concrets,  de  caràcter  laboral,  que  han  originat  les
modificacions.  És  més,  la  felicitem  per  les  tasques  que  desenvoluparà  a  nivell
professional.

SR. ALCALDE.- Hi ha alguna explicació de vot més? Senyor Caballero?

SR. CABALLERO.- Sí. En primer lloc, felicitar la senyora Núria Gavarró, ja ho vaig fer
quan va tenir l’amabilitat de trucar-me, i ara personalment reitero aquesta gratitud per
la seva informació i la seva deferència. Així com també agrair-li la relació que ha tingut,
almenys amb mi i suposo que amb tots els grups de l’oposició, durant aquest temps
que vostè ha estat ocupant aquestes responsabilitats màximes, dintre de les seves
regidories.

Dit això d’aquí, el vot ha estat d’abstenció perquè nosaltres no tenim res a opinar sobre
el que fa el govern, que legítimament,  i  dintre de les seves facultats,  és qui ha de
decidir si fa remodelacions o no de govern, i com les fa. L’única qüestió és que des de
l’oposició hem de ser vigilants que aquestes remodelacions no afectaran el que abans
deia el mateix senyor alcalde, que no ha d’afectar el compliment del seu programa,
que nosaltres voldríem que fos diferent,  evidentment,  com a oposició,  però que no
afecti en cap moment l’activitat del dia a dia de l’ajuntament.

Dit  això,  reiterar  que  és  un  vot  d’abstenció,  respectant  la  seva  legitimitat  en  fer
aquestes modificacions, i res, i sort, que tot continuï bé, i també desitjar sort al nou
regidor responsable d’aquestes noves àrees. Moltes gràcies.

SR. ALCALDE.- Molt bé. Senyora Rosa Maria Ibarra.

SRA. IBARRA.- Sí, gràcies. Bé, nosaltres sumar-nos pràcticament al 100 per cent de
l’explicació que ha fet el senyor Caballero, és a dir, en primer lloc felicitar la senyora
Gavarró per les seves noves responsabilitats professionals, desitjar-li molts encerts i
molts èxits en un lloc de reconegut prestigi. I en segon lloc, nosaltres entenem que la
possibilitat de modificar el cartipàs evidentment és una decisió que té en aquest cas el
govern, per tant, nosaltres aquí per això ens hem abstingut, perquè entenem que no
podíem fer altra cosa.

De tota manera, hem d’esperar que aquestes modificacions, que ja van dues, doncs,
no siguin, no comportin uns problemes a l’hora de gestionar aquestes regidories, que a
més és una regidoria a la qual se li havia volgut donar, diguem-ne, una importància
especial,  amb una dedicació  exclusiva  de la  senyora  Gavarró,  i  que ara  passa al
senyor Anguela. Esperem, doncs, que la seva tasca sigui també profitosa en aquest
àmbit, i estar amatents a què la feina es faci com s’havia de fer. Gràcies.

SR. ALCALDE.- Molt bé. Estem acompanyats, avui s’obre el pessebre vivent, després
la senyora regidora responsable s’haurà d’excusar un moment per assistir-hi.
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ÀREA DE SERVEIS INTERNS I TRANSPARÈNCIA

HISENDA I FINANCES

Quart.- Aprovació definitiva modificació ordenances fiscals núm. 1 i núm. 18

SR. ALCALDE.- Àrea de Serveis Interns, regidoria d’Hisenda i Finances, punt quart de
l’ordre del dia, aprovació definitiva modificació ordenances fiscals número 1 i número
18. Això, de fet, és un debat que també es va produir en comissió informativa, i també
ja vam fer el primer debat gros, a nivell de les ordenances fiscals, que es van dur a
terme en dues vegades, perquè hi va haver dos plens en què vam debatre al voltant
de les ordenances fiscals. 

Sobre les al·legacions que vostès han presentat, suposo que en parlaran. Dir-los que,
clar, les que es modifiquen, impostos que no han sigut modificats, no donen a lloc, per
tant, no es poden atendre. I la resta de modificacions que es proposen, en aquest
pressupost inicialment aprovat, des d’un punt de vista que hi hagi rebaixes i que hi
hagi també en aquest sentit formes de retroactivitat sobre algunes ordenances que es
van aprovar, doncs, ja els vam manifestar en la comissió informativa que això no seria
d’aquesta manera, i sí reitero el compromís del govern, i sí que m’agradaria fer-ho en
seu plenària, tal i com els vam marcar, l’Ajuntament de Valls incrementa un 3 per cent
l’IBI, la contribució. En aquest sentit, l’Estat ha informat que incrementarà un 6 per cent
el  valor  cadastral,  i  tal  com els  vam dir  en el  ple,  el  segon ple  que es va fer,  el
compromís durant la legislatura és revertir aquest increment del 6 per cent per part de
l’Estat a les pròximes ordenances municipals.

Hi ha alguna intervenció en aquest punt? Senyor Font.

SR. FONT.- Bé. Fent una mica, perquè clar, hem d’explicar el que és per a nosaltres el
model impositiu que voldríem i desitjaríem, i bé, en principi també apuntar que, home,
ja ens agrada que el senyor alcalde, perquè si no hagués estat una apreciació que
haguéssim fet, hagi dit que hi hauria aquesta consideració. És a dir, ens alegrem que
ho torni a recordar, com ho va fer en el darrer ple.

Bé, en el ple d’aprovació provisional ja vam exposar els nostres punts de vista sobre la
disconformitat  de  Compromís  per  Valls  en  la  proposta,  en  línies  generals,  de  les
ordenances que planteja el govern municipal per al 2017. Com hem dit en anteriors
ocasions, i també recordàvem en les al·legacions presentades, el Grup de Compromís
per  Valls  –  Iniciativa  per  Catalunya  Verds  –  Esquerra  Unida  Alternativa  Entesa,
referent a l’IBI com a tribut obligat, considera que qualsevol canvi en el mateix té una
afectació  molt  rellevant,  i  especialment  per  als  sectors  que  avui  pateixen  més  la
situació de crisi i atur. 

Hem defensat i seguim defensant que el model impositiu que s’aplica a la ciutadania
no contribueix a afavorir una societat més justa i sostenible, una societat que pateix
avui dia un greu problema d’insolidaritat respecte al repartiment del treball i la pobresa.

12



No podem estar d’acord amb què s’abaixin o apugin impostos de forma lineal, i no hi
hagi  un  major  esforç  perquè  els  tributs,  és  a  dir,  impostos,  taxes,  contribucions
especials i  preus públics, siguin el màxim de progressius i justos per als vallencs i
vallenques. Havíem assistit, amb gran sorpresa, a canvis de plantejament per part del
govern municipal d’un mes a l’altre. En el cas de l’augment del tipus de gravamen de
l’IBI,  que volien abaixar  del 0,96 al 0,93, finalment s’apuja al  0,99, per bé que ara
acaba de fer aquest comentari el senyor alcalde. I també de l’ordenança número 18, la
taxa  per  l’estacionament  de  vehicles  de  tracció  mecànica  en  vies  públiques,  al
setembre ni  se’n  parlava,  en el  ple  d’ordenances,  i  a  l’octubre  ens presenten una
proposta en què s’incrementa la zona blava en tots els sentits possibles.

Ja els ho hem expressat però hem de ser reiteratius, tant en el cas de l’ordenança
número  1  com  en  el  cas  de  l’ordenança  número  18  veiem  una  significativa
improvisació del govern en presa de decisions canviants en un estret marge de temps
respecte a les plantejades inicialment. Una mesura que demostra, al nostre entendre,
poc rigor per part del govern municipal, i poca planificació en matèria de recursos per
donar resposta a les demandes i necessitats del conjunt de la ciutadania de Valls, i en
mig de tot això, recordem, la dimissió de la llavors titular d’Hisenda.

Bé, pel que fa al tema de l’IBI no m’allargaré, perquè finalment ja s’ha dit, que s’ha
comprovat, s’ha constatat que hi ha la revisió cadastral, i per tant, doncs, la nostra
voluntat és que finalment no hi hagués, que no hi hagi aquesta pujada del tipus de
gravamen de  l’IBI  del  0,96  al  0,99.  Per  tant,  si  això  no  es  produeix,  doncs,  ens
felicitarem.

Després, comentar, dit això sobre l’IBI, el tema de les zones blaves. Bé, per exemple
ho vam fer, com bé ha dit el senyor alcalde, vam presentar al·legacions, tant pel que fa
a l’IBI com pel que fa a les zones blaves. En aquest cas, pel que fa a les zones blaves,
vam aportar propostes. En primer lloc, rebutgem un increment global de tot el que ara
com ara tenien al seu abast augmentar, és a dir, la tarifa. Ha pujat la cancel·lació de
les denúncies, incrementat l’horari de pagament, nova zona blava. De tot això, dels
increments  vostès  en  diuen  millores  de  la  zona  blava,  barrejant  pel  mig  alguna
iniciativa com el pagament a través del mòbil o la gratuïtat només per als vehicles 100
per cent elèctrics, per als quals a la ciutat, que jo sàpiga, encara no tenen punts de
recàrrega. Per a mi, per tant, és incongruent. I vam fer propostes, diferents propostes,
segurament algunes amb més encert que d’altres. 

I ara també vull recuperar aquelles declaracions sobre que aquestes modificacions o
millores, que en la seva majoria, repeteixo, no són altra cosa que increments, aquelles
declaracions  que  deien  recullen  diferents  demandes  que  han  tingut  per  part  de
ciutadans, comerços i negocis afectats interessats en el tema, o diferents associacions
com  ara  Comerç  de  Valls.  Ho  he  citat  textualment,  com  va  sortir  a  mitjans  de
comunicació. Doncs, nosaltres també hem parlat amb ciutadans i amb comerciants, i sí
que  és  veritat,  sí  que  els  hem de  donar  la  raó,  que  sobretot  aquests  últims,  els
comerciants, estan a favor que hi hagi zona blava, per tal de propiciar la rotació de
vehicles; és veritat. Ara bé, d’aquí a què es mostrin favorables o vulguin participar en
decisions com augmentar tarifes i el cost de la cancel·lació de denúncies, per exemple,
hi va un món. Penso que les coses s’han de dir pel seu nom. 
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Bé, per acabar, he dit que no m’allargaria perquè ja em vaig pronunciar al respecte en
l’aprovació provisional de les ordenances. A banda del que nosaltres vam plantejar en
les al·legacions, creiem que encara hi ha marge de millora en les ordenances, segons
el nostre punt de vista, no tan sols en les ordenances que acabo de citar, sinó també
en d’altres que ara estan vigents. Gràcies.

SR. ALCALDE.- Molt bé. Senyor Caballero?

SR. CABALLERO.- Senyor alcalde, moltes gràcies. En principi,  bé, és una miqueta
reiteració de la intervenció que ja vam fer en les seves aprovacions provisionals. Vostè
recordarà aquell quadre que jo li trec cada any, i bé, allà ja vaig esment que agafant
l’any de referència 2003, que ja sé que és molt llunyà per a vostè però per a mi no ho
és tant, els ciutadans, per cada 100 euros que pagaven en aquell moment, ara haurien
d’estar pagant al voltant d’uns 133. En canvi, en el que és l’àmbit municipal de Valls,
en impostos com l’IBI, tocarà pagar 183. Déu n’hi do la diferència. En l’ICIO, 149 i
escaig. En la plusvàlua, 152 i escaig. I en l’IAE, 172. Per tant, estem parlant de xifres
molt grans.

Aquest  diferencial  que nosaltres fèiem, aproximat,  del 33 per cent,  era considerant
diversos factors, i que no agafaven mai l’IPC en referència a 31 de desembre. Perquè
sempre, quan es fan les ordenances, és abans, per tant, ja ho fèiem en mesos moguts.
Però aquest 133 que nosaltres fèiem com a referència va bastant en línia, si agafem
l’IPC a nivell espanyol, que és el 27,50 en aquests anys, el de Catalunya, que seria el
32,  i  el  de  la  província  de  Tarragona,  25,50.  Per  tant,  aquest  33  estaria  dintre
d’aquesta franja que voldríem acceptar com a raonable. 

Dit  això,  que era per introduir-nos en la nostra valoració inicial,  dir-los que no hem
presentat al·legacions a les ordenances perquè sabíem que serien rebutjades, com
així ha estat en altres anys anteriors, i no ha sigut per mandra, que quedi ben clar,
perquè a fi i al cap era agafar el word que teníem de l’any passat, canviar-li la data i
fer-li  algun afegitó o alguna petita modificació, sinó que ha sigut perquè sabíem en
resultat, com així es va dir en la comissió informativa, en la qual les al·legacions que
van presentar els companys de la resta d’oposicions han estat rebutjades.

Agraeixo, de totes maneres, el fet que vostè hagi reconegut en sessió plenària que
manté aquella paraula donada en referència a l’IBI,  però tot i  així,  a nosaltres ens
continua  semblant  que  és  car.  Abans  ja  he  fet  esment  a  la  referència  de  les
valoracions d’aquestes que es fan agafant l’any 2003 com a base. Però aquest any
2017 es revisaran els IBI de 2.452 municipis, dels quals, hi haurà 550 que aniran a la
baixa, i 1.900 que aniran a l’alça, com és el cas de Valls. I el cas de Valls és un cas
que l’Ajuntament de Valls va demanar explícitament que així fos, i així s’ha reconegut
al Butlletí Oficial de l’Estat del dissabte 1 d’octubre del 2016, amb la qual cosa, hi ha
aquest reconeixent.

Si agafem aquesta referència de l’IBI, jo m’he entretingut...  Que per cert, el senyor
alcalde  ens  va  dir  que  ens  passaria  un  nexe  del  Municat  per  dir  que  érem  tan
esplèndids en Valls amb el tema impositiu, i no l’hem rebut. Suposo que perquè no
veiem tota la realitat. Però si entrem, per exemple, en pàgines d’aquestes mateixes,
que també ens condueixen a altres referències, tindrem que l’índex de l’IBI de Valls, i
ho comparo només amb la província de Tarragona, doncs, està superat per molt pocs
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municipis, i entre ells no està ni Tarragona capital, ni Reus, ni poblacions que podrien
ser  referents per  a nosaltres.  Està superat  per  Alforja,  per  Calafell,  per  Cunit,  per
Duesaigües, el Montmell, per Roda de Berà, Roquetes, Tivenys, Torroja del Priorat, el
Vendrell,  com a població potser més referent i pròxima a nosaltres, la Vilella Baixa,
Deltrebre  o  Camarles,  però  en canvi,  poblacions  com Salou  o  Vilaseca,  Amposta,
Reus, Tarragona –Tarragona ciutat em refereixo– estan per sota nostre en el coeficient
que estan aplicant de l’IBI. Per tant, ja és una referència de què l’IBI és un impost car a
Valls, i que malauradament els ciutadans hem de suportar.

Aquesta és la realitat que sempre li hem fet, i amb referència a l’IBI, aquesta és la
situació. No cal dir els altres tres impostos a què abans hem fet referència i que també
estan en el mateix cas de l’IBI: l’ICIO, el de plusvàlua, el d’activitats econòmiques, que
també estan molt per sobre del que hauria de ser, si haguéssim incrementat pujades
equivalents a l’IPC.

Amb referència a... Recordar, per tant, que aquest tema de l’IBI espero que com a
mínim,  ja  que  amb  les  al·legacions  dels  companys  i  les  propostes  que  nosaltres
mateixos els vam fer també en sessió plenària, que ja eren com al·legacions dites en
veu i en seu del propi ajuntament, no han sigut tampoc..., no en forma d’al·legació però
amb petició, tampoc han estat observades. Però tot i així els agraeixo i estarem atents
a què realment compleixin el que ha dit respecte a l’IBI, dintre de la seva decisió. 

Referent  a  l’altra  ordenança  que  es  modifica,  que  és  la  de  zones  blaves,
d’estacionament de vehicles, home, ja vam dir en el seu moment que hi havia una
pujada triple:  espais,  per tant,  més recaptació, franja horària, més recaptació, i  per
altra banda,  l’increment  de tarifes.  Sí  que en alguns  casos es pot  dir  que és per
arrodoniment  de  preus,  perquè  donar  canvis  de  cèntims  potser  és  difícil  a  les
màquines, però hi ha arrodoniments i arrodoniments. Nosaltres, en la nostra proposta
que hem dit des de fa molt de temps, sí que està el fet que és necessari que hi hagi
zones blaves, no és que tinguem a Valls les més cares, això també, i certa flexibilitat
per part dels inspectors, que donin un marge, tot això són coses que ajuden, certa
raonabilitat, i a la imatge de Valls als nostres visitants i els nostres ciutadans, però sí
que potser s’haurien de plantejar altres fets com és una compensació. Què és això per
a la gent? A nosaltres ens han demanat que dissabtes, com a mínim dissabtes a la
tarda,  siguin  gratuïtes  les  zones  blaves,  donen més flexibilitat  tant  a  la  gestió  del
personal de la pròpia Via SAM, com també a efectes que el territori tampoc no és tan
gran, perquè hi  ha zones de Valls  que dissabte a la tarda les zones blaves estan
realment buides, com també així passa el mes d’agost. I que a més a més, el personal
de Via SAM podria aprofitar per fer vacances durant tot el mes d’agost i, per tant, es
podria aconseguir. 
Són peticions que ja hem fet durant molts anys. En algun moment d’aquesta història,
d’aquests molts anys de què jo parlo, se’ns ha fet cas, i en algun moment s’havia ha
arribat  a  aplicar,  però  en  els  últims  temps  s’ha  tornat  a  reprendre.  Nosaltres
simplement reiterar, he volgut que sigui un simple recordatori, la meva intervenció del
nostre posicionament en global, i reiterar que no donarem vot favorable a aquestes
ordenances per tot el que hem explicat avui i el que ja vam explicar el dia anterior.
Moltes gràcies.

SR. ALCALDE.- Molt bé. Senyora Ibarra?
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SRA.  IBARRA.-  Sí,  gràcies.  Bé,  nosaltres,  sí,  senyor  Caballero,  vam  presentar
al·legacions, i com ha dit bé vostè, han estat rebutjades. Les al·legacions que vam
presentar eren respecte a l’Ordenança número 1 i l’Ordenança número 18, que avui
són objecte d’aprovació definitiva.

En el cas de la número 1, que és l’imposto sobre béns immobles, se’ns presentava
una modificació de part de l’article setè, que és la que fixa el tipus de gravamen, i que
el fixava en un 0,99 per cent. Aquesta modificació és la segona que es proposava, ja
que inicialment es va proposar una reducció de 3 punts del tipus, baixant-lo del 0,96,
que era l’establert per al 2016, al 0,93. Això era degut a què el govern, vostè ho ha dit,
senyor  Caballero,  havia  demanat  al  Govern  central,  el  govern  municipal  ho  havia
demanat al Govern central, com altres anys havia fet, l’increment de la base, és a dir,
del cadastre. I aquest increment es volia compensar en part amb la reducció del tipus.
Però la  incertesa de si  el  Govern central  finalment  aprovaria aquest  increment del
cadastre ha fet que el govern municipal hagi volgut incrementar a un 0,99 per cent. 

Un increment que hem de dir que per les dades que tenim i per l’aprovació que ha fet
el govern, aquesta possibilitat que es facin aquests increments del cadastre, tot i que
no  hi  hagi  pressupostos  aprovats,  comportarà  als  vallencs  i  vallenques  un  doble
increment. Per un costat, un 6 per cent del cadastre, de la base, i per un altre costat
també un increment important quant al tipus. Per tant, això vol dir que pagarem bastant
més en el rebut de la contribució, de l’IBI. 

Ens diu el senyor Batet que es compromet a revertir aquest 6 per cent en les pròximes
ordenances, però és clar, sí que és cert que tenim un pressupost aprovat, el tenim
aprovat  inicialment,  de  la  mateixa  manera  que  teníem  les  ordenances  aprovades
inicialment, i que es va fer una segona aprovació per tal de modificar el tipus, del 0,96
de l’IBI, al 0,99. Perdoneu, de 0,93 al 0,99. Per tant, entenem que també hi podria
haver una modificació d’aquest pressupost, en la part d’ingressos, en els ingressos
que es reben de l’IBI, en el cas que la modificació d’aquest tipus comportés una menys
recaptació que la consignada en el pressupost inicialment aprovat en aquesta primera
aprovació.  Per  tant,  entenem que aquí  està  molt  bé  que  diguem que  revertirà  en
propers exercicis, però que, clar, de moment els vallencs i vallenques hauran de pagar
i després això ja es revertirà.

Per  tant,  nosaltres  què  proposàvem  aquí?  Proposàvem  que,  per  un  criteri  de
prudència,  es  mantingués  el  mateix  tipus  que  el  2016,  que  era  el  0,96  per  cent,
entenent  que si  hi  havia aquest  increment  per  part  de l’Estat  del  cadastre,  doncs,
home,  això  comportaria  també  una  modificació,  diguem-ne  un  increment  de  la
recaptació, però que ja no seria tan gravosa com si a més a més hi apliquem un 0,99
del tipus. 

Per altra banda, a l’exercici 2016 se’ns va presentar, per part del govern, un canvi de
criteri a l’hora d’aplicar la bonificació a les famílies nombroses, en el mateix IBI de què
estem parlant, en la contribució. En aquest sentit, es passava d’un criteri esglaonat de
renda  i  de  nombre  de  fills,  a  un  criteri  de  valor  cadastral  de  l’immoble.  Segons
argumentava el govern, això permetria que un major nombre de famílies es poguessin
beneficar d’aquestes bonificacions, cosa que creiem que és certa, però si tenim en
compte  que  els  recursos  municipals  són  limitats  i  que  la  situació  social  actual  és
d’emergència, des del nostre punt de vista els recursos municipals s’han de centrar
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allà on més necessaris són.  El nou criteri  que s’aplica per a les bonificacions a la
contribució  per  famílies  nombroses  defuig  d’aquest  principi  de  priorització  de  les
necessitats socials, és a dir, amb el nou criteri, podem arribar a bonificar el rebut de
l’IBI a famílies que tenen un habitatge amb un valor cadastral molt elevat, en aquest
cas se’ls bonificarà un 30 per cent, i a més, una renda familiar elevada, diguem-ne,
més que sanejada. 

El  nostre  grup  no  pot  estar  d’acord  amb  aquest  criteri,  i  ha  proposat  l’esmena.
Igualment, recuperar retornar el criteri de renda i nombre de fills, tot cas revisant els
percentatges  perquè  hi  hagi  més  famílies  que  s’hi  puguin  acollir.  O  bé,  si  es  vol
continuar amb el  criteri  de valor  cadastral,  establir  topalls  de renda per a la  unitat
familiar. Creiem que aquest seria un criteri més just socialment.

Les segones al·legacions que hem presentat és respecte a la taxa per l’estacionament
de vehicles de tracció mecànica en vies públiques, i el que aquí proposem bàsicament
és el retorn als mateixos preus d’estacionament a les zones que es marcaven per al
2016. Entenem que amb aquests preus hi ha la necessitat d’afavorir la rotació en els
aparcaments a la via pública contemplada, i per tant, enteníem que no era necessari
incrementar aquests preus. Així com tampoc entenem necessari incrementar l’horari
de pagament, o sigui, passar de les 5 a les 4:30, dos quarts de cinc, entenem que això
no és necessari.  Per  tant,  els  fèiem aquí  tot  un  esglaonat  amb tota una sèrie  de
mesures per implementar, per retornar a aquells preus que teníem el 2016.

També el cas de l’anul·lació de denúncia, que la deixàvem en 4,50 euros, que era el
que s’estableix per al 2016, i proposàvem a més a més una modificació en l’article sisè
sobre  la  quota  tributària,  que  en  el  cas  de  ser  ampliades,  modificades  les  zones
blaves, se segueixi fent per ple i no pas per junta de govern. Pel que veiem, doncs, les
nostres al·legacions, ni en un cas ni en l’altre han estat acceptades i, per tant, el nostre
vot serà en contra. Gràcies.

SR. ALCALDE.- Per part de la CUP, senyor Martinell?

SR. MARTINELL.- Sí. Hola, bona tarda. A veure, un cop més es repetirà en aquest ple
una imatge que desgraciadament és bastant habitual, que és aprovar les ordenances
fiscals, suposo que també passarà amb els pressupostos, amb tots els vots en contra
de l’oposició. Si això és per a vostès un exemple d’aquest diàleg del que tant parlen,
doncs, pensem que anem aclarits. I no serà perquè ni hi hagi un ventall ideològic i
tampoc perquè no representem una bona porció dels vallencs i vallenques, però bé,
suposo que ens tenen acostumats una miqueta a buscar..., fer bona cara de cara a la
galeria, i després van tirant pel dret.

En definitiva,  i  perquè a tothom li  quedi  clar,  no? IBI  amunt i  zones blaves amunt
també. Sapiguem que un cop més estem en contra d’aquests augments indiscriminats,
i  no  perquè  estiguem  en  contra  d’apujar  impostos,  sinó  perquè  estem  en  contra
d’apujar impostos a tothom per igual. Ja ho saben, que per a nosaltres qui més té més
hauria  de  pagar,  i  no  en  nombres  absoluts,  senyor  Batet,  com  sempre  diu,  sinó
percentualment. Ja sabem que qui té dos cotxes paga més que qui en té un.

Pel que fa a les zones blaves, la CUP no és contrària a la política de pagament per la
utilització del cotxe privat per la ciutat, però com que no es qüestiona aquest model, on
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el vehicle particular està en el centre de les polítiques de mobilitat, per tant, la classe
treballadora  n’ha de tenir  un sí  o sí,  no es pot  penalitzar  unilateralment  el  seu ús
mentre no es plantegen alternatives. Nosaltres defensem que cal un replantejament
del model de mobilitat a Valls, potenciar el transport públic per tal que la ciutadania es
pugui moure sense vehicle privat, tant a nivell intern com de connexió amb la resta de
pobles i ciutats, cuidant la intermodalitat, que actualment és un dels dèficits en temes
de mobilitat. Mentre els successius governs municipals continuïn deixant el transport
públic de banda en les seves polítiques públiques, la CUP defensarà que les zones
blaves siguin amb preus populars, per afavorir la rotació i perquè qualsevol persona de
classe treballadora pugui aparcar i aquest no sigui un altre motiu de la fractura social.

Finalment, volem insistir un cop més en l’error històric que va suposar l’aparcament
soterrat al pati, l’ampliació i l’extensió cada vegada més de zones blaves a la ciutat i
l’augment dels preus és un peatge que entenem que la ciutadania ha de pagar per una
infrautilització d’aquesta obra faraònica que Valls no necessitava. A més a més, també
recordar  que  fou  un  greu  error  en  temes  de  mobilitat,  perquè  situa  els  cotxes  a
particulars al bell mig de la ciutat, i per sempre a més a més.

Pel que fa a l’IBI. Bé, ens sumem a la petició dels companys del PSC. Si ja sabem que
el Govern espanyol incrementarà aquesta taxa en un 6 per cent, doncs, encara avui
som a temps de poder fer una modificació i de rectificar, perquè si no, passarà el que
comentàvem: primer, els vallencs i vallenques hauran de pagar, i després ja veurem si
els ho retornem o com ho fem. 

Pel  que  fa  a  la  resta  d’al·legacions  presentades  i  que  vostès  han  desestimat  per
motius de tramitació, ja sabem que si vostès no modifiquen les ordenances no ens
correspon a nosaltres poder fer al·legacions, però sempre ho hem fet per un sentit de
responsabilitat  i  perquè també entenem que són temes importants i  que,  per  tant,
volem posar sobre la taula. Ens agradaria anomenar-les, perquè en quedi constància i
també  perquè  sigui  a  l’abast  de  tothom  el  que  nosaltres  consideraríem  temes
prioritaris. Dins l’apartat mediambiental d’al·legacions a les ordenances fiscals, tornem
a proposar una al·legació de bonificació a persones jurídiques per la utilització de la
deixalleria municipal. Aquesta és una demanda que si bé ja es va acceptar en el seu
dia per a les persones físiques, és també una reclamació habitual nostra. Pel que fa a
mesures  de  foment  de  l’associacionisme,  hem  presentat  quatre  al·legacions  per
rebaixar el cost dels serveis municipals per a les entitats de la nostra ciutat, rebaixar a
la meitat la taxa d’escombraries per a entitats sense ànim de lucre, a la meitat també el
cost per la utilització de béns i instal·lacions municipals, a més de posar a cost zero
per  als  altres  serveis  addicionals.  L’anul·lació  de  la  quota  afegida  de 3  euros  per
practicar entitats vallenques serveis d’educació física, i també la reducció a la meitat el
cost per hores de certs equipaments dins la taxa de serveis culturals, així com abaixar
el percentatge que es queda l’ajuntament d’actes de pagament per la taquilla, del 30
per cent al 15. Entenem que pel fet de ser una entitat sense ànim de lucre ha de ser un
plus afegit que l’ajuntament ha de tenir molt en compte, alhora que aquestes puguin fer
ús de les  instal·lacions  municipals,  i  que l’ajuntament  té  el  deure de donar  suport
també econòmic a aquestes entitats. 

En  l’àmbit  industrial,  considerem  que  l’esforç  de  molts  ciutadans  per  un  costat,  i
autònoms i  petites  empreses,  no ha estat  proporcionalment  gens comparable  amb
l’esforç que han fet grans empreses de capital català o no català. Per això nosaltres en
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els últims anys hem proposat la introducció d’un recàrrec a les grans empreses que
havien fet reducció de personal, perquè enteníem que havien de pagar el cost social
que havien provocat acomiadant persones, tot i encara tenir beneficis. 

Per al 2017 seguim en una mida semblant i proposem modificar l’estructura de l’impost
de béns immobles i l’impost d’activitats econòmiques de grans empreses, que tenen
seu, delegació o establiment a la nostra ciutat, i amb això cal que pensem en grans
entitats  bancàries,  grans  supermercats,  grans  empreses  amb  seu  logística  o
productiva  al  polígon,  i  creiem  que  modificant  aquests  dos  impostos  aquestes
empreses pagarien més, l’ajuntament recaptaria més diners i  podríem decidir  entre
destinar aquest superàvit a serveis públics o prestacions socials per a les persones
més desafavorides, o també plantejar-se destinar-ho a abaixar tipus de gravamen a
famílies que no poden pagar precisament impostos com l’IBI o altres taxes per l’ús de
serveis públics. Cal assenyalar que aquestes dues modificacions que es proposen són
perfectament legals i possibles, i en municipis com Cerdanyola del Vallès ja s’estan
aplicant.

Finalment, seguim insistint també en una ordenança, una al·legació que ja és també
un clàssic:  que aquelles entitats financeres que tenen el  seu dispensador  o caixer
automàtic a la façana, i que, per tant, els clients que utilitzin l’espai públic, fer-ne ús,
paguin per aquest ús que faran els seus clients, el aquest cas el tros de vorera.

Finalment, és evident que d’aquestes propostes que nosaltres hem fet vosaltres no
n’heu volgut parlar, i que en el tema de l’IBI de les zones blaves, tot i que teniu tota
l’oposició  en contra,  per  tant,  bona part  de  la  població  de Valls,  vosaltres  heu fet
orelles sordes i  tireu pel dret,  un exemple  claríssim del  que vosaltres enteneu per
diàleg i mà estesa. Per tot això, nosaltres hi votarem en contra. 

SR. ALCALDE.- Senyor Martinell, jo parlo amb tothom que vulgui parlar amb mi, i que
jo sàpiga, vostè no ha demanat per parlar de les ordenances amb l’alcalde. Per tant,
molt bé, escolti, jo els ho vaig oferir, els ho vaig dir, i vam fer una comissió informativa
en què vaig quedar sorprès, perquè vam parlar de les ordenances i ningú va dir res, i
vostè hi era. No va ni obrir la boca. Clar, jo puc fer moltes coses, però fer que parli
vostè no, aquest do encara no el tinc. En tot cas, escolti’m, si vostès volien parlar,
doncs, miri, demanen hora amb l’alcalde, els vaig oferir un munt de dies per veure’ns,
saben que estic a la seva disposició, per tant, la pilota està a la seva teulada, no està a
la meva teulada. El govern va als òrgans, posa els temes, i vostès són els que han de
demanar si en volen parlar. I entenc..., vaja, no li aniré jo tot el dia al darrere de vostè,
amb «carinyo», senyor... Jo l’he escoltat, senyor Martinell, ara li estic responent, i en
tot  cas,  espero que sigui  respectuós,  no? Però en tot  cas, si  hi  ha uns òrgans de
govern, hi ha uns mecanismes i una disponibilitat que els vaig oferir, vostès no s’hi han
acollit, i no ha sigut per manca de voluntat meva, eh?, els ho puc ben assegurar, no ha
sigut per manca de voluntat meva.

En tot cas, deixin-me respondre algunes de les intervencions que vostès han fet, que
són curiosament coincidents en partits ideològicament tan diferents. Però bé, deu ser
la nova política això. En tot cas, el senyor Ramon Font ens agraïa que reiteréssim el
compromís, i dir que el compromís és en aquest mandat que revertirem els increments
d’enguany, del 6 per cent que ha aplicat l’Estat, per part del senyor Montoro. I això,
com que és un compromís del govern, ho vam dir en el moment en què aprovàvem la
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contribució,  però  nosaltres  volíem  tirar  milles,  no  volíem  esperar  a  aprovar
pressupostos, volíem tirar  endavant  per emprendre la decisió més executiva i  més
ràpida per donar més...

Pel que fa al tema de les zones blaves, i amb això respondré a tothom d’una forma
genèrica. Clar, és que què estem aprovant? Què estem aprovant? Estem aprovant una
cosa que s’ha fet, abans ho comentàvem amb el senyor Eduard González, que era el
responsable de zones blaves l’anterior legislatura. És a dir, en vuit anys, s’ha apujat
dues vegades la zona blava. En vuit anys, dues vegades, d’acord? Ho dic perquè pels
anys que no es puja, també tinguem una mica de perspectiva. Senyor Caballero, vostè
que sempre parla de trajectòria històrica, en aquest cas de la zona blava no ha parlat.
En  vuit  anys,  la  zona  blava  només  s’ha  apujat  dues  vegades,  i  aquesta  que  els
proposa aquest ple, pugem 5 cèntims l’hora, a 1 euro. Home, escoltin, per arrodonir-
ho, sembla que de l’última pujada fa tres, quatre anys, no? Doncs, escoltin, posem-ho
en un marc de realitat, una mica de criteri de realitat, perquè sembla que aquí vinguin
totes les plagues d’Egipte, tota una cosa estratosfèrica i terrible, i, escoltin, 5 cèntims,
5 cèntims l’hora. Clar, posem una mica de criteri, en vuit anys, i aquests últims, en 3
anys, dues vegades.

Segon punt:  el  tema de la  zona blava no és recaptatori,  recaptatori,  zero.  Perquè
aquests són uns diners que s’ingressen a SAM Vies, que es dediquen a mobilitat, i que
no hi ha cap traspàs d’aquests diners a l’Ajuntament de Valls. Jo crec que les coses
s’han de poder dir  d’aquesta manera.  I  l’Ajuntament  de Valls paga al  Consorci  del
Transport Públic del Camp de Tarragona, i paga el transport públic. Per tant, és per al
funcionament i  la gestió dels àmbits d’aparcament de la ciutat. Les zones blaves a
Valls no són recaptatòries, perquè tots els ingressos van a l’autogestió de les zones
d’aparcament,  que es creïn més zones d’aparcament  gratuïts,  i  això  ho hem anat
veient. Per exemple, saben que en el pressupost que vam aprovar hi ha el compromís
d’asfaltar tot l’aparcament de l’Hort del Carme, i allí, escolti, això és gratuït. Doncs, bé,
escoltin, de la gestió d’aquests recursos de les zones blaves s’entrava en altres zones
de forma gratuïta. Jo crec que això també s’ha de poder dir i compartir.

El  senyor  Font  ho ha  reconegut,  els  altres  no tant,  però  és  una  petició  feta  pels
comerciants de la ciutat, i crec que això... Per tant, escoltin, no és que el govern quan
s’aixeca, «miri, avui què farem?/Doncs, mira, apujarem les zones blaves.» Home, com
poden comprendre, no és el que ens apassioni més del món, però estem parlant de 5
cèntims l’hora, estem parlant d’una cosa raonable, i òbviament que parlem amb els
comerciants de la ciutat, i òbviament que també parlem amb les associacions de veïns
i amb les persones més afectades en aquests termes. Criteri de realitat. 

El  senyor Caballero deu haver tingut aquí una confusió,  perquè ha dit  que el  mes
d’agost es paga zona blava. Escolti, el mes d’agost no hi ha zona blava. Hi ha zona
blava allà on governa el senyor Font, que és a Barcelona, amb la Colau. Allà sí que hi
ha zona blava, que la va posar i que no s’havia posat mai, allà sí. Ho dic perquè el
senyor Font, per exemple, els seus, que governen a Barcelona, el mes d’agost van
posar la zona blava, i critica que a Valls s’apugin 5 cèntims l’hora. Home, una mica de
criteri  de  realitat  i  una  mica d’emmarcar  la  situació  en  els  àmbits,  i  una  mica  de
coherència  de  cadascú  amb  el  que  representa  i  pugui  tirar  endavant  en  aquests
aspectes. 

20



Sobre la resta de punts, clar, senyor Caballero. El senyor Caballero, és que, clar, diu:
«No, és que Valls és una ciutat cara.» El que és car per als vallencs és ser espanyol,
senyor  Caballero.  El  que és car  de debò per  als  vallencs  és ser  espanyol.  No és
perquè Valls  sigui  una ciutat  cara,  no,  el  que és car és ser espanyol,  per tots els
impostos que paguem i que no tornen, i pels impostos que ens posen vostès, el seu
partit polític, com per exemple l’IVA cultural que tenim a l’ajuntament, i que suposa un
21 per cent de cost en tot l’àmbit de l’àrea cultural de l’ajuntament, gràcies al senyor
Montoro. Per cert, que gràcies als senyors socialistes, el senyor Montoro continua de
ministre, val?, i van prenent aquestes decisions. I per cert, l’IVA cultural encara no l’ha
tret ningú. Ho dic perquè venim aquí, podem fer discursos, però els discursos s’han
d’aguantar amb consistència. 

I com que s’han d’aguantar amb consistència, el senyor Caballero em feia aquí un
repàs de la història de Matusalem sobre els impostos a Valls, ja sabia jo que vostè
vindria amb això perquè és un discurs que ja havia sentit altres vegades. Clar, escolti,
senyor Caballero, jo en això estic convençut que coincidim. A mi m’agradaria molt que
no  hi  haguessin  impostos,  des  d’un  punt  de  vista  ideològic,  cosa  amb  què,  per
exemple,  no coincidim  amb la  CUP.  És a dir,  quan el  senyor  Martinell  fa  la  seva
al·legació, estic content, com a mínim cadascú té el seu projecte polític i el seu model,
que no s’equipara en res de res. Però diuen: «No, és que Valls és una ciutat cara.» Jo
els vaig dir, miri, font, Govern de la Generalitat de Catalunya, Municat, pot entrar-hi,
Municat.cat, és molt fàcil accedir-hi, senyor Caballero, i surten les ciutats del Camp de
Tarragona, de l’any 2016. Valls és la ciutat més barata del Camp de Tarragona. I no ho
diu l’Ajuntament de Valls, ho diu la Generalitat de Catalunya amb una comparativa, ho
va dir el senyor Montoro quan va treure les comparatives a nivell de l’Estat espanyol,
que érem la ciutat més barata, senyor Caballero. Ho va dir vostè mateix, els seus, ho
van dir els seus. En tot, aclareixin-se entre vostès, però miri, euros per habitant: Salou,
1.137 euros/persona; el Vendrell, 1.060; Cambrils, 992; Montblanc, 861; Vilaseca, 855;
Tarragona, 849; Reus, 691; Valls, 684 euros per habitant l’any. Els que menys. Govern
de Catalunya, font, Màxima Transparència, en àmbits amb voluntat de tirar endavant.

Li  afegiré  una,  perquè  vostè  diu:  «És  que  des  de  l’any  2003,  quan  vostès  van
arribar...» Clar,  és que quan vam arribar ens vam trobar amb una situació,  senyor
Caballero, que vostè sap quina era la situació, perquè ja era regidor i ve aquí a fer
plens. I és veritat, l’any 2004 es van apujar els impostos d’una forma important a Valls,
això és veritat. Però tots sabem la situació. Però clar, en tot cas, ara li diré de l’any
2011 a l’any 2016, els últims cinc anys. Font, Municat.  I li  recomano que hi torni a
entrar. Evolució de la pressió fiscal de l’any 2011 a l’any 2016: Montblanc, increment,
40 per cent; Cambrils, increment, 19 per cent; Tarragona, increment, 14 per cent; el
Vendrell,  increment,  13  per  cent;  Valls,  increment,  5,3  per  cent.  Què  diu,  senyor
alcalde, què diu? 5,3 per cent. Per sota de Valls: Vilaseca, 5,10; Reus, 4,4; i Salou,
2,9. No tenim Port Aventura, és una pega que tenim, que no tenim Port Aventura, però
vaja...  Ja ens agradaria tenir  aquí  projectes com Port  Aventura i  Barcelona World,
etcètera.  No  els  tenim,  els  tenen  en  altres  àmbits  que  no  han  d’apujar  tant  els
impostos, i que potser es veuria diferent. Això ho dic de forma irònica, eh? En tot cas,
increment de l’any 2001 a l’any 2016.

L’impost  de béns immobles.  Vostè diu:  «Oh,  és que s’ha incrementat  molt  des de
l’any...» Jo tinc aquí tot el que s’ha incrementat en tots aquests anys. Clar, diu: «És
que s’ha incrementat tal.» L’any 2012 un 10 per cent, automàtic, de l’Estat; l’any 2013
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un 20 per cent, automàtic, de l’Estat; l’any 2014 un 10 per cent del cadastre; l’any 2015
un 10 per cent del cadastre; l’any 2016 un 10 per cent del cadastre; l’any 2017, un 10
per cent del cadastre. És a dir,  que tot això que diu,  un 56 per cent és de l’Estat
espanyol. De tot el que diu vostè, senyor Caballero, més de la meitat de l’increment és
gràcies a les decisions de l’Estat espanyol. Bé, això en tot cas és una realitat. Potser
sent catalans i independents no tindríem aquest 56 per cent més de despeses durant
tots aquests anys. D’acord? I jo li he de dir que enguany, d’acord, vam apujar un 3 per
cent i ara hi ha un 6, i hi ha un compromís de revertir-lo, però jo crec que estem en un
àmbit de normalitat. 

I recordo, i vull recordar, que l’impost de vehicles està congelat des de l’any 2004 i és
més, va baixar un 10 per cent el 15 i un 3 per cent el 16, i les escombraries, home,
portem des de l’any 2015, 2016 i 2017, des de l’any 2014 que està congelat. Enguany
es baixa l’impost sobre increment del valor dels terrenys, i a més a més hi ha l’impost
d’activitats  econòmiques  congelat  des  de  l’any  2011.  L’impost  de  construccions
congelat des de l’any 2010. Bonificacions en IBI i en escombraries, implementades per
aquest  ajuntament.  Bonificacions  a les  famílies  nombroses,  cost  zero per  a  noves
activitats, després en faré referència per contestar el senyor Martinell. Exempció de les
obres a nivell del barri antic. Bonificacions per l’ús de la deixalleria. Bus urbà gratuït
per a tots els vallencs i vallenques, hi ha quasi 750 persones que es beneficien de la
targeta de transport urbà. Hi ha flexibilitat a l’hora dels pagaments. Bé jo, fent un criteri
de realitat sobre el que estem fent avui, escolti, Valls no és una ciutat cara. I en tot cas,
gràcies a la bona gestió econòmica de l’ajuntament durant aquests anys, som la ciutat
més barata del Camp de Tarragona. Aquest és el criteri.

Ara, jo també he de dir una cosa: estic pendent de veure quines decisions prendrà el
senyor Montoro, senyor Caballero. Estem pendents perquè... Jo l’aviso perquè no es
trobi  com el  seu  company  del  Parlament,  que  hi  va  haver  un  company del  Partit
Popular que criticava que la Generalitat posava impost a les begudes gasoses, que
portaven gas, i l’endemà al BOE Montoro posa un impost per les begudes gasoses.
Bé,  jo  crec  que  durant  aquest  any  2017  tindrem  alguna  sorpresa  del  Ministeri
d’Hisenda. Crec. Per tant, en aquest sentit ja veurem com es tira endavant.

Bé, la senyora Ibarra, com que coincideix la resposta amb els anteriors, té l’habilitat de
coincidir  a  la  vegada  amb  els  senyors  dels  comuns  i  amb els  senyors  del  Partit
Popular. Això ja té mèrit, eh?, senyora Ibarra, té un cert mèrit. Ara, en tot cas recordar-
los això, no?, que els deia, que el senyor Montoro continua gràcies al Partit Socialista. 

I  el  senyor  Martinell,  que  s’evidencia  en  aquest  sentit  que  representen  un  model
diferent de societat, un model diferent econòmic, un model també diferent de gestió,
això,  sin novedad en el frente, senyor Martinell,  en això per sort no hi ha novetats,
vostès continuen en el seu àmbit, nosaltres continuem amb el nostre, però en tot cas,
jo  sí  que  des  d’un  punt  de  vista  ideològic  li  volia  combatre  una  idea  que  vostès
defensen, i que jo crec que és justament la inversa, i que justament va en la línia que
aquest ajuntament ha defensat i en què ha tingut resultats. Per tant, com que hi ha
resultats, em veig amb la necessitat de combatre’l. 

Per un cantó, vostè diu: «Hem de posar més impostos a les empreses i a la indústria,
a la gran indústria, que són molt malos...», estic caracteritzant, eh?, «són molt dolents,
molt dolents, i hem de posar molt impostos perquè tal.» Bé, jo diria que justament el
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que ha fet  aquest  ajuntament és que les empreses tinguin  menys impostos,  i  que
puguin destinar i ser un actiu de captació d’inversions, i que pugui ser un actiu per tal
de creació d’ocupació. I als resultats em remeto. Em sembla que aquests dossiers es
tornen a anunciar, i quan es pugui dir ja s’evidenciarà, que en aquest sentit Valls és
una ciutat exemplar en la captació d’inversions, i estic convençut que la política fiscal
de l’ajuntament ha ajudat a què això sigui d’aquesta manera. Com a mínim ha ajudat a
col·laborar que això  sigui  d’aquesta manera.  I  la  millor  mesura fiscal  és la  creació
d’ocupació. Vostès volen que la gent pagui més impostos per repartir-los, nosaltres
volem que hi  hagi  més feina perquè la  gent  hagi  de pagar  menys impostos i  que
tothom tingui una major qualitat de vida. I com que això amb els fets, les xifres i els
números es pot combatre, li he de dir que amb aquest model diferenciem molt i d’una
forma important. 

No sé si hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa. Sí? Endavant.

SR. FONT.- Parlar una mica de la senyora Colau, que està tenint un embaràs, perquè
tothom me l’ataca.  Primer,  senyor  alcalde,  aquí  s’han fet  moltes  comparacions  de
municipis a nivell d’IBI i coses d’aquestes, però tampoc em compari el mes d’agost
Barcelona amb Valls. Tampoc no és comparable. A banda que, bé, gràcies per sumar-
nos  als  comuns,  però  de  moment  en  aquesta  legislatura  encara  aquí,  dins  de
l’ajuntament, no hi som, ja el posarem dins de la llarga llista que tenim. 

En tot  cas, home, jo  ara ho dic de memòria, perquè ho comentàvem en el  ple de
pressupostos,  i  si  no  vostè  em rectificarà,  però  calculo  que  eren aproximadament
1.200.000 euros més que es preveu recaptar o ingressar, si li agrada més la paraula,
respecte a l’últim exercici. No és 1.200.000? Jo diria que sí. No sé si... Vaja, potser
m’equivoco,  en  tot  cas  ja  em  rectificaria  vostè,  però  deixa  la  xifra  aquí  sobre.  I
evidentment, aquests ingressos vénen a través de diferents impostos, taxes, tributs,
etcètera. Home, d’ingressar o recaptar es fa, però bé, tampoc no vull entrar massa en
el detall.

Si en el tema de les zones blaves, val? Jo puc estar d’acord amb què potser fa uns
anys que no es toca o això, però potser un dels problemes que hi ha hagut, o potser hi
ha hagut major repercussió a nivell social, és perquè potser s’ha fet tot de cop, i això sí
que és veritat. Jo fins i tot rectificaria una mica el senyor Caballero, o sigui, no és triple,
perquè si afegim a més a més que hi haurà més zona blava, és que són quatre. Potser
la repercussió que hi hagués hagut en aquests, em sembla que han dit vuit anys, que
s’ha apujat un parell d’ocasions, doncs, puges la tarifa, al cap d’un o dos anys amplies
l’horari, potser encara tindria una explicació que la gent podria arribar a entendre. Jo
crec que és més..., potser els ha semblat més abusiu això, que s’ampliï l’horari, que
fins i tot per cancel·lar les denúncies també sigui més car, l’ampliació de la tarifa i això.
Un comentari.

SR. ALCALDE.- Hi ha algú més que hi vulgui intervenir? Sí, senyor Caballero?

SR. CABALLERO .- Sí, senyor Batet. Bé, vostè ha de celebrar que el Partit Popular
estigui en aquest ajuntament perquè li donarà peu a què després vostè pugui fer una
autoglòria de l’estatus econòmic de la ciutat i de la seva gestió, cosa que òbviament és
normal i és humà, comprensible.
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A veure, Valls és cara, i ho ratifico. I ho he dit, en IBI és cara, en ICIO és cara, en
plusvàlua és cara, en IAE és cara. Una altra cosa és que les estadístiques surtin que la
pressió fiscal per ciutadà, per càpita, puguin sortir diferenciades. Però quan vostè, a
part de vanagloriar-se de la seva gestió, i vostè sap que algunes vegades aquí també li
hem lloat, en alguns plenaris ho hem fet, per tant, no digui que estem externs i que
coneixem molta història,  quan posem aquesta referència de base 2003,  que vostè
això, 2003, ho situa en època de Matusalem, jo pensava que Matusalem era més gran,
aleshores és perquè tinguem una percepció històrica. Perquè, clar, si miréssim només
la variació amb l’any anterior, aquest any seria un any sorprenent, només puja l’IBI, i
les  zones  blaves,  miri,  amb els  5  cèntims,  la  gràcia  divina  ho disculpa  tot.  S’han
d’agafar uns quants anys de referència per tenir la visió, perquè si en un any li fumen
un clatellot, potser el que és el mural li pot durar diversos anys, i és el cas que hem
viscut aquí baix, amb la referència de la pressió fiscal.

També dir-li que el senyor Montoro, això vostè també ho hagués pogut fer, de pas,
política independentista aquí, en aquest ple, parlant d’ordenances, li ha pujat l’IBI, però
el senyor Montoro ho ha fet perquè el senyor Batet li ho ha demanat. I si convé ho diré
més lentament perquè quedi clar:  el senyor Montoro ha pujat l’IBI de Valls perquè el
senyor Batet li ho ha demanat explícitament. BOE d’1 d’octubre de 2016, no fa gaires
dies, senyor Batet. Per tant, és lògic que a alguns els vagi bé que hi hagi un Partit
Popular, o partits que recolzen la gestió del seny, perquè així tenen una excusa –així
tenen una excusa– per donar les culpes a Madrid. I una vegada en aquest plenari li
vaig preguntar,  en un debat d’aquests,  d’independentisme, quan deien allò que els
seus líders, en pla mesiàtic dient: «Serem més macos, serem més eixerits, serem més
sans, serem més intel·ligents», serem no sé quantes coses més, li vaig dir: «I a sobre
ens  abaixaran  els  impostos  i  viurem  realment  millor?»  Perquè  igual  tots  seríem
independentistes, amb aquestes prometences. Em sembla que hem de tocar de peus
a terra, i anar a valorar el que volem per a Valls i el que fem per Valls. A part de la
bona gestió, també cal significar que sigui això d’aquí. I a vostè li va ver que hi hagi un
Montoro, perquè així vostè li pot continuar demanant que apugin l’IBI.

SR. ALCALDE.- Molt bé. Hi ha alguna intervenció més? Senyora Ibarra?

SRA. IBARRA .- Sí, gràcies. Bé, senyor Batet, vostè diu que li sorprèn que nosaltres
tinguem l’habilitat  de coincidir  amb els comuns i amb el Partit  Popular.  Ja sap que
nosaltres tenim una màxima important, que és el diàleg, la negociació i el pacte, per
tant, amb aquesta màxima, el que fem és coincidir moltes vegades amb partits amb
una ideologia diferent. De fet, tan diferent com que donem recolzament, per exemple,
parlant  de  la  senyora  Colau,  a  Barcelona  –a  la  senyora  Colau  a  l’ajuntament  de
Barcelona– però també hem estat capaços de treure-li les castanyes del foc a Girona,
a l’alcaldessa de Girona, per intentar arreglar, diguem-ne, el  desaguisado, que diuen
en castellà, en què s’havia posat el partit de Convergència i Unió. Bé. 

Dit això, hem de dir que, bé, vostès aquesta habilitat de negociar també la tenen i, de
fet, miri, si nosaltres, els socialistes, fem que continuï el senyor Montoro de ministre
d’Hisenda,  vostès van ajudar  a aprovar  pressupostos,  van aprovar  pressupostos a
l’Estat quan no necessitaven el seu recolzament, el Partit Popular, moltes vegades.
Per tant... A més, vostè ha fet referència a les situacions que es viuen en el Parlament
de Catalunya amb algun altre grup. De fet, vostès també es posen d’acord amb el

24



Partit Popular en algunes qüestions. Per tant, diguem-ne que tots tenim poc o molt
aquesta capacitat de negociació i de posar-nos d’acord amb diferents grups.

Ens deia que diferents grups, amb projectes polítics molt diferents, en temes concrets
d’aquí, de Valls, ens posàvem d’acord. Jo crec que això els hauria de fer reflexionar i
intentar buscar complicitats més enllà de les dels dos socis de govern. I en aquest
sentit,  la  pilota  no està a  la  nostra teulada,  senyor  Batet,  la  pilota  està a la  seva
teulada. Quan presentem al·legacions, les presentem per escrit, en el termini. A partir
que les  presentem,  vostè  ens  pot  demanar,  ens  pot  trucar,  ens  pot  dir:  «Escolta,
parlem de les al·legacions.» Perquè potser en el  tema, per exemple,  de les zones
blaves, ens diu: «Són només 5 euros per hora.» És cert. I potser això ho haguéssim
pogut acceptar –potser. També li hagi de dir que, clar, són 5 euros per hora per a una
persona que va un dia... Perdó, 5 cèntims, perdó, per hora, d’increment una persona
que va un dia a aparcar. Però clar, hi ha persones que utilitzen les zones blaves per
feina, per altres qüestions, de manera repetida. Per tant, l’increment el noten més unes
persones que unes altres. 

Però no només son aquests 5 cèntims per hora, també és l’increment de la franja per
la qual es paga, i això sí que hi ha molta gent que ho nota, perquè hi ha pares i mares
que van a buscar nanos a l’escola, que han de deixar el cotxe en zones d’aparcament,
etcètera. Per tant, això ho hauríem d’haver pogut parlar, i vostè no ho ha fet. Per tant,
la pilota entenc que no estava a la nostra teulada.

De tota  manera,  malauradament,  veig  que  ha  fet  un  repàs  d’altres  taxes,  d’altres
impostos, però no ens ha contestat,  per exemple,  al tema de l’IBI,  que nosaltres li
proposàvem un criteri de prudència, deixar-ho al 0,96, i vostès han seguit, tot i que
podíem haver modificat aquest pressupost que ja tenim aprovat inicialment, han seguit
posant-lo en el 0,99. Per aquestes qüestions, li torno a dir, nosaltres hi votarem en
contra.

SR. ALCALDE.- Senyor Martinell?

SR. MARTINELL.- Sí, gràcies. Bé, jo ja no sé si la pilota està a la teulada d’un o altre,
però  potser  aquest  és  el  ple  de  pilotes  fora,  perquè  ha  parlat  del  Montoro,  del
Parlament, del Govern central, de Barcelona, de la Colau... No ho sé. Ho ha entenc
que vostès estan a molts llocs i potser es confonen de lloc, però estem a Valls. Això
per començar. 

El tema del diàleg. Senyor Batet, el mecanisme, com deia la companya Rosa, són les
al·legacions,  i  nosaltres les vam presentar dintre del  termini.  I  vostè,  a la  junta de
portaveus, va tardar trenta segons a repassar-les, i va dir: «IBI i zones blaves, no en
parlem perquè és una decisió del govern. I la resta no pertoquen perquè no les havíem
modificat.» Perfecte. Si això és el que vostè entén per diàleg, doncs, perfecte, però no
és el que nosaltres entenem, ni molt menys, per obrir un procés de negociació.

Respecte als impostos de les grans empreses, a què vostè feia referència, digui-ho tot.
Nosaltres dèiem impost a les grans empreses que hagin acomiadat  gent,  tot  i  que
després s’hagi demostrat que no tenien pèrdues. Per tant, han demostrat gent atenent
a interessos comercials o de les multinacionals, o de deslocalització, etcètera. I que
amb aquests acomiadaments han generat un cost social, perquè després tota aquesta
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gent, que han acomiadat des del nostre punt de vista, injustament, han anat a parar als
serveis  socials,  per  tant,  això  ha  repercutit,  ha  tingut  uns  costos  en  les  arques
municipals, perquè els serveis socials del municipi s’han hagut de fer càrrec d’aquesta
gent. Per tant, matisem-ho, diguem-ho bé, tal i com apuntava ara. Gràcies. 

SR. ALCALDE.- Molt bé. Passem a votació, senyora secretària?

SRA. SECRETÀRIA.- Vots a favor?

Vots en contra?

S’acorda per 13 vots a favor i 7 en contra.

Sotmès el dictamen a votació s'aprova per 13 vots a favor dels regidors dels grups
municipals de CiU i ERC i 7 vots en contra dels regidors dels grups municipals de
Crida per Valls-CUP, PSC-Candidatura de Progrés, PP i Compromís per Valls-ICV-
EuiA, adoptant-se el següent acord:

Vist que el Ple de l'Ajuntament de Valls, en sessió de 24 d'octubre de 2016, va acordar
aprovar provisionalment la modificació de les ordenança número 1 i 18,  reguladora de
l'Impost sobre Béns Immobles i de la Taxa per estacionament de vehicles de tracció
mecànica en vies públiques.

Vist que dins del termini d'exposició al públic s'han presentat al·legacions per part dels
grups municipals del PSC, de Compromís per Valls i de la CUP.

Vistos els articles 16 i següents , 24, i resta d’articles del Decret Legislatiu 2/2004, pel
que fa a la regulació de taxes i impostos; i articles 114.3.j del DECRET LEGISLATIU
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i 47.3.h de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Vistos els informes emesos pel secretari i l'interventor, 

El Ple de l’Ajuntament adopta el següent ACORD:

PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades per el  Partit  dels Socialistes de
Catalunya, la CUP i per Compromís per Valls,  o bé perquè no s’ajusten al que preveu
la normativa vigent o bé perquè no es consideren oportunes.

SEGON.- Aprovar definitivament les següents modificacions d’ordenances fiscals:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Es modifica part  de l'Article 7è. TIPUS DE GRAVAMEN. Ibi urbana
El tipus de gravamen de l'IBI urbana es fixa en el 0,99 %.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18
TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN VIES
PÚBLIQUES
Es modifiquen diferents articles, essent el redactat final el que segueix:

Article 1r. FONAMENT I NATURALESA
En ús de les facultats concedides pels articles 57 i 20.3 del RDL 2/2004, reguladora de
les Hisendes Locals, i d’acord amb els arts. 15 a 19, aquest Ajuntament estableix la
taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques, que es
regiran per la present ordenança fiscal.

Article 2n. FET TRIBUTABLE
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local
que es produeix quan s’estacionen vehicles de tracció mecànica en les zones de les
vies públiques municipals, establertes o regulades a aquest efecte.
S’entendrà per estacionament tota immobilització de vehicle per duració superior a dos
minuts, sempre que no sigui obligat, per imperatius de la circulació.
2. No estan subjectes a la taxa els vehicles estacionats en zones reservades per la
seva classe o activitat i els vehicles autotaxi, quan el conductor estigui present.
3.  No estan subjectes a la taxa els vehicles totalment elèctrics.

Article 3r. SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius tractant-se d’estacionament limitat, els conductors de vehicles
estacionats en vies públiques, en zones reservades a l’efecte.
És subjecte passiu substitut  del  contribuent  el  propietatri  del  vehicle,  sigui  o no el
conductor.

Article 4t. RESPONSABLES
Respondran solidàriament de les obligacions tributaries del subjecte passiu totes les
persones que siguin causants o col·laborin a la realització d’infraccions tributàries.
La responsabilitat  s’exigirà en tot  cas,  segons els  procediments previstos en la llei
general Tributària.

Article 5è. BENEFICIS FISCALS
L’Estat,  les  Comunitats  Autònomes  i  les  Entitats  Locals,  no  estaran  obligats  al
pagament de la taxa, quan sol·licitin autorització per estacionar sense duració limitada
determinats vehicles,  sempre que es considerin  necessaris  pels  serveis  públics  de
comunicacions que explotin directament i per altres usos que interessin a la seguretat
ciutadana o a la defensa nacional.
No s’aplicaran reduccions ni bonificacions per determinar el deute.

Article 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA
La fixació de les vies públiques i la seva adscripció a un dels tipus de tarifes es la que
consta a l'annex 1 d'aquesta ordenança.
Aquestes zones podran ser modificades o ampliades per acord de la Junta de Govern
Local.

L'horari de regulació de les tarifes 1, 3 i 4 és de dilluns a dissabte, pel mati de 9,00h a
13,00h i per la tarda de les 16,30h a 20,00h.

27



L'horari de regulació de la tarifa 2 és de dilluns a dissabte per la tarda de les 16,30h a
21,00h.

Les tarifes, excepte la tarifa 3,  funcionen per trams d'un import de 0,05€, d'acord amb
les taules de l'annex 1.

Per  l’estacionament  de  vehicles  amb  duració  limitada  existeixen  les  següents
modalitats:

TARIFA 1.
Durada:  màx, 4 h.
Import:  1ª hora: 1,00€; 2ª hora: 1,60€; 3ª hora: 0,90€; 4ª hora: 0,50€;  Màx. 4,00€.

TARIFA 2.
Durada:  màx, 3 h.
Import:  1ª hora: 1,00€; 2ª hora: 1,60€; 3ª hora: 0,90€; Màx. 3,50€.

TARIFA 3.
Durada:  màx, 1 dia.
Import:   1/2dia: 0,50€;  1 dia: 1,00€;  Màx. 1,00€. 

TARIFA 4.
Durada:  màx, 2 h.
Import:  1ª hora: 1,00€; 2ª hora: 1,60€;  Màx. 2,60€.

TARGETES DE PREPAGAMENT AMB DESCOMPTE.
- La targeta T-25 amb un saldo de 12 euros (10% descompte) al preu de 10,80€.
- La targeta T-50 amb un saldo de 30 euros (15% descompte) al preu de 25,50€.
- La targeta T-100 amb un saldo de 60 euros (20% descompte) al preu de 48,00€.
Aquestes targetes no tenen caducitat, i l'import no utilitzat no serà reemborsat.

ARTICLE 7è. INFRACCIONS.
Es consideraran infraccions d'aquesta ordenança, i seran sancionades d'acord amb el
detall següent:
Estacionar sense tiquet de control 60,00 €
Col·locació defectuosa del tiquet 30,00€
Modificar les dades del tiquet 60,00€
Excedir-se del temps permès 30,00€
Tiquet d'un altra zona tarifària 30,00€

Les denúncies per infracció, excepte la de modificació de les dades del tiquet, podran
ser cancel·lades sense sanció si l'usuari obté el tiquet corresponent d'anulació en el
parquímetre fins una hora  desprès de la  denúncia.   L'import  de cancel·lació  de la
denúncia és de 5,00€.

Article 8è. MERITAMENT.
Considerant que es regulen els estacionament amb horaris limitats, la taxa es merita
quan s’efectua l’estacionament en les zones reservades de les vies públiques o zones
blaves.
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Article 9è. DECLARACIÓ I INGRÉS
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'inicii l'aprofitament espacial, o
sigui  en  el  moment  de  l’inici  de  l’estacionament  en  zona  blava.  El  pagament
s’efectuarà en les màquines expenedores de bitllets, instal·lades en les vies públiques,
col·locant el bitllet de forma totalment visible des de l’exterior.

Article 9è. GESTIÓ DE L’APROFITAMENT
1.  El  manteniment  de  les  zones  reservades  a  estacionaments  correspondrà  a  la
societat anònima municipal, “Valls,Infraestructures, Aparcaments i Serveis”; de qui és
competència adequar les correctes expedicions de bitllets acreditatius del pagament i
controlar l’incompliment de les obligacions tributàries dels conductors que estacionen
els vehicles.
2. La gestió i  recaptació en període voluntari  de la taxa correspondrà a la mateixa
companyia.
3. Els imports de la recaptació en període voluntari i executiu per la base, formaran
part  dels  ingressos  del  pressupost  públic  de  la  companyia,  que  retrà  comptes  a
l’ajuntament.

Article 10è. INFRACCIONS I SANCIONS
Les  infraccions  i  sancions  es  regiran  per  la  Llei  General  Tributària  i  normes
complementàries que ho desenvolupin.

DISPOSICIÓ FINAL
La  present  ordenança  fiscal,  aprovada  pel  Ple  de  la  Corporació  en  sessió  del
dia ................... , regirà a partir del dia ... de ................. del ......... i es mantindrà vigent
fins la seva modificació o derogació expressa.

ANNEXE 1.
TARIFA 1.
Espais:   Escorxador; Vapor de Maó, Priorat i Esperanto.
Durada:  màx, 4 h.
Import:  1ª hora: 1,00€; 2ª hora: 1,60€; 3ª hora: 0,90€; 4ª hora: 0,50€;  Màx. 4,00€.

€uros minuts €uros minuts €uros minuts

minim 0,2 12 1,65 88 3,1 156

0,25 16 1,7 90 3,15 159

0,3 19 1,75 92 3,2 162

0,35 22 1,8 94 3,25 165

0,4 25 1,85 96 3,3 168

0,45 28 1,9 98 3,35 171

0,5 31 1,95 100 3,4 174

0,55 34 2,00 102 3,45 177

0,6 37 2,05 104 3,5 3 hores

0,65 40 2,1 106 3,55 186

0,7 43 2,15 108 3,6 192
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0,75 46 2,2 110 3,65 198

0,8 49 2,25 112 3,7 204

0,85 52 2,3 114 3,75 210

0,9 55 2,35 115 3,8 217

0,95 58 2,4 116 3,85 224

1,00 1 hora 2,45 117 3,9 230

1,05 64 2,5 118 3,95 236

1,1 66 2,55 119 4,00 4 hores

1,15 68 2,6 2 hores màxim
1,2 70 2,65 124

1,25 72 2,7 128

1,3 74 2,75 132

1,35 76 2,8 136

1,4 78 2,85 140

1,45 80 2,9 144

1,5 82 2,95 147

1,55 84 3,00 150

1,6 86 3,05 153

TARIFA 2.
Espais:   El Vilar.
Durada:  màx, 3 h.
Import:  1ª hora: 1,00€; 2ª hora: 1,60€; 3ª hora: 0,90€; Màx. 3,50€.

€uros minuts €uros minuts €uros minuts

minim 0,2 12 1,65 86 3,1 150

0,25 15 1,7 88 3,15 153

0,3 18 1,75 90 3,2 156

0,35 21 1,8 92 3,25 160

0,4 24 1,85 94 3,30 164

0,45 27 1,9 96 3,35 168

0,5 30 1,95 98 3,40 172

0,55 33 2,00 100 3,45 176

0,6 36 2,05 102 3,50 3 hores

0,65 39 2,1 104

0,7 42 2,15 106

0,75 45 2,20 108

0,8 48 2,25 110

0,85 51 2,30 112

0,9 54 2,35 114

0,95 57 2,40 116

1,00 1 hora 2,45 117

1,05 62 2,50 118

1,1 64 2,55 119

30



1,15 66 2,60 2 hores

1,2 68 2,65 123

1,25 70 2,70 126

1,3 72 2,75 129

1,35 74 2,80 132

1,4 76 2,85 135

1,45 78 2,90 138

1,5 80 2,95 141

1,55 82 3,00 144

1,6 84 3,05 147

TARIFA 3.
Espais:
     -  Plaça de l'Estació.
     -  C/. Mare Güell.
Durada:  màx, 1 dia.
Import:   1/2dia: 0,50€;  1 dia: 1,00€;  Màx. 1,00€. 

€uros minuts

minim 0,5 Matí o tarda

1,00 Tot el dia

TARIFA 4.
Espais:  
Abat Llort, Pantà, Miralbosc.
Quarter, Teatre, F.Català i Sta. Teresa.
Avenir, Vallvera, Esperanto, Bisbe Palau (entre Vallvera i Colón).
Ps. Caputxins, St. Magí i R.Queralt. 
Portal Nou, Muralla St. Antoni i C/.St. Antoni.
Ps. Estació.
Durada:  màx, 2 h.
Import:  1ª hora: 1,00€; 2ª hora: 1,60€;  Màx. 2,60€.

€uros minuts €uros minuts

minim 0,2 12 1,4 76

0,25 15 1,45 78

0,3 18 1,5 80

0,35 21 1,55 82

0,4 24 1,6 84

0,45 27 1,65 86

0,5 30 1,7 88

0,55 33 1,75 90

0,6 36 1,8 92

0,65 39 1,85 94

0,7 42 1,9 96

0,75 45 1,95 98

0,8 48 2,00 100

0,85 51 2,05 102
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0,9 54 2,1 104

0,95 57 2,15 106

1,00 1 hora 2,2 108

1,05 62 2,25 110

1,1 64 2,3 112

1,15 66 2,35 114

1,2 68 2,4 116

1,25 70 2,45 117

1,3 72 2,5 118
1,35 74 2,55 119

2,60 2 hores

TERCER.- Publicar el text íntegre de les modificacions aprovades al BOP.

SR. ALCALDE .- Hi ha alguna explicació de vot? No?

GOVERNACIÓ

Cinquè.-  Ratificació  de  l'acord  de  dissolució  i  liquidació  del  Consorci  de
Comunicació Local

SR. ALCALDE.- Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, Governació, cinquè punt,
ratificació de l’acord de dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local. Té la
paraula el senyor Joan Carles Solé. 

SR. SOLÉ.- Gràcies,  senyor alcalde.  Avui portem a aprovació l’acord que ha dit  el
senyor alcalde, de dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local. Vist que
el Consell general del Consorci de Comunicació Local, en sessió del 26 de març de
2015,  va  aprovar  la  seva  dissolució  i  liquidació,  vist  que  l’esmentat  acord  es  va
comunicar a les entitats integrants del consorci entre les quals es troba l’Ajuntament de
Valls als efectes de la seva ratificació, atès que l’article 324 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, segons el qual l’acord de dissolució dels consorcis
ha de ser ratificat per tots els seus membres, i per tots aquests motius, proposem en
aquest ple, primer, la ratificació, dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació
Local, acordada pel seu consell general en sessió del 26 de març de 2015, i també la
notificació de l’acord al Consorci de Comunicació Local. Gràcies.

SR.  ALCALDE.-  Molt  bé.  Hi  ha  alguna  intervenció  en  aquest  punt?  No?  Es  pot
aprovar? Sí? Doncs, queda aprovat. Hi ha alguna explicació de vot? No?

Sotmès el dictamen a votació s'aprova per unanimitat, adoptant-se el següent acord:

32



Vist que el Consell General del Consorci de Comunicació Local, en sessió de 26 de
març de 2015, va aprovar la seva dissolució i liquidació.

Vist que l'esmentat acord es va comunicar a les entitats integrants del Consorci, entre
les quals es troba l'Ajuntament de Valls, als efectes de la seva ratificació.

Atès l'article 324 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, segons el
qual l'acord de dissolució dels consorcis ha de ser ratificat pels seus membres.

Per això el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:

Primer.- Ratificar  la  dissolució  i  liquidació  del  Consorci  de  Comunicació  Local,
acordada pel seu Consell General en sessió de 26 de març de 2015. 

Segon.- Notificar l'acord al Consorci de Comunicació Local.

ÀREA DE TERRITORI I HABITATGE

TERRITORI I MEDI AMBIENT

Sisè.- Verificació del Text refós del Pla Parcial subsector 2, del PP 6, Coll de la
Mola de Picamoixons

S’absenta de la sessió la Sra. Bàrbara Flores.

SR.  ALCALDE.-  Doncs,  passaríem  a  l’Àrea  de  Territori  i  Habitatge,  regidoria  de
Territori i Medi Ambient. Sisè punt de l’ordre del dia, verificació del text refós del Pla
Parcial subsector 2, del PP6, Coll de Mola de Picamoixons. Té la paraula el senyor
Martí Barberà. 

SR. BARBERÀ.- Sí,  bona tarda. El que anem a fer és el  darrer pas de tot aquest
procediment del planejament urbanístic, que té com a promotor l’EMD Picamoixons.
És el subsector segon del Pla Parcial número 6, Coll de la Mola, de Picamoixons.

L’aprovació  inicial  es  va  fer  l’octubre  de  2019  (?),  ha  seguit  tot  el  procediment,
exposició pública i petició d’informes. L’abril de 2015, una vegada recollides totes les
esmenes  i  els  informes  externs,  es  va  fer  l’aprovació  provisional,  es  va  enviar  al
novembre a la Comissió Territorial d’Urbanisme, qui va demanar que s’elaborés un text
refós incorporant unes prescripcions. Al novembre d’aquest any 2016, l’equip redactor
ens va portar el text refós, s’ha verificat, i el que fem ara és passar pel ple per tornar-
ho a enviar a la Comissió Territorial d’Urbanisme perquè verifiquin també ells que el
que s’ha incorporat en aquest text refós compleix les seves prescripcions i es pugui
publicar.
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Un petit resum: és una zona tocant a la via del tren, segona part d’un sector que es va
desenvolupar  l’any  1998.  Són 14.149 metres quadrats.  Es conserva una edificació
singular que és Mas Castellet, d’acord amb les prescripcions municipals i de patrimoni
de la Generalitat. Alliberem amb això set parcel·les que eren com a garantia del sector
primer,  i  que  un  dels  objectius  que  té  l’EMD  Picamoixons  és  poder  tenir  sòl  per
construir, per tant, equivaldrà més o menys a uns 28 habitatges, unes 28 casetes a
Picamoixons.

SR.  ALCALDE.-  Alguna  intervenció  en  aquest  punt?  Senyor  Font?  No?  Senyor
Caballero,  tampoc?  Senyora  Ibarra,  tampoc?  Per  part  de  la  CUP,  senyor  Robert?
Endavant. 

SR. ROBERT.- Sí. Bé, nosaltres mai hem votat en contra de res que vingui de l’EMD
Picamoixons,  de fet,  si  fos per nosaltres, ja podríem ser independents.  En tot cas,
aquest és un projecte que lògicament ens genera molt de rebuig, per tant, i sabent que
això no modifica la seva tramitació, nosaltres ens hi abstindrem.

SR. ALCALDE.- Molt bé. Entenc que hi ha votació? Sí? Endavant, senyora secretària.

SRA. SECRETÀRIA.- Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Dinou vots a favor i 2 abstencions. 

Sotmès el dictamen a votació s'aprova per 17 vots a favor dels regidors dels grups
municipals de CiU, ERC, PSC-Candidatura de Progrés, PP i Compromís per Valls-ICV-
EuiA, i 2 vots en contra dels regidors dels grups municipals de Crida per Valls-CUP,
adoptant-se el següent acord:

Fets:

La Junta de Govern Local,  en sessió de   6 d'octubre de 2009, va acordar aprovar
inicialment,  condicionat  al  compliment  d'una  sèrie  de  prescripcions,  el  Pla  parcial
subsector 2, del PP 6, Coll de Mola de Picamoixons.

L'expedient  va  ser  sotmès  al  tràmit  d'informació  pública  mitjançant  la  publicació
d'edictes al diari El Punt d'11 de novembre de 2009 i al BOP de Tarragona núm.251 de
2 de novembre de 2009 .  Així  mateix,  es va donar publicitat  mitjançant  la web de
l'Ajuntament  de la  convocatòria  d'informació  pública  i  de l'acord d'aprovació  inicial.
Durant aquest termini no es va presentar cap escrit d'al·legacions.

Simultàniament es va sol·licitar informe als organismes sectorials afectats per raó de
llurs competències.
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El Ple municipal, en sessió de 10 d’abril de 2015 va acordar l’aprovació provisional del
Pla parcial  subsector 2, del PP 6, Coll de Mola de Picamoixons i es va trametre a la
Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de  Tarragona  (en  endavant  CTUT)  per  la  seva
aprovació definitiva.

En sessió de 26 de novembre de 2015, la CTUT va acordar suspendre l’aprovació
definitiva del Pla parcial subsector 2, del PP 6, Coll de Mola de Picamoixons fins que
mitjançant un text refós s’incorporessin una sèries de prescripcions.

En data 2 de novembre de 2016 el promotor ha tramès un text refós per tal de donar
compliment a l’acord de la CTUT.

En data 30 de novembre i 1 de desembre de 2016, l’arquitecte i l’assessora jurídica,
respectivament, han emès informe favorable a la verificació del text refós.

Fonaments de dret:

Vist el  Text refós de la Llei  d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu  1/2010, de 3
d'agost  (consolidat  amb les modificacions introduïdes per la Llei  3/2012,d e 22 de
febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010,  del  3  d'agost,  i  per  la  Llei  7/2011,  del  27  de  juliol,  de  mesures  fiscals  i
financeres) i el seu Reglament, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.

Vist que la competència de l’adopció de l’acord, correspon al Ple de la corporació,
d'acord  amb les  competències  atribuïdes  per  l'art.  22.2.C de la  Llei  7/1985,  de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificat per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, i article 52.2 apartat c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Per tot l'exposat el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:

Acord:

Primer.- Verificar el Text refós del Pla parcial subsector 2, del PP 6, Coll de Mola de
Picamoixons. 

Segon.-  Traslladar l'expedient i les normes urbanístiques en suport informàtic a la
Comissió  Territorial  d'Urbanisme  de  Tarragona  perquè  procedeixi,  si  s'escau,  a
l'aprovació definitiva i publicació al Diari Oficial de la Generalitat.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

BENESTAR SOCIAL

Setè.- Aprovació del Pla Local per a la Inclusió i Cohesió Social de Valls per als
anys 2016-2018
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S’incorpora a la sessió la Sra. Bàrbara Flores.

SR. ALCALDE.- Molt bé. Àrea de Serveis a les Persones, Benestar Social. Setè punt
de l’ordre del dia, aprovació del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social per Valls, per als
anys 2016-2018. Té la paraula el senyor Jordi Cartanyà.

SR. CARTANYÀ.- Moltes gràcies. Com a regidor de Benestar Social, per a mi avui és
una  gran  satisfacció  i  alhora  un  ferm  compromís  amb  la  ciutat  de  Valls  portar  a
aprovació a aquest plenari el Pla local d’inclusió i cohesió social. Però abans d’entrar
en el detall del que és el PLICS, permeteu-me fer alguna consideració. La primera és
la participació i l’aprovació per unanimitat. El document que portem a aprovació avui és
fruit del treball de més d’un any i mig, una feina coordinada des de Serveis Socials,
però amb la implicació i el compromís de moltes persones, més de 35, representant
diversos departaments de l’ajuntament,  altres administracions  i  organismes públics,
entitats i els representants polítics, que són els que representen les diverses forces
polítiques del ple, en la taula de cohesió social.

Amb aquest ampli treball participatiu, fruit d’aquest treball,  s’ha arribat a l’elaboració
d’un  document  consensuat,  amb  les  aportacions  de  tots,  i  que  s’ha  aprovat  per
unanimitat de tots els assistents el passat 26 d’octubre. 

La segona consideració és la importància de portar l’aprovació al ple de Valls. El 2009,
Valls es va incorporar als plans d’inclusió social promoguts per la Generalitat, i avui és
el primer cop que portem a l’aprovació del ple de l’ajuntament el Pla local d’inclusió i
cohesió social, que regirà les accions a desenvolupar per la ciutat durant els anys del
16 al 18. Ens podem preguntar per què ho fem en sessió plenària. Doncs, precisament
per dotar-lo de la solemnitat i el compromís de tots en el seu desplegament. El plenari
és el màxim òrgan de govern i de representació de la ciutadania. I amb aquest gest
volem  manifestar  el  compromís  de  tots  els  representants  de  la  ciutat  en  la  seva
aplicació, un fet que ens ha de portar a millorar molts àmbits de la ciutat, fent-la més
cohesionada socialment i millorant la inclusió de tothom. I la darrera és un agraïment a
tots els que heu participat. Saber sumar esforços per a la millora de la ciutat des de la
diversitat és molt important per al futur. Aportar idees diferents que fruit del debat i la
visió global acaben transformant-se en accions que contribueixin a enfortir la cohesió
social és la primera victòria d’aquest pla. 

Us passo a detallar una mica en el que consisteix el document. Potser el primer que
hauríem de fer és preguntar-nos què és això del PLICS, aquesta paraula rara que fem
servir tant. Els plans d’inclusió social són eines de planificació estratègica, adaptades a
les necessitats i les realitats de cada territori, per tal d’elaborar i coordinar iniciatives,
mesures i  accions d’intervenció social  que permetin detectar i  afeblir  els factors de
generació  d’exclusió  social,  atendre  aquells  col·lectius  que  tenen  necessitats,  i
prevenir futures situacions de vulnerabilitat. 

La missió dels plans d’inclusió social és promoure aquestes mesures per a la inclusió i
la cohesió, mitjançant un model d’intervenció en xarxa de tots els agents del territori,
especialment les administracions locals, i el seu objectiu principal és la inclusió social i
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aconseguir més cohesió social a tota la població, mitjançant aquest treball en xarxa
amb tots els actors que operen al territori, i amb un abordament integral i transversal.
Per això en la mesa de cohesió social, la taula de cohesió social, hi ha representades
totes les entitats, i tothom que hi vol participar hi és convidat. 

La fortalesa es genera des de la proximitat del territori, i l’Administració local és la que
és més pròxima, per tant, dota el pla del coneixement de la realitat propera i de les
necessitats específiques de la població.  Per tant,  aquest marc local és l’espai  més
adient  per  fer  un impuls  i  una articulació  de polítiques  inclusives,  amb una lògica
transversal i un abordatge més integral de les estratègies compartides. 

Moltes vegades,  quan parlem d’exclusió social,  l’entenem com un factor  únicament
econòmic,  i  potser caldria  redimensionar-ho en el  seu àmbit  real.  Per  això  fóra bo
rellegir la definició que dóna Joan Subirats en el seu Informe de pobresa i exclusió
social. Per exclusió social s’entén el procés mitjançant el qual els individus, els grups,
són de manera total o parcial exclosos d’una participació plena de la societat en què
viuen. L’exclusió social és, per tant, un concepte integral que va més enllà de la lògica
tradicional  de  la  pobresa  i  de  la  privació  material,  i  pretén  recollir  aspectes  de
desigualtat propis de l’esfera econòmica, però també molts altres com la precarietat
laboral, els dèficits de formació, la manca d’habitatge digne, o la dificultat d’accedir-hi,
les precàries condicions de salut, la manca de relacions socials estables i solidàries, la
ruptura de llaços i vincles familiars, etcètera. Per tant, les situacions i els processos
concrets  d’exclusió  social  són  dinàmics  i  complexos,  i  poden  respondre  a  la
combinació de múltiples factors que es realimenten entre sí. L’exclusió social no és tan
sols una situació estable, és un procés dinàmic, complex i multidimensional, que cada
cop afecta més persones i més diverses, per això cal tenir un horitzó curt en l’aplicació
i en l’avaluació contínua, per poder disposar dels estudis necessaris que radiografien
la societat vallenca per detectar on cal actuar, per això aquest pla es circumscriu a dos
anys, i durant aquests dos anys es va avaluant i es prepara el proper.

Per tenir més dades precisament hem encarregat a la càtedra d’inclusió social de la
URB  un  estudi  de  la  realitat  social  de  la  ciutat  de  Valls.  Aquesta  diagnosi  s’ha
començat a fer a la zona del barri antic, i en els propers mesos s’estendrà a la totalitat
de la  ciutat.  Això  ens permetrà tenir  un  estudi  més concret  per  afinar  les  accions
futures i veure si les que estem fent en aquest moment són les necessàries. 

El PLICS s’emmarca dintre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, impulsa aquest programa i està inclòs dintre del programa
que la Generalitat signa amb els ajuntaments. El treball que s’ha portat fins ara ens ha
portat a què en la negociació del contracte programa del 2016-2019, la Generalitat
hagi cregut oportú finançar al 100 per cent un nou tècnic per posar en marxa més
actuacions derivades del PLICS, per tant,  ens dota d’una musculatura per poder-lo
desenvolupar molt més àgil de la que tenim en aquest moment. 

Com hem arribat al document que tenim? Doncs, com he dit al començament, el que
portem a  aprovació  és  fruit  d’un  ampli  treball  de  participació  i  consens.  S’han  fet
jornades participatives obertes a la ciutadania, a les entitats, s’ha treballat en les taules
de participació ja existents com la de cohesió social, la comissió permanent, les taules
de participació dels serveis dels discapacitats, la taula d’habitatge, la dels refugiats, a
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més a més de tots els canals de treball habituals que fan servir els tècnics del PLICS
amb les entitats de la ciutat. 

Aquest document no s’ha d’entendre com un document de l’equip de govern, ni tan
sols un document de l’ajuntament. Es tracta d’un document de ciutat. Quan analitzeu
les accions que es deriven del pla, podreu veure que moltes d’elles, els responsables
de posar-les en marxa són entitats. Elles han proposat objectius i accions concretes
que la  taula  ha considerat  importants,  i  s’han recollit  en  el  document.  Com he dit
abans, és un document transversal i que ens implica a tots. 

A Valls es van iniciar actuacions vinculades als plans d’inclusió social promoguts per la
Generalitat a partir del 2009, i després d’un treball de diagnosi, durant el període 2012-
2014, es van proposar línies d’actuació concretades de forma anual, i promogudes des
de la regidoria de Benestar Social. Millores que afectaven l’ocupabilitat dels aturats,
formació  de  persones  sense  estudis,  reobertura  i  consolidació  del  centre  obert  al
refugi,  foment  de  l’esport  com  a  eina  de  cohesió,  millora  de  l’oferta  formativa  a
persones de més de 65 anys, el pla integral de joventut, programa «compartir pis», el
programa de l’hort. Un seguit de programes que es van posar en marxa i que en aquell
moment eren dirigits des de Benestar Social, i el pla que portem ara és un pla més
transversal que engloba totes les regidories.

D’aquest període hi ha alguns dels punts que s’han completat i alguns altres punts que
es mantenen i que s’impulsen, es milloren les propostes que comporten el nou PLICS.
Quins  principis  regeixen  el  pla?  La  universalitat,  la  prevenció,  la  integralitat,  la
transversalitat,  la  participació,  el  consens  i  la  coresponsabilitat,  la  proximitat  i  la
perspectiva comunitària, l’eficiència, la transparència, la gestió innovadora i àgil, i el
seguiment i l’avaluació continuada. Són unes 87 propostes, de les quals, com he dit,
n’hi ha 32 que són noves, enteses com que s’inicien recentment o s’iniciaran en el
període del pla, i 54 són actuacions d’impuls i millora de les que ja es duien a terme,
prèvies a l’elaboració del pla, per acabar definint deu línies estratègiques. 

En serveis socials i salut hi ha una línia que és garantir l’envelliment actiu i saludable
de la població. Un altre que és garantir l’accés universal a la cobertura de necessitats
bàsiques. La tercera, la infància com a col·lectiu prioritari.  La quarta, la prevenció i
promoció  de la  salut  i  hàbits  saludables.  La cinquena,  suport  i  atenció  integral  als
col·lectius més saludables. 

En l’àmbit  habitatge i espai urbà, hi ha una línia que és garantir el dret bàsic a un
habitatge digne. En educació i  formació, garantir l’educació i  formació dels infants i
joves de la població. En economia i ocupació, dissenyar actuacions d’inclusió laboral
de persones en situació de vulnerabilitat.  I  en ciutadania i  participació,  fomentar la
participació activa de la  ciutadania i  impulsar el  desenvolupament  comunitari.  Com
veieu,  són àmbits que abasten tots  els  camps i  les regidories  de l’ajuntament,  els
camps d’altres administracions i el de moltes entitats de la ciutat.

Finalment, i per acabar, demanaria a tots els grups la seva aprovació, així com la seva
implicació i compromís a continuar impulsant els plans successius que han de seguir
aquest que aprovem. El pla ha d’anar més enllà del color polític dels que formem en
aquest moment el govern i l’oposició, el pla ha de ser un pla de ciutat que ens involucri
a  tots.  També  us  demanaria  que  fóssiu  i  estiguéssiu  amatents  al  seu
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desenvolupament, fent, a través dels representants als òrgans de participació on esteu
representats, a la taula de cohesió social,  tots aquells suggeriments de millora i de
control necessaris per poder millorar dia a dia el pla que portem avui a aprovació. Crec
que en casos com aquests, més enllà de les ideologies, de les lògiques diferències
ideològiques i de models que tots tenim, ha de primar la voluntat de trobar la millor
solució per garantir la cohesió i la inclusió social a la nostra ciutat. Entre tots hem de
contribuir a tenir en el futur una ciutat més cohesionada. Moltes gràcies.

SR. ALCALDE.- Molt bé. Anem a obrir el torn. Senyor Font?

SR. FONT.- Sí. De fet, explicaré que em volia remetre bàsicament a una explicació de
vot, i que en un primer moment el nostre vot havia de ser una abstenció. Ho dic per
endavant.  He estat  escoltant  el  senyor  Cartanyà.  En les  seves paraules  he volgut
entendre que no al govern sinó al pla se li ha de donar una oportunitat. He entès que
estem parlant d’un pla que és viu, que es pot anar reciclant. El primer de tot que vull
comentar és que nosaltres, és cert, vostès ho saben, ens hem incorporat tard, és a dir,
ens hem incorporat en aquest mandat,  ja hi havia unes prèvies fetes, hi havia uns
treballs fets pel que fa a matèria d’inclusió, de cohesió social. Hi ha un problema que
és nostre, que és un problema intern, i això ho acceptem, que ha estat la de baixa
assistència  a  la  taula  de  cohesió  social,  vostè  ho  sap,  senyor  Cartanyà,
malauradament,  per  temes  d’horaris,  no  sempre  –de  fet,  no  sempre–  hem  pogut
assistir ben poquet, el nostre representant hi ha pogut assistir ben poques vegades,
comptades. Aquest era un dels aspectes que pesava a l’hora de votar a favor d’un
projecte, d’un pla en el qual nosaltres hem tingut poca participació. He estat, repeteixo,
escoltant i meditant sobre les seves paraules. He de reconèixer, potser no tant a nivell
d’entitats, perquè evidentment no hem parlat amb totes, hem parlat amb algunes, però
sí que estic convençut que hi ha hagut molta feina a nivell de tècnics de la casa, crec
que per aquest motiu, tenint en compte que és un pla per al període 2016-2018, és un
pla  que  potser  sí  que  es  mereix  una,  diguem-ne,  no  oportunitat  sinó  donar-li  la
confiança. 

Per tant, també com a reconeixement per la tasca feta des de fa molt de temps per
part  d’alguns  tècnics,  i  també  per  part,  evidentment,  d’algunes  entitats,  doncs,
finalment acabarem fent costat i votant afirmativament aquesta moció. Perdó, aquest
punt,  aquest  pla.  Ja  sap  que,  per  exemple,  d’altres  vegades  com  per  exemple
mocions,  hem  estat  negociant.  Tenim  discrepàncies  en  la  forma  de  veure
determinades coses, és molt diferent estar al govern i estar a l’oposició, d’això estic
convençut i, per tant, doncs, considero que un cop estudiat el pla, jo crec que sí, que
evidentment és un pla que pot tenir millores, que es poden aportar millores, agafo el
guant que vostè acaba de dir, és a dir, que aquestes aportacions es puguin anar fent, li
agraeixo que digui això. 

I pel que fa a les entitats, bé, no puc generalitzar, també és veritat que si hi hagués
alguna entitat puntual, no diré el nom, podem parlar-ne en privat si vol després, això sí
que..., alguna entitat col·laboradora, de les que figuren com a col·laboradora, no és un
cas generalitzat  sinó alguna entitat,  que considerem que no se l’ha tingut  prou en
compte, i afirmen que el pla no recull amb exactitud la realitat social de la ciutat. Era un
altre  dels  motius  que  ens  feien  pensar  que  potser  ens  hauríem  d’abstenir.  Però
entenem, com deia, i ja per acabar, que el pla és quelcom viu, ja li dic, per la nostra
forma de veure el concepte d’inclusió i  de cohesió social,  de les polítiques socials,
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evidentment necessita encara de moltes millores. Crec que s’hi aportaran, crec que
anirà  evolucionant,  que  pot  anar  modificant-se  i  incorporant  mesures  segons  les
demandes del moment, a mesura que vagi avançant el dia a dia de la ciutat. Això sí
que ho teníem molt clar, i és que malgrat que ja avançar-li que finalment votarem a
favor, en cas que ens haguéssim abstingut li  volíem deixar molt clar que el pla és
necessari, sí que és necessita una eina, una eina que sigui capaç d’anar-se reciclant,
d’anar-se rodant, d’anar-se millorant, bàsicament perquè considerem que és una eina
important i necessària per al municipi. Ara bé, estarem amatents i intentarem contribuir
per millorar el contingut. Gràcies.

SR. ALCALDE.- Molt bé. Senyor Caballero?

SR. CABALLERO.- Sí,  senyor alcalde,  moltes gràcies. Que vagi per davant  que el
nostre vot serà favorable a aquest document marc del Pla d’inclusió social. Podrien ser
moltes les raons i podria fer molta literatura, però és que és necessari. És necessari
perquè és un document que recull unes necessitats que malauradament al llarg de la
història, i a més a més en els darrers temps, s’han produït fets que han provocat una
crisi, que hi ha hagut un malestar, i això ha provocat que molta gent quedés fora de joc
de tot el que és el sistema, que pensàvem que estàvem tots plegats en un sistema
muntats al dòlar, o una situació d’aquestes de Alicia en el País de las Maravillas. La
realitat és una altra, i ens toca de peus a terra. I hi ha gent que ha estat pujada en
aquest  sistema  molt  ben  pujada,  però  hi  ha  gent  que  malauradament  ha  quedat
apartada, i aquest pla d’inclusió social el que preveu és precisament això, pensar en
aquestes mancances que tenim a la nostra societat, i  ajudar-les a incorporar-les al
procés o esdevenir normal de la mateixa.

Estem parlant d’un document marc, i  que si entréssim després en valoracions dels
diferents punts o marcs que hi ha, potser alguns s’explicarien amb més incís en uns
punts, altres en altres punts. Però sí que és important això, que és un document marc,
que com el propi senyor Cartanyà ha fet en la seva presentació, és un document obert,
viu, que entén que així com s’han incorporat trenta i no sé quants han sigut ítems nous
incorporats, doncs, es poden incorporar més, es poden modificar o es poden revisar.
Per tant, és un document plenament viu, i estem valorant el fet que sigui un document
marc. Per tant, per tot el que he dit, el vot serà favorable, no hi ha res a dir.

Només  que  abans  de  procedir  a  la  votació,  sí  que  m’agradaria  fer  uns  petits
suggeriments que potser pel fet d’haver-nos fixat en el document de contingut i no a
vegades en la de presentació, que pensem que és palla, jo m’he trobat després que no
he tingut temps de venir a secretaria a revisar l’expedient. Aleshores, amb el document
que  jo  he  rebut,  que  hi  ha  diferents  apartats,  hi  ha  el  primer  apartat,  que  és
presentació, i  jo el tinc en blanc. Llavors, no he pogut venir a secretaria a mirar el
document original. Llavors, jo dono vot de confiança. És una matisació que voldria fer,
perquè ja que abans el senyor Batet ha tingut una exaltació independentista en uns
altres aspectes, en ordenances, ja que és un document consensuat i de tots, jo ja dono
el vot favorable a aquest document, a aquest document marc, però tenint en compte
que la presentació,  que posa la signatura del primer tinent  d’alcalde,  el  regidor de
Benestar Social, no hi ha contingut i, per tant, poso a les seves mans la confiança que
serà una presentació amb què tots ens puguem sentir satisfets.
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I després, una segona consideració, que no és de calat o de contingut, perquè ja està
prou recollit,  entenc jo,  és més aviat que en l’apartat on es fa una definició de les
dades demogràfiques a la nostra població –penso que seria bo i això és una coletilla,
és un arranjament, eh?, vull  dir que no és res de contingut– fa referència a alguns
índexs o indicador demogràfics que els que estem habituats a treballar amb ells els
coneixem,  però  un  lector  que  no sigui  de  l’àmbit  potser  no  pot  tenir-los  clar.  Per
exemple, l’índex d’envelliment, l’índex de sobreenvelliment o l’índex de dependència,
que suposo que deu ser el general, perquè a més a més hi ha el de juvenil i el de gent
gran, d’índex de dependència, i parla..., per la xifra que dóna, entenc que és el general
perquè és el que més s’aproxima a les mitjanes de què estem parlant a Catalunya.
Potser seria bo fer un petit, allò, ficar un «asterisquet» i a peu de pàgina explicar què
vol dir cada índex. Ho dic en el sentit de millorar. 

Potser han sigut coses que en poder venir a veure el document original, que deu estar
a l’expedient,  potser ja hi és. És aquesta petita correcció. En la resta ja hem dit el
nostre posicionament i que el vot serà favorable. Moltes gràcies.

SR. ALCALDE.- Molt bé. Senyora Ibarra, per part del PSC? Endavant.

SRA.  IBARRA.-  Sí,  gràcies.  Bé,  va  ser  a  partir  del  2006  quan  s’elaborà  a  nivell
nacional el primer Pla per a la inclusió i la cohesió social. A Valls és a partir del 2009
quan es comença a treballar en aquest sentit, un treball que avui dóna el seu fruit amb
el pla que avui aprovem. Han estat molts anys de treball i de participació per donar
com a resultat un document que tindrà una vigència curta, de dos anys, perquè tot i
que és de 2016-2018, el 2016 ja el tenim pràcticament finiquitat.

Valorem positivament la tasca de participació que s’ha portat a terme amb l’elaboració
d’aquest PLICS, al que s’han incorporat les diferents entitats socials de Valls, així com
treballadors  dels  diferents  serveis  municipals.  El  pla  ens  marca  deu  línies
estratègiques que van focalitzades a col·lectius especialment vulnerables, els d’infants
i els joves, i la gent gran. I també, per un altre costat, vol impulsar el desenvolupament
comunitari  i  la  participació.  I  dins de cada línia estratègica,  ens planteja  una sèrie
d’actuacions. I aquí és on hem de dir que no compleix del tot les nostres expectatives
aquest pla. I diem això perquè les actuacions que es preveu en cada línia estratègica,
la immensa majoria ja es porten a terme, estan en curs o bé es desenvoluparan durant
el 20174. De fet, només n’hem trobat dues que es digui que es desenvoluparan 2017 i
2018. Per tant, tot i que entenem que les altres seguiran, pensem que en bona part
allò que es planteja en aquest pla ja es porta a terme, per tant, esperàvem que anés
més enllà d’allò que ja es fa.

Un altre aspecte que creiem que es podria haver plantejat d’una altra manera és el del
seguiment i l’avaluació del pla. Veiem que això es portarà a terme de manera trimestral
per  la  Comissió  Permanent,  la  qual  a més establirà  els  indicadors  de seguiment  i
l’avaluació dels objectius establerts. Creiem que aquí el document queda coix, perquè
hauria  de  contemplar  ell  mateix  aquells  indicadors  i  aquells  objectius.  De  fet,  el
document,  diguem-ne,  utilitza  mitja  pàgina  d’un  full  per  parlar  del  seguiment  i  del
compliment d’objectius. Nosaltres entenem que això és un tema estratègic, i que, per
tant, hauria de quedar més ben definit en el pla.
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En qualsevol cas, la nostra valoració en general és positiva, entenent que és el primer
que es  fa  i,  per  tant,  que en els  propers  puguem haver  obtingut,  diguem-ne,  una
experiència de l’elaboració, per tant, tinguem més celeritat per elaborar-lo i per aprovar
el  nou,  i  ho  puguem  fer  d’una  manera  més  ambiciosa  i  que  plantegi  realment
actuacions que potser vagin més enllà d’allò que ja s’anava fent. Hem participat en les
jornades que s’han convocat i seguirem participant en la comissió permanent, per tant,
en aquest sentit el nostre vot serà afirmatiu.

Finalment els voldria fer una reflexió, si m’ho permeten, que sorgeix precisament de la
informació  que  dóna  el  mateix  pla  d’inclusió,  però  que  va molt  més enllà  del  Pla
d’inclusió, perquè aquí es remet a dos anys i la reflexió que els voldríem fer va molt
més enllà i va precisament de la informació de què parlava ara el senyor Caballero,
que és la informació demogràfica. I és en aquest gràfic que conté el PLICS, que és un
gràfic bastant eloqüent, en el que veiem una piràmide de població en què la franja de
40 a 55 anys és molt ampla, mentre que la franja de 0 a 5 anys és molt petita. Clar,
això ens pot portar molts problemes d’aquí deu, d’aquí vint anys. De fet, si ara tenim
un índex d’envelliment del 104 per cent, quan aquestes persones que ara tenen 50
anys en tinguin 65, ja veurem el que passarà. Igual com l’índex de dependència. Per
tant, tot i que això no correspon a aquest punt ni a aquest PLICS, però sí que és fruit,
diguéssim, de la informació que en dóna, crec que hauríem de fer una reflexió, que de
la mateixa manera que planifiquem i pensem en unes properes desenals, quan s’han
acabat  i  pensem com farem les  següents,  què  hi  aportarem cada  any  perquè  no
tinguem problemes a deu anys vista, potser seria bo també que tots plegats penséssim
quina serà la nostra radiografia social d’aquí a dei, quinze o vint anys. Moltes gràcies. 

SR. ALCALDE.- Per part de la CUP, senyor Martinell?

SR.  MARTINELL.-  Gràcies.  A  veure,  abans  de  fer  la  meva  intervenció,  fer  un
comentari amb referència a les paraules o la intervenció que feia el senyor Cartanyà,
que deia que és un document de ciutat i que no és un document de l’ajuntament. Bé,
no és un document de l’ajuntament, però l’ajuntament és qui l’impulsa i el dinamitza.
Per  tant,  és  responsable  directe  del  resultat  d’aquest  document,  i  té  l’obligació
d’acompanyar les entitats, no només en el desenvolupament, no?, d’aquest pla, sinó
també en els mecanismes que s’estableixen durant aquest procés de participació, i
també de professionalització d’aquestes entitats. Clar, si no, a vegades les paraules
queden molt bé, però després, si no es fa tot aquest acompanyament i no hi ha aquest
rigor, al final tot això, a l’hora d’aplicar-ho, manca de..., o no resulta efectiu.

Nosaltres intentarem ser responsables i no anar en contra d’aquest  pla, perquè en
aquest  procés han participat,  és  cert  que han participat  moltes entitats,  a  qui  des
d’aquí agraïm l’esforç per haver intentat elaborar un PLICS amb cara i ulls, però també
els hem de dir que aquest pla no és el que nosaltres voldríem, i que des del nostre
punt de vista està mancat de rigor. Una falta de rigor que no podem atribuir en cap cas
a les  entitats,  sinó  en  aquest  cas  a  qui  impulsa  el  pla,  que  és  aquest  govern,  o
l’ajuntament, amb referència al que deia abans també, de poder acompanyar en tot
aquest procés les entitats que han participat, perquè les entitats a vegades són entitats
que no són professionals, i a vegades no tenen per què saber determinades coses.
Però  sí  que  creiem  que  és  obligació  de  l’ajuntament,  durant  tot  aquest  procés
acompanyar-les també, formar-les i professionalitzar-les en el major grau possible.
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Clar, trobem que en aquest pla hi ha moltes activitats, hi ha moltes accions que ja
s’estan  duent  a  terme,  no?  Per  tant,  ben  bé  podria  ser  un  catàleg  de  recursos
existents, i hi ha coses que podrien ser una declaració d’intencions, però que no van o
no veiem que vagin acompanyades d’un seguit d’ítems que per a nosaltres farien que
aquest document fos molt més rigorós. Pensem que hem perdut una oportunitat per
crear, en tot aquest procés, una xarxa potent entre les entitats de Valls, i realitzar un
procés que nosaltres considerem, un procés participatiu que nosaltres consideraríem,
o considerem, de baixa intensitat. I ho dic sincerament, eh? Potser hauria valgut la
pena  ser  més  modestos  amb les  pretensions  i  ser  més  profunds  en  les  accions,
perquè potser ens hem perdut  una miqueta.  Jo entenc,  i  en aquest  cas les seves
paraules fan que així ho entenguem, que això és una declaració d’intencions i que és
un pla viu que anirem millorant. 

Però clar, d’entrada, i vagi per endavant també que jo em dedico a la meva professió,
veig  molts  de  plans  d’aquest  tipus  i  quan  l’he  vist  he  tingut  un  impacte,  perquè
d’entrada,  la  diagnosi.  De  veritat  que  només  hem  sigut  capaços  de  fer  aquesta
diagnosi? Jo crec que en aquesta casa i en altres àmbits hem fet diagnosis molt més
potents, molt més potents que la que recull aquest pla. I ara celebro que diguin que
estem seguint fent estudis i tot això, i que els incorporarem. Bé, endavant. Però osti,
d’entrada ens ha semblat una diagnosi molt fluixeta. I en altres aspectes, sobretot en el
desenvolupament  dels  programes,  no  establint  una  temporalitat,  no  hi  ha  una
calendarització  de  les  accions.  No  hi  ha  una  estimació  pressupostària  d’aquestes
accions, quins són els indicadors que ens han de permetre monitoritzar tot el procés
d’execució d’aquests programes, i saber si s’estan complint o no s’estan complint, i
quin és el seu impacte. Tots aquests són elements de procés de qualitat que en molts
altres  aspectes  i  en  moltes  altres  àrees de l’ajuntament  crec  que  s’estan  duent  a
terme, i que a més a més és una cosa..., que estem vivint temps en què s’ha potenciat
tot aquest tema de qualitat. Osti, on és en aquest pla tot això? Sabem que és difícil,
sabem que hi ha una comissió permanent que vetllarà per tot això, però en la redacció
inicial d’aquest programa ho trobem a faltar, i per aquí on diem que creiem que hi ha
una falta de rigor en aquest sentit. Perquè si no, sembla una declaració d’intencions,
«anem a fer això», però com ho farem, com materialitzarem tot això?

I li dic, és una cosa que jo a la feina m’ho trobo, i miro un programa en què no veig una
calendarització,  una temporalització,  quins són els  indicadors  i  tot  això,  i  d’entrada
dius: «Això no ho puc acceptar, si no sé com farem tot això.» És una llàstima i ho dic
així, no ho diem enfadats, que haguem desaprofitat aquesta ocasió, o que pensem que
hem desaprofitat aquesta ocasió per fer un pla local amb més rigor. I repeteixo: potser
no havíem d’abastar tant, però havíem de ser més profunds. Per tot això, nosaltres ens
hi  abstindrem,  no  farem  un  vot  negatiu,  fem  un  vot  de  confiança,  però  ens  hi
abstindrem.

SR. ALCALDE.- Molt bé. Senyor Cartanyà.

SR. CARTANYÀ.- En primer lloc, agrair el to de tots, perquè ha sigut un to constructiu i
és bo que així sigui. Aclarir uns quants temes. Quan parlem de... Potser començo per
un tema del final. Quan parlem que és un pla de ciutat, no és que l’ajuntament se’n
desentengui,  sinó que entenem que ha de ser un pla que tota la ciutat se’l  cregui,
perquè si no, per més que des de l’Administració vulguem posar en marxa algunes
polítiques favorables a la inclusió i la cohesió, si no és un treball transversal no ens en
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sortirem. Per tant... Per això jo posava l’èmfasi en què és un pla de ciutat i és un pla de
tots.

Els suggeriments són acollits i com he dit, és un pla que va avançant. És un pla que
s’ha treballat i sí que és ambiciós, perquè també la voluntat de tota la taula de cohesió,
n’hi ha representades moltes entitats, tothom tenia ambicions pròpies de l’entitat. I no
és un pla que hagi estat deixat per les entitats, sinó que ha estat acompanyat pels
tècnics del PLICS. I a més a més, també he de dir, ja ho he dit en l’exposició inicial,
comptarem amb un tècnic nou. Per tant, hi haurà dos tècnics PLICS que es podran
dedicar a fer tot aquest treball de seguiment, implementació i posada en marxa de tots
aquests àmbits, no?

Es comentava que hi ha alguns àmbits que no estan tractats, i que hauríem de mirar
més enllà. És veritat, però les dades que teníem i els estudis que teníem estan molt
desfasats en el temps, ens feia falta una nova diagnosi, per això vam posar esforços, i
aquest  2016  s’ha  començat  fent  una  diagnosi  encarregada  a  la  càtedra  de  l’URB
d’inclusió social, que ens donarà un estudi amb una desviació d’un 5 per cent sobre
molts àmbits socials de la ciutat. A més a més, amb tots uns ítems de comparació que
ens permetran poder-nos comparar  amb les  ciutats  de Catalunya,  i  fins  i  tot  amb
ciutats de la mateixa mida a nivell europeu, perquè són ítems que a tot arreu s’estan
fent servir, a través d’estudis universitaris. Bé, d’altres càtedres. Això ens donarà una
eina molt vàlida per poder fer aquesta visió més a llarg, i veure quins camps hem de
treballar, i potser fruit d’aquest estudi, que és el que haguérem volgut tenir, podrem
programar més a llarg termini unes accions. Que són necessàries, hi estic totalment
d’acord. Quan mires algunes dades penses: d’aquí a un temps tindrem un problema, i
si no ens anticipem, quan vulguem solucionar-lo potser no hi serem a temps. Per tant,
aquest estudi ens donarà moltes eines i ens ajudarà a tirar endavant i fer una visió
més a llarg termini. Però no podíem esperar l’estudi per fer això, perquè ja portàvem
tot un treball de molta gent participant i aportant-hi, per tant, és bo aprovar el primer
pla, treballar, i amb el PLICS aprovat comencem a treballar i ja comencem a pensar en
el que haurà de ser 2019-2020, per anar-ho treballant. 

Sí que hi ha prevista una valoració i un compliment, els tècnics hi estan treballant, i
precisament a la taula de cohesió, una de les coses que es van dir és que s’havia de
treballar amb fer valoracions no només qualitatives sinó també quantitatives, i és un
dels encàrrecs que té la comissió permanent d’elaborar aquestes mesures. Aquestes
mesures no estan totes incloses perquè es treballen en una comissió permanent, i es
vol donar compte d’aquesta manera de quantificar. Fins ara la taula el que feia era
valoracions qualitatives, però vam dir que havíem d’incorporar aquests criteris i amb
això s’hi està treballant. 

Els tècnics treballen, jo crec que hi ha rigor en el treball i en la metodologia que han
portat  els  tècnics,  perquè s’ha treballat  molt  la participació  directament.  Sí  que les
entitats  poden  no  tenir  tècnics  preparats  o  gent  preparada,  però  hi  ha  un  suport
constant dels tècnics i es treballa. I a vegades potser el redactat és el consensuat, i
potser falta detall, però s’hi ha estat treballant. Entenc que potser valdria la pena posar
alguns aclariments, algunes dades, com deia el senyor Francesc Caballero, perquè la
gent sàpiga, quan llegeixi  el document penjat, què vol dir cada indicador, i això ho
podem incorporar. I jo crec que quan tinguem la nova diagnosi, podrem començar a
treballar en el nou pla i podrem posar blanc sobre negre en moltes de les coses que
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heu dit. Perquè si no tens dades referenciades, a vegades proposar una acció és un
brindis al sol. 

I sí que hi ha moltes coses que s’estan fent, perquè hi ha moltes coses que fan entitats
que vénen i ho proposen. I no sé, jo crec que no podem dir que la participació no és
important perquè hi ha algunes taules... La taula de discapacitat és una taula súper
implicada, que treballa i que fa moltes propostes, i moltes de les coses que s’estan fent
a nivell públic provenen de demandes i accions seves. I a vegades sembla que les fem
des de l’ajuntament, però l’ajuntament recollim les seves propostes i les acompanyem
perquè les portin a terme. Per tant, aquí la participació és 100 per cent, són ells que
proposen, són ells que treballen, treballen el consens acompanyats pels tècnics, i es
porten a terme. 

Finalment tancar per agrair-los la confiança, agrair-los la predisposició, que es facin
seu el pla, que tinguin ganes de col·laborar i d’ajudar i contribuir a millorar-lo en el
futur, i esperem que d’aquí a un temps, quan mirem enrere, se sentin tots satisfets del
que aprovem avui.

SR. ALCALDE.- Molt bé. Passem a votació, entenc?

SRA. SECRETÀRIA.- Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, s’acorda per 17 vots a favor i 2 abstencions.

Sotmès el dictamen a votació s'aprova per 18 vots a favor dels regidors dels grups
municipals de CiU, ERC, PSC-Candidatura de Progrés, PP i Compromís per Valls-ICV-
EuiA,  i  2 abstencions dels regidors dels  grups municipals  de Crida per Valls-CUP,
adoptant-se el següent acord:

Atès que des de l'Oficina Tècnica del Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social de Valls es
treballa  per garantir  la  implicació ciutadana en la  configuració  d'espais  participatius
juntament amb diferents actors de la xarxa d'inclusió del territori.

Atès que el passat 26 d'octubre de 2016 la Taula de cohesió social de l'Ajuntament de
Valls va aprovar el text definitiu del document marc del Pla d'Inclusió del 2016-2018.

Atès  l'informe  tècnic  favorable  de  la  tècnica  de  l'Oficina  Tècnica  del  Pla  Local
d'Inclusió.

El Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:

Únic.- Aprovar el contingut del Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social de Valls.

SR. ALCALDE.- Molt bé. Hi ha alguna explicació de vot? No?
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MOCIONS

Vuitè.- Moció presentada pel grup municipal de Compromís per Valls- ICV- EUiA-
Entesa per garantir l’accés a la cultura i l’esport a persones i famílies en situació
de vulnerabilitat econòmica

SR.  ALCALDE.-  Passaríem  a  les  mocions.  Vuitè  punt  de  l’ordre  del  dia,  moció
presentada pel  Grup Municipal  de Compromís per  Valls  –  Iniciativa  per  Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa –paro aquí, senyor Font – Entesa... Ah, i Entesa –
em deixava Entesa– per garantir l’accés a la cultura i l’esport a persones i famílies en
situació de vulnerabilitat econòmica. Té la paraula el senyor Font.

SR. FONT.- Gràcies, senyor alcalde. Bé, respecte al text inicial, es va passar, imagino
que tots  els  portaveus  dels  grups  municipals  tenen  la  nova  moció.  Bàsicament  la
moció afectava el primer dels acords, jo entenc que sí, que tothom... Sí? Val, d’acord.
Per tant, no és habitual en mi llegir  les mocions, per tant, dono per entès que són
coneixedors dels tres acords. Només puntualitzar que al segon dels acords, si són tan
amables, a la primera línia, ho hem estat parlant amb el govern, el segon diria que
l’ajuntament de Valls mantingui i garanteixi les polítiques perquè cap nen o jove que
pertanyi  a  famílies...  És  a  dir,  exactament  igual,  seria  que  «l’Ajuntament  de  Valls
mantingui i garanteixi les polítiques...», d’acord? Sí? Tota la resta queda igual.

Bé, per explicar l’esperit de la moció, perquè la seva exposició de motius i els acords,
com deia, ja els coneixen, voldria aprofundir en el fet que encara hi ha molta gent,
infants, joves, adults, que per la seva precarietat econòmica s’han d’estar de moltes
coses,  perquè  recursos  de  què  disposen  els  han  de  destinar  a  les  prioritats  més
bàsiques  del  dia  a  dia,  i  sovint  no  arriben  ni  a  això.  És  per  aquest  motiu  que
Compromís per Valls porta al ple aquesta moció. Ho fem amb la voluntat que cada cop
hi hagi menys precarietat, i mentre aquesta hi sigui es puguin desplegar el màxim de
recursos  possibles.  Sabem que  el  govern  municipal  ja  ofereix  diferents  ajuts  a  la
possibilitat, especialment als infants i al jovent, que puguin desenvolupar determinades
activitats perquè altrament els seria impossible.  Per tant, ens satisfà que ja hi hagi
aquesta  sensibilitat.  Només  els  demanem  seguir  treballant  perquè  cada  cop
s’implementin més mecanismes per arribar a més persones amb vulnerabilitat, també
als adults.

Finalment,  la  moció  focalitzada  en  aquest  cas  en  l’esport  i  la  cultura,  es  va
transaccionar  amb  el  govern.  En  un  primer  moment,  en  el  primer  dels  acords,
demanàvem reservar un nombre de places gratuïtes en els equipaments municipals,
per tal de destinar-les a aquesta gent que no es pot permetre pagar un espectacle
cultural o l’accés a una activitat esportiva de pagament. Ens van explicar que gestionar
aquesta possibilitat amb un màxim de rigor i sense crear greuges comparatius no era
fàcil, tenint en compte el nombre de persones mancades de recursos que s’hi podrien
voler acollir. I ho vam entendre, malgrat que pensem, possiblement el govern també,
que  no  s’ha  de  renunciar  en  un  futur  a  aquesta  meta,  tot  i  reconeixent  la  seva
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complexitat. Ens quedem amb el compromís transmès pel govern aquí de venir-nos a
transaccionar quan ens garanteix que es treballarà, que s’estudiaran mecanismes que
permetin avançar en ajudes i suports, a banda de per als més joves, també per a les
persones adultes en situació de vulnerabilitat,  per garantir,  com reflecteix el  primer
acord del text, que puguin tenir accés a les activitats esportives i culturals que es fan
en equipaments municipals. Sabem que hi destinen esforços. Els demanem seguir, i
sobretot, sempre que sigui possible, ampliar-los. Gràcies. 

SR. ALCALDE.- Molt bé. Comencem. Senyor Caballero?

SR.  CABALLERO.-  Sí,  avançar  al  senyor  Font  que el  nostre vot  serà  favorable  a
aquesta moció. Entenem, com ell mateix ha dit, que amb el redactat, que s’han fet uns
canvis, algunes coses estan fent-se per part del govern però es poden fer més i millor,
com així proposa la pròpia moció. Entenc que, i ho dic perquè quan vostè va presentar
la moció vaig fer primer una lectura ràpida, vaig entendre una cosa i després, llegint-la,
he vist que era més àmplia, i per això m’ha agradat que sigui així, no? Perquè no es
tracta tan sols de donar entrades o que puguin accedir a un partit de bàsquet o de
futbol,  o  veure una obra de teatre,  sinó  que es  tracta  que quan vagin  allà  agafin
estimació per l’esport, pel futbol, pel teatre, pel bàsquet, o per l’activitat que sigui. I
d’aquesta manera potenciar que després hi hagi un segon pas, com un procediment
d’inclusió, si m’ho permeten dir, ja que abans hem fet el pla d’inclusió, perquè la gent
es pugui anar incorporant a activitats que potser, en no haver accedit prèviament, no
es veurien atretes per elles. 

Esperant que sigui tot un camí de donar la mà des de l’ajuntament a què no sigui tan
sols una entrada, sinó que sigui després apropar a les activitats de la pràctica de les
diferents activitats, siguin esportives o culturals, fins que així es realitzi, que es dugui a
bon port per part del govern i per això recolzarem aquesta moció. Moltes gràcies.

SR. ALCALDE.- Molt bé. Senyora Ibarra?

SRA. IBARRA.- Gràcies. Sí, nosaltres també donarem recolzament a aquesta moció.
Creiem que és una bona moció, en aquest sentit felicitats per la iniciativa d’haver-la
presentat. Entenem que és una moció que recull una necessitat que existeix, tot i que
sí que trobem a faltar potser una concreció, no sé si en un marc de moció toca que hi
hagi la concreció de com es farà extensiva aquesta política que ja es porta a terme
amb els nens, els joves i amb els infants, a les persones grans. No sabem si hauran
d’anar al patronat d’esports, si hauran d’anar a la xarxa de cultura, si... Com es farà
aquest seguiment. 

Suposem que vostè, com a presentador de la moció que ha negociat amb el govern i
al final ha arribat a aquest acord, ja farà el seguiment de com es faran aquestes ajudes
o aquesta possibilitat que les persones amb pocs recursos hi puguin accedir, i en tot
cas, entenem que d’això se n’haurà fer publicitat perquè tothom sàpiga que tot i que no
tingui els recursos econòmics que calen per poder anar a aquestes activitats, finalment
hi pugui accedir. Per tant, el nostre vot serà a favor. Gràcies.

SR. ALCALDE.- Per part de la CUP, senyor Robert?
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SR.  ROBERT.-  Bé,  nosaltres  també subscrivim  la  moció,  malgrat  lamentar  que  el
govern hagi fet allò que sap fer tan bé, que és aigualir mocions perquè quedin en no
res.  De  fet,  la  moció  queda  finalment  com una  bona  declaració  d’intencions,  que
podem compartir tots. Per a nosaltres és una línia que cal seguir treballant, i és que de
fet fou a petició de la CUP que es va organitzar ja farà gairebé dos anys una xarxa de
cultura dedicada al tema, però que també malauradament va quedar en una jornada
molt interessant, però clar, ha quedat allí. 

La moció hauria pogut també insistir en això, en què els patronats treballin línies a
seguir en aquest sentit, amb mecanismes per aplicar-les, tant la xarxa com el patronat.
En  tot  cas,  mentre  mantenim  la  tarifa  de  3  euros  per  a  tothom  a  instal·lacions
esportives, els dels clubs no sé pas com ho pensen fer. 

SR.  ALCALDE.-  Molt  bé.  Primer  el  senyor  Cartanyà,  i  també  hi  haurà  diverses
intervencions. Continuem amb el senyor Cartanyà.

SR. CARTANYÀ.- Bé, agrair la voluntat de consensuar del senyor Font. Després, dir-li,
la concreció, senyora Ibarra, l’hi donaré. I en el tema d’aigualir  mocions, clar, és la
diferència entre l’oposició i el govern. Nosaltres no les aigualim sinó que li explicarem
ara el que fem. Aquesta moció que presenten ben bé podria haver sigut una moció que
podria presentar l’equip de govern. És evident que compartim la preocupació per totes
aquelles persones que fruit de la crisi sofreixen o tenen mancances de diversos tipus,
però això,  aquest  equip  de govern  des de fa temps i  en diverses  regidories  posa
mesures per pal·liar aquests problemes. Per tant, podem subscriure tot el que es diu
perquè ho estem fent.

És evident que un equip de govern no fa mocions sobre el que ha de posar en marxa,
sinó que es dedica a fer-ho, i és això el que s’ha estat fent en els darrers anys. Com bé
saben tots, el nostre acord de govern es forja amb el suport de les persones, i és per
això que posem en marxa mesures per transformar en fets aquestes paraules.

Fa temps que treballem de forma molt activa amb els infants i joves. Podem dir que
tots els infants de Valls en risc d’exclusió dictaminats pels serveis socials tenen accés
a les  activitats.  I  donarem quatre dades per  poder  posar  blanc  sobre negre i  que
puguin veure el que hi ha. 

S’han  pagat  3.700  euros  directament  a  clubs  esportius  perquè  infants  que  volen
practicar futbol, hoquei o bàsquet el puguin practicar. Per tant, directament als clubs
se’ls ha pagat totes les despeses d’aquells infants perquè pugin practicar l’esport que
ells volen. 1.225 euros destinats a escolars que van a natació amb les escoles i no
poden pagar la quota de natació, això s’ha pagat. 4.700 euros en diversos tipus de
colònies  esportives.  2.600  euros  pagats  directament  a  entitats  que  durant  l’estiu
realitzen  activitats  lúdiques  i  esportives  per  als  infants.  3.100  euros  destinats  a
activitats extraescolars. A més a més, des del patronat d’esports hi ha 25 estudiants de
la UEC, que són alumnes que tenen, molts d’ells problemàtica social i socioeconòmica,
tenen activitats gratuïtes, costejades pel mateix patronat d’esports. 

Referent  a la  taxa d’ús d’instal·lacions,  els esportistes que han de practicar esport
mitjançant un club i tenen informe social, nosaltres enviem l’informe i des del patronat
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se’ls  suprimeix  aquesta  taxa  i  no  se’ls  cobra la  taxa.  Per  tant,  tots  els  que estan
dictaminats no paguen això. 

Per  posar  un  altre  exemple,  el  centre  cívic  –fets,  realitats–  en  les  seves  tarifes
públiques,  que  tots  vostès  poden  consultar,  veuran  que  hi  ha  un  25  per  cent  de
descompte a les persones que estan aturades, no han de tenir dictamen social però
estan aturades, i un 75 per cent de descompte a les persones que tenen dictamen
social.  Això són fets concrets que es fan, allò que deia de la concreció o d’aigualir
mocions. Això és el que es fa. I també, des de la xarxa de cultura, la gent que vol anar
amb  programació  estable,  és  a  dir,  al  teatre  qualsevol  dia,  i  està  aturat,  té  un
descompte que va entre el 20 i el 30 per cent en l’entrada. Per tant, en tots els fronts i
en tots els àmbits, aquest equip de govern està treballant perquè tothom pugui tenir
accés a tot. 

Aquest  import  més  o  menys  puja  uns  20.000  euros,  i  tots  aquests  diners  estan
finançats a costelles del municipi, no provenen d’ajudes de fora sinó que el municipi ho
posa en els seus pressupostos i ho costeja. 

I també un tema que és important a tenir en compte, que tant en Cultura com Acció
Cívica, la majoria d’activitats que són gratuïtes i obertes a tothom. Per tant,  ja són
inclusives per a tothom, perquè la voluntat és fer-les extensives a tots els ciutadans. I
també  caldria  sumar  a  això  totes  aquelles  accions  que  se  segueixen  portant  a
l’ajuntament,  que  abans  es  feien  des  d’altres  administracions  com  pot  ser  el  Pla
educatiu d’entorn, i altres que han deixat de tenir finançament , l’ajuntament també ha
decidit assumir-ho a costelles per poder seguir donant servei als ciutadans.

Sempre hi ha espai per millorar, és evident, i ho seguirem fent com cada any s’ha anat
fent, adaptant-nos a les necessitats, i li posaré un exemple concret: aquest estiu, fruit
dels casals d’estiu i això, es fa una trobada entre els regidors i els tècnics d’Esport,
Joventut, Acció Cívica, Cultura i Benestar, per posar-nos d’acord en què l’estiu vinent,
quan hi hagi les activitats, les farem el màxim d’inclusives possible en tots els àmbits,
tant socials com a nivell  de mobilitat. I  per fer de tractora, farem que les bases de
subvenció, i així ho hem vist, que n’hi ha d’aprovades, a entitats, tindran punts extra
aquelles entitats que també facin cohesió social. Perquè la cohesió social i la inclusió
no és feina només de l’Administració sinó de tothom.

Per tant, com no pot ser d’una altra manera, donarem suport a aquesta moció, que
posa de manifest que les actuacions que estem fent i que aquest govern vol fer en el
futur, són les que demana la moció.

SR.  ALCALDE.-  També  té  la  paraula  el  senyor  regidor  d’Esports,  senyor  Eduard
González, i el senyor Marc Ayala, de Cultura.

SR. GONZÁLEZ.- Bona tarda. Per estendre’m una miqueta en el que ha dit el senyor
Jordi  Cartanyà,  els  comentaré  que  la  regidoria  d’Esports  i  el  Patronat  Municipal
d’Esports de la nostra ciutat, la major part de la seva moció, senyor Font, els acords
que vostè demana, els estem complint des de ja fa anys. S’estan aplicant descomptes
i  gratuïtat  en  l’ús  d’instal·lacions  esportives  a  les  entitats  sense  ànim  de  lucre  i
col·lectius. Les unitats d’escolarització compartida, Creu Roja i Casa Caritat, utilitzen
les instal·lacions esportives cada setmana sense cap cost. Es fan descomptes d’un 50
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per cent per a la pràctica de la natació per a la gent gran i persones amb necessitats
especials. Es fan descomptes en matrícula i quota per a majors de 65 anys, vidus,
vídues, pensionistes,  famílies monoparentals,  persones amb discapacitats,  etcètera.
En resum,  el  Patronat  Municipal  d’Esports  aplica  bonificacions  en molts  dels  seus
serveis  esportius  des  de  fa  molts  anys,  en  col·lectius  amb  necessitats  especials,
estudiants, gent gran, persones amb discapacitat, persones jubilades o pensionistes. 

En el curs 2015-2016, l’abast d’aquestes bonificacions per prop de 400 usuaris, ha
significat  sobre els  37.000 euros  al  Patronat  Municipal  d’Esports.  I  també màxima
col·laboració amb la regidoria de Serveis Socials per a qualsevol qüestió que pugui
sorgir, i segur que solucionar-la. Senyor Robert, només digui’m vostè algú que vulgui
fer esport i no el pugui fer, no tanta demagògia i més fets. 

SR. ALCALDE.- Senyor Marc Ayala, de Cultura.

SR. AYALA.- Sí, moltes gràcies. Només per aprofundir, com que la moció també tracta
temes de l’àmbit de Cultura, sobre aquest àmbit i sobre també Acció Cívica i Joventut.
Posar en valor sobretot que la pràctica totalitat dels cicles i activitats, com bé deia el
senyor  Cartanyà,  que  organitzem  en  l’àmbit  cultural  durant  l’any,  són  de  caràcter
gratuït  i  tenen  accés  lliure.  Per  tant,  són  oberts  a  tota  la  ciutadania,  i  sense
restriccions.  Aquí s’inclouen alguns dels cicles importants que es realitzen, com és
Sant Joan,  la  Festa Major  de la ciutat  de Valls  o la  Fira de Santa Úrsula,  amb el
conjunt d’actes no tan sols de carrer i de cultura popular, també els concerts i altres
propostes que són de caràcter gratuït. I també altres cicles en el curs de l’any, que és,
per exemple, les activitats d’estiu, el cicle «enViu», el Convent del Carme o el «Juliol
Circense», que són activitats també gratuïtes per a tothom, i també en el curs de l’any
altres propostes com poden ser Sant Jordi, Corpus, Nadal, la Diada Nacional o tants
altres.

D’entre els  actes de pagament,  que són molt  limitats,  es redueixen  essencialment
gairebé les dues programacions estables dels teatres de Valls, on crec que val la pena
també recordar,  perquè ho vam explicar  diverses  vegades a la  junta  de xarxa  de
cultura,  que en comparativa  amb les  ciutats  del  territori  tenim uns preus realment
assequibles, sobretot si ho comparem amb altres ciutats com Reus i Tarragona, on
també hi ha una política activa des de fa temps de descomptes en els preus de les
entrades  a  aquells  usuaris  de  carnet  jove,  menors  de  12  anys,  majors  de  65,
pensionistes,  persones  amb  capacitats  diferenciades,  en  situació  d’atur,  famílies
nombroses,  monoparentals,  i  també  estudiants  d’arts  escèniques.  I  també  amb la
voluntat, des de fa poc, amb la creació del nou carnet dels Amics dels Teatres de
Valls,  d’universalitzar  també  aquests  descomptes  per  a  tothom,  i  que  per  tant,
qualsevol persona que vulgui pugui tenir una entrada a un preu més reduït. I també en
el treball des d’un ambient més tècnic, amb col·lectius molt concrets que sí que fan
peticions i que nosaltres intentem sempre resoldre de la millor manera possible. 

I també en aquests àmbits de pagament, altres propostes durant l’any com són el Parc
de Nadal o el Fòrum Familiar de Santa Úrsula, que estem parlant de preus molt reduïts
i simbòlics, que van d’1 a 3 euros, i que a més a més hi ha propostes com la que hem
treballat aquest any amb la regidoria de Benestar Social, per també beneficiar altres
nens de la ciutat. En aquest sentit, també els usos dels espais. El senyor Cartanyà
parlava de les tarifes del centre cívic però no només això, sinó l’ús gratuït de la sala
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polivalent  del  centre cívic  o els  dos  teatres de la  ciutat,  que es poden utilitzar  de
manera gratuïta pel conjunt d’entitats i associacions de la ciutat. 

Per tant, un camí de treball continu, que no és fruit només d’aquesta moció sinó que
també de la feina que es fa des dels darrers anys, i on segur que també hi ha camí per
recórrer. 

SR. ALCALDE.- Molt bé. Senyor Font?

SR. FONT.- No ho dubtava pas, que el govern fes feina en aquesta matèria ni molt
menys, el que passa és que tampoc pretenia amb la moció fer una avaluació com si
això fos l’escola, que tothom ha fet els deures i això. Repeteixo, tant amb la moció com
amb el que acabo de llegir, en diferents moments he dit que es valora i que el govern
ja fa les coses. Entenc que es vulgui aprofitar l’avinentesa per ja, de passada, explicar
les excel·lències, no? 

Penso que no és una moció per buscar cap tipus d’actitud ni res, penso que és una
moció per sumar. També puc pensar, com els companys de la CUP, que pot estar un
pèl descafeïnada, però potser crec que amb aquest text es pot recórrer, es pot estar
pendent, com dèiem, de l’evolució que pugui tenir, de com es pot encarar això des de
l’equip de govern.

És cert, es fan coses, hi ha descomptes... Només perquè hi pensem de tant en tant,
una persona que està a l’atur, depèn dels anys que faci que està a l’atur, i això no és
demagògia,  depèn  dels  anys  que  faci  que  estigui  a  l’atur,  encara  que  li  facin  un
descompte, i li pot agradar, a aquella persona li pot agradar anar al teatre i desitjaria
anar al teatre a veure..., no sé, eh?, 25-30 euros, i els voldria pagar, però clar, depèn
del temps que fa que estàs a l’atur, te n’has d’estar de determinades coses. 

La moció està feta amb l’esperit de sumar, bàsicament això, i com ha dit el senyor
Cartanyà, tot es pot fer millor, i dic que és una cosa a la qual en un futur tant de bo es
pugui arribar, a aquestes metes. Bàsicament és això, no penso entrar en més detall. 

SR. ALCALDE.- Molt bé. Entenc que hi ha votació? No? S’aprova per part de tothom?
Queda aprovada? Doncs, queda aprovada la moció.

Sotmesa la moció a votació s’aprova per unanimitat.

Ramon Font  Herrera,  portaveu  del  Grup  Municipal  de  Compromís  per  Valls-  ICV-
EUiA- Entesa presenta al ple de l’Ajuntament de Valls, la següent moció:

MOCIÓ PER GARANTIR L’ACCÉS A LA CULTURA I L’ESPORT A PERSONES I
FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès  que  la  pràctica  esportiva  afavoreix  un  estil  de  vida  saludable,  fomenta  les
relacions humanes i la cohesió.
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Atès que els beneficis de la pràctica regular d’activitat  física són múltiples sobre la
salut per prevenir malalties, tenir un benestar, en tant que és un element de cohesió
per excel·lència, ens referma la pertinença dins d’una col·lectivitat i també ens dóna
eines per créixer i desenvolupar-nos.

Atès  que  una  bona  política  cultural,  coherent  però  incisiva,  permet  la  vertebració
social.

Atès que la ciutadania tant a títol individual com col·lectiu ha de poder accedir dins del
seu entorn social als recursos i la seva difusió.

Atès que invertir en cultura, polítiques culturals i en esport és apostar pel benestar dels
ciutadans i ciutadanes.

Atès  que  la  crisi  ha  motivat  que  moltes  famílies,  joves,  infants  i  persones  en
vulnerabilitat econòmica no puguin accedir a la cultura i a la pràctica de l’esport.

Atès que l’Ajuntament  ha de garantir  a  les  persones l’accés a la  cultura  i  l’esport
independentment de la seva situació econòmica.

El  grup  municipal  de  Compromís  per  Valls-ICV-EUiA-ENTESA  proposa  al  ple  de
l’Ajuntament de Valls l’adopció dels següents acords:

ACORDS

Primer. Treballar per fer extensives les ajudes i suport que es donen a infants i joves,
a les persones adultes en situació de vulnerabilitat per garantir que puguin tenir accés
a  les  activitats  esportives  que  es  realitzin  en  equipaments  municipals.  I  estudiar
mecanismes per implementar aquest tipus de suport en les activitats culturals que es
fan en els equipaments culturals municipals.

Segon. Que l’Ajuntament de Valls garanteixi i reforci les polítiques perquè cap nen o
jove que pertany a famílies en situació de vulnerabilitat es quedi sense poder practicar
activitats físiques i esportives en horari extraescolar per raons econòmiques.

Tercer. Donar  trasllat  d’aquesta  moció a les  escoles  i  instituts  de Valls,  Xarxa de
Cultura,  Consell  Rector  del  Patronat  Municipal  d’Esports  i  a  les  entitats  culturals  i
esportives de la ciutat.

Novè.- Precs i preguntes

SR. ALCALDE.- Passaríem al novè punt, que és precs i preguntes. Comencem pel
senyor Font. No en té cap, senyor Font? Senyor Caballero?

SR. CABALLERO.- Sí, la primera, que no la tenia prevista però..., és amb referència
precisament, ja que ara acabem de participar en el debat d’una moció, i que jo recordi,
si no estic confós, s’havien establert uns temps d’intervenció per al que presenta la
moció, per als que l’opinen, i el que la presenta finalment tanca. Entenc que era un
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tema important i que ho era per part del govern, però entenc que la participació per
part del govern s’ha estès més enllà de... 

SR. ALCALDE.- No, no. Vam quedar que cada grup municipal tenia tres minuts, i aquí
n’hi ha dos grups municipals. 

SR. CABALLERO.- I jo diria que la intervenció ha estat més llarga de tres minuts per
cada grup municipal.

SR. ALCALDE.- Doncs, tres i tres són sis, i jo crec que no s’han allargat més de sis
minuts els grups, senyor Caballero. Sempre hi ha un marge de flexibilitat  que jo ja
saben que els dono a tothom. Per tant... Escolti, és tan fàcil com aprovem al ROM.
Això és tan fàcil com que els partits ens posem d’acord i s’aprovi el ROM, però jo li he
de dir, perquè està fent un (inintel·ligible) a la meva intervenció com a alcalde en el
punt  anterior,  entenc,  senyor  Caballero?  Per  tant,  jo  li  he  de  dir  que  cada  grup
municipal  té  tres  minuts,  i  aquí  no  hi  ha  hagut  una  extensió  llarga  per  part  dels
regidors.

SR. CABALLERO.- Bé, jo acabo de fer la pregunta, si m’ho permet, senyor alcalde, ja
que vostè m’ha tallat en la possessió de la meva paraula, que també m’hagués pogut
respondre després. Simplement he fet, estava dient en el moment en què vostè m’ha
tallat que considerava que era un tema prou important com perquè el govern fes algun
tipus d’explicació  potser més enllà  o més llarga,  per això  no he dit  res en tota la
intervenció dels membres dels grups municipals de l’equip de govern, i en cap moment
he aixecat la mà per demanar res, sinó que li he respectat i esperar a ara per poder-ho
dir.  Però  vostès  són  conscients  que  s’han  passat  del  temps,  i  clar,  moltes  altres
vegades ens trobem amb què no s’és tan condescendent amb això d’aquí. Aquesta
era la primera intervenció, que vostè ja l’ha contestat quan m’ha tallat. 

La segona és un prec. Ho dic perquè aprofitant que aquests dies tots hem gaudit de
les festes de Nadal, hem menjat i potser hem anat a caminar per poder-ho pair, potser
he caminat més pausadament per l’entorn del Mas Miquel, des del Vilar fins a baix de
tot, i tornar a pujar per les dues bandes i tot, i el que sí que he vist és l’estat de Mas
Miquel.  Ja  ho vaig  dir  fa  diversos  mesos,  i  pensava que en alguna  cosa s’hauria
actuat,  però continua estant  igual,  no he vist  cap tipus d’actuació,  i  certament  em
preocupa perquè és un dels punts de referent, com altres llocs en el seu manteniment.

I finalment, perquè no em volia allargar més amb aquesta intervenció, és desitjar-los a
tots vostès un feliç any 2017, encara que no sigui un prec ni una pregunta, però ja és
un prec desitjar que sigui així, i que des de l’oposició ho fem el màxim de bé possible i
que des del govern hi hagi encert. Moltes gràcies.

SR. ALCALDE.- Molt bé. Per part del PSC, algun prec, alguna pregunta?

SRA. IBARRA.- Sí. Més enllà de sumar-nos als desitjos, els bons desitjos del senyor
Caballero, avui no en tenim cap més. Gràcies.

SR. ALCALDE.- Per part de la CUP. 
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SR.  ROBERT.-  Sí.  Nosaltres  voldríem  fer...,  és  un  prec  una  mica  llarg,  sobre
l’arranjament del tram de la carretera del pla que hi ha davant dels blocs de Santa
Úrsula. En primer lloc, van deixar que la Generalitat apliqués un projecte que des del
nostre punt de vista no era el millor que s’hi podia aplicar, i en comptes de voreres
amples van deixar que s’hi fes un passeig al mig. Han hagut de fer dues vegades els
«badens» per a la reducció de velocitat, amb els inconvenients per a la circulació i per
a les arques, i a més, es va d’arranjar la vorera on hi ha l’ascensor, però desconeixem
si es podrà ampliar o no. Per tant, si no es pot ampliar, amb prou feines hi podran
passar dues persones, una al costat de l’altra. A més, en aquesta via han deixat els
cotxes  aparcats  en  bateria,  quan  el  més  recomanable  és  que  en  vies  d’aquestes
característiques estiguin aparcats en línia, per motius obvis. 

Llavors, la pregunta és: per què tot això? Per què van deixar que la Generalitat fes
això? Per què han hagut de fer dues vegades aquest «badens» de reducció, i quant ha
costat? Es podrà ampliar la vorera amb l’ascensor? I si seguiran deixant els cotxes
aparcats en bateria.

I després, també voldríem fer una pregunta sobre el sorteig de RAC1. Bàsicament
voldríem  (inintel·ligible)  com  a  parcel·la  particular  que  han  fet  del  balcó  de
l’ajuntament, una mica com feia Rita Barberà, i ho diem pel fet que oferís a aquesta
ràdio dues invitacions per a la Diada de Sant Joan des del balcó de Valls. Creiem que
està molt bé oferir la possibilitat de pujar a veure la diada castellera des del balcó, però
potser estaria millor començar per la gent de Valls. I també estem d’acord amb oferir la
possibilitat a vallencs i vallenques de pujar al balcó, però de tot això potser en podríem
parlar. Volem fer que tothom se senti representat, que sigui un balcó de tothom, o que
segueixi sent una mica la parcel·leta de l’alcalde, que quan una ràdio fa un sorteig
truca per oferir invitacions? Per què, per exemple, no fer-ne un sorteig a les escoles,
perquè hi poguessin pujar les famílies? Dic... Si vol en podem parlar de quina és la
millor manera de gestionar aquest balcó i de fer que sigui un balcó on segurament
tothom se senti més còmode, però sí que em sembla trist  que s’utilitzi  el balcó de
l’ajuntament d’aquesta manera.

Í  després,  sobre  patrimoni,  ens  agradaria  saber  –perquè  sembla  que sempre fem
preguntes de patrimoni, doncs, la que toca– com ha quedat el tema del balcó de Cal
Pebroter i  si esteu treballant algun tipus de protocol d’usos que es facin arribar als
propietaris dels elements inclosos en el catàleg de patrimoni que s’ha d’aprovar aviat.
Si esteu treballant en això. I si hi esteu treballant, doncs, si ens ho podeu dir.

I dues més, ràpides. Tornem a preguntar de qui és responsabilitat l’abocament de les
runes que es van fer a l’hort del Carme. I abans se’ns ha passat de preguntar una
cosa, i aprofitem ara, que és com tenen previst compensar l’augment de l’IBI, perquè
ha anat sortint que compensarien l’augment de l’IBI, o que intentarien compensar-lo,
però tampoc han dit de quina manera, i si ho saben, ens agradaria saber de quina. Ja
està.

SR. ALCALDE.- Bé, senyor Robert. Jo crec que ho vam explicar i ho vam tornar a
explicar l’altre dia, sobre l’IBI. El govern es compromet a revertir, no a compensar, a
revertir.  Això vol dir  que a les ordenances de l’any vinent  això és revertirà.  En les
ordenances de la legislatura, això es revertirà, i es revertirà en aquest mandat. El 6 per
cent  que  incrementa  l’Estat  es  revertirà,  i  ja  està.  Tranquil,  que  ja  abaixarem  els
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impostos, senyor Robert. Vostè, que és de la CUP, vol que abaixem els impostos, ja
abaixarem els impostos. És a dir,  ja veiem com va, vull  dir,  no... Jo entenc que la
complexitat  de  la  CUP  és  molt  gran,  però  vostès  pateixen  perquè  s’abaixin  els
impostos. Doncs, no pateixi, tranquil, ja abaixarem els impostos. Jo em pensava que
les esquerres radicals el que volien és que tot fos comunisme i que hi hagués com
més impostos millor. Doncs, veig que no, veig que vostè vol que els impostos baixin.
Molt bé, doncs, endavant amb la seva coherència personal.

Sobre el tema del balcó, dir-los que, bé, a mi em sorprèn que vostès es preocupin pel
balcó quan no se’ls veu mai enlloc. És a dir, jo entenc que vostès, que no han vingut
mai, mai, mai, la CUP mai, mai del món mundial, no han aparegut mai, mai, per cap
balcó d’enlloc, ara es preocupen pel balcó. Bé, benvinguts. Sàpiguen que a més a més
es  van  sortejar  invitacions  per  al  balcó.  Ho  dic  perquè  si  això  els  mou  tanta
preocupació,  es  van  sortejar  invitacions  per  al  balcó  entre  els  treballadors  de
l’ajuntament, per assistir a l’àmbit de Sant Joan, eh? Es va fer el pica-pica... Com que
no  se’ls  veu  mai  enlloc,  aquí  tampoc  se’ls  va  veure,  doncs,  el  pica-pica  de
l’ajuntament, de Nadal, es van sortejar entrades en l’àmbit d’assistir en aquest sentit, a
l’àmbit del balcó, per part de... Dues invitacions per a dues persones per assistir al
balcó de l’ajuntament, en l’àmbit de Sant Joan.

Molt  bé. I sobre la resta d’informació, doncs, ja se les contestarà. Seu hi ha algun
tema? Sí, senyora Fàbregas?

SRA.  FÀBREGAS.-  Sí,  sobre  l’immoble  de  Cal  Pebroter,  un  aclariment:  en  el
planejament  vigent,  en  la  llista  d’immobles  catalogats,  no està  catalogat,  per  tant,
actualment no tenim cap document legal per dir que això és un bé protegit, però de
totes maneres, qui va actuar en aquest immoble no actuava amb cap títol habilitant per
poder-hi actuar.  Per tant,  no hi  havia cap tipus de llicència per poder actuar sobre
aquest  immoble,  i,  per  tant,  el  que estem fent  és  obrir  un  expedient  de disciplina
urbanística. 

SR. ALCALDE.- Molt bé. Doncs, ho recollim. Sí?

SR. CARTANYÀ.- Jo, fent esment als precs de bon any, com és tradicional, he portat
els roscos de Nadal perquè poguéssim acabar el ple i desitjar un bon Nadal a tots i un
bon any.

SR. ALCALDE .- Doncs, molt bon any a tothom i a tots. 

No havent-hi altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19:20 hores i s’estén
la present acta, del contingut de la qual, el secretari e.f., en dono fe.

DILIGÈNCIA: Per a fer constar que aquesta acta consta de 28 folis núm.   a  núm.
ambdós inclosos.
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