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ACTA NÚM. 14/2015 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
EL DIA 14 de DESEMBRE  de l’any 2015.  

 

A Santa Margarida i els Monjos, essent les dinou hores i deu 
minuts   del 14 de desembre de l’any 2015, es reuneixen a la 
Sala de Sessions de l’Ajuntament, els senyors Regidors electes 
que més avall s'esmenten, prèvia convocatòria cursada a l’efecte 
amb l’antelació reglamentària, a l’objecte de realitzar sessió 
ordinària, per a tractar els assumptes que figuren a l’Ordre del 
Dia, , assistits de la Secretària Interventora  de la 
Corporació, na Maria Victòria Ripolles  Duch . 

REGIDORS ASSISTENTS: 
Nom i cognoms      LLista electoral 
IMMA  FERRET RAVENTÓS  PSC-CP  
JOSEP ORIOL TORRENTS PUYAL  PSC-CP 
ESTHER MARMANEU DOMINGO  PSC-CP 
ANDREU CLEMENTE MARTÍNEZ    PSC-CP 
MARIA FILOMENA MARTÍNEZ BRAVO  PSC-CP 
RAIMON GATELL SOLER  PSC-CP 
JOSÉ LUIS  SORIANO NUÑEZ    PSC-CP 
FRANCISCO GARCIA GARCIA  PSC-CP 
AMANDA GALLEGO SANTACANA  PA-CUP 
JORDI SALGUERO VIDAL  PA-CUP 
JOSEP ARASA FERRER  ERC-AM 
XAVIER CARBONELL PALAU  ERC-AM 
JOAN BAPTISTA RUBIO HERNÁNDEZ  CIU 
 

NO ASSISTEIXEN: 

S’EXCUSEN: 

S’INCORPOREN: 

Per l’alcaldia s’obre la sessió i  tot seguit el plenari passa a 
conèixer els punts de l’ordre del dia indicats a la convocatòria 
i, que a continuació es relacionen. 

 

 

RESUM ACORDS SESSIÓ PLENÀRIA 14/12/2015 

ORDRE DEL DIA  

 

1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR . 
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2.- DONACIÓ DE COMPTES ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST TERCER 
TRIMESTRE 2015. 279/2015. 

3.- DONACIÓ DE COMPTES INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT, SEGONS 
LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL. ( TERCER TRIMESTRE 2015. 
280/2015. 

4.- DONACIÓ DE COMPTES INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT, 
PERIODE MIG DE PAGAMENT SEGONS RD 635/2014,. (TERCER TRIMESTRE 
2015  ) 281/2015. 

5.- PRESSUPOST GENERAL ANY 2016. 204/2015. 

6.- DONACIÓ DE COMPTES SENTÈNCIA RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 
NÚM. 27/12 SEGUIT DAVANT LA SECCIÓ TERCERA DE LA SALA 
CONTENCIOSA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, 
INTERPOSAT PER PART DE PERE ROVIRA CUSINÉ, CONTRA LA DESESTIMACIÓ 
PER SILENCI  DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA ELS ACORDS 
DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE BARCELONA DE 12 DE 
MAIG DE 2011 I 26 DE GENER DE 2012 D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA I ELS 
MONJOS. 

7.- DONACIÓ DE COMPTES SENTÈNCIA RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 
NÚM. 181/12 SEGUIT DAVANT LA SECCIÓ TERCERA DE LA SALA 
CONTENCIOSA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA , 
INTERPOSAT PER PART DE TERRES I PROJECTES, S.L.U, ELS ACORDS DE 
LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE BARCELONA DE 12 DE MAIG 
DE 2011 I 26 DE GENER DE 2012 D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA 
D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA I ELS 
MONJOS. 

 

8.- PROPOSTES DE DICTÀMEN  PRESENTATS PELS GRUPS MUNICIPALS QUE 
HAN ESTAT SOTMESOS A LA COMISSIO INFORMATIVA:  

8.1 - PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) PER A L’ERADICACIÓ DE LA POBRESA 
ENERGÈTICA. 

8.2 .- PROPOSTA QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS POLÍTICS AMB 
REPRESENTACIÓ AL CONSISTORI DE SUPORT ALS CONSISTORIS DEL PACTE 
DE BERÀ. 

8.3 .- PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) PER LLUITAR CONTRA L’EXCLUSIÓ 
SOCIAL. 

8.4 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA POBLE ACTIU CANDIDATURA 
D'UNITAT POPULAR (PACUP) PER A LA CELEBRACIÓ D’ASSEMBLEES 
MUNICIPALS OBERTES 
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8.5 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA POBLE ACTIU CANDIDATURA 
D'UNITAT POPULAR (PACUP) PER  DECLARAR SANTA MARGARIDA I ELS 
MONJOS COM A MUNICIPI COMPROMÈS AMB LA BANCA ÈTICA 
 

9.- MOCIONS. 

9.1 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA EN DEFENSA DE LA 
REBAIXA DE L’IVA CULTURAL QUE AFECTA A LA CREACIÓ I PRODUCCIÓ DE 
PROXIMITAT I A L’ACCÈS A LA CULTURA EN L’ÀMBIT LOCAL. 

9.2 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA (ERC) PER TAL DE GARANTIR EL DESPLEGAMENT DE LA LLEI 
CONTRA LA LGTBfòbia. 

9.3 MOCIÓ QUE PRESENTEN ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I 
POBLE ACTUIU-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE SUPORT A LA 
RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA. 

9.4 MANIFEST INSTITUCIONAL QUE PRESENTEN TOTS  ELS GRUPS 
MUNICIPALS  DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
ENVERS LES DONES : PER UNA SOCIETAT LLIURE DE VIOLÈNCIA 
MASCLISTA. 
 
9.5 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POBLE ACTIU-CUP (PA-CUP) DE SUPORT 
A LES PERSONES ENCAUSADES AL VENDRELL I A VILANOVA 
 
 
10.- PROPOSTES D’ACORD O MOCIONS URGENTS NO DICTAMINADES PER LA 
COMISSIÓ INFORMATIVA: 

10.- 1 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POBLE ACTIU-CUP (PA-CUP) PER 
AJUDA D’EMERGÈNCIA ALS CAMPS DE REFUGIATS SAHRAUÍS PER LA 
CATÀSTROFE HUMANITÀRIA QUE VIUEN DESPRÉS DE LES PLUGES 
TORRENCIALS DEL PASSAT MES D’OCTUBRE. 
 
11.-DONACIÓ DE COMPTES DECRETS D’ALCALDIA 

12.-PRECS I PREGUNTES 

12.1  PER L’ADEQUACIÓ I LA SEGURETAT ALS PASSOS PER A VIANANTS 
QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE POBLE ACTIU-CUP 
 

13.- TORN OBERT DE PARAULA 

 

L’Alcaldessa, Sra. Imma Ferret diu que el punt 8.4 a petició de 
Poble Actiu CUP es vol procedir a retirar aquest punt de l’Ordre 
del Dia  
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La Sra. Amanda Gallego del grup municipal PA-CUP explica que   el 
volen retirar per reformular-lo perquè després de llegir-ho i 
rellegir-ho vam veure que de la manera que estava redactat no 
quedava molt clar, hi havia coses que quedaven molt ambigües en 
algun moment i esperem donar-li forma més directa, per poder-ho 
aplicar millor. 

L’Alcaldessa, Sra. Imma Ferret diu que va ser un punt que va ser 
tractat a la Comissió Informativa i a petició de la PA-CUP es 
retira aquest punt de l’Ordre del Dia. 

 

1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR . 

Intervencions 

L’Alcaldessa, Sra. Imma Ferret diu que l’acta primer  es va 
trametre per via electrònica, també s’ha adjuntat a la 
documentació d’aquest plenari aquesta acta, i a més a més avui 
també s’ha afegit una part de l’acta que no es va enviar 
electrònicament on consta el text refós de les ordenances 
aprovades 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC diu  que en el torn obert de 
paraula allà on diu “El Sr. Josep Arasa del grup ERC diu que a la 
casa d’Andalusia de l’Alt Penedès  se li donen subvencions vàries 
i usen el local de ca l’Alguer i que va demanar el 12/09/15 els 
convenis de les subvencions i no els han  rebut .  Per Secretària  
es respon que es va enviar per correu electrònic o a la comissió 
informativa còpia del conveni de la subvenció però no el de l’ús 
del local del carrer Alguer , que  creu que només es va demanar 
el convenis de les subvencions.”, cal afegir  que en cap cas i en 
aquell moment ja es va dir que no l’havíem rebut i també va ser 
ratificat això mateix per la banda de la CUP, que això es va dir 
a la sessió i cal que consti a l’acta. 

Per Secretaria s’afegeix a l’acta l’expressió:  “ El Sr. Josep 
Arasa del grup ERC diu que no ha rebut res . La Sra. Amanda 
Gallego del grup PA CUP diu que ella tampoc  ha rebut res.”  

Votació 

L’acta de la sessió anterior amb les rectificacions efectuades 
és aprovada per unanimitat  amb 13 vots a favor   (8 regidors 
del grup PSC, 2 del grup PA-CUP , 2 del grup ERC i  un del grup 
CIU) dels 13 regidors assistents a la sessió, dels 13 que 
constitueixen el ple municipal. 
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2.- DONACIÓ DE COMPTES ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST TERCER 
TRIMESTRE 2015. 279/2015. 

Es dóna compte als membres de la Corporació de l'enviament de 
l'execució pressupostària corresponent al TERCER  TRIMESTRE de 
2015 en compliment de l'article 6 i 18 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF). 
 
Vist que a l'article 6 de la LO 2/2012, de 27 d'abril, es recull 
el principi de transparència i que les Administracions Públiques 
subministraran tota la informació necessària per al compliment 
de les disposicions d'aquesta llei. 
 
Vist que l'article 18 de la LO 2/2012 estableix que les 
Administracions Públiques faran un seguiment de les dades 
d'execució pressupostària i ajustaran la despesa pública per tal 
garantir que al tancament de l'exercici no s'incompleix 
l'objectiu d'estabilitat pressupostària. 
 
Vist que l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, 
estableix les obligacions trimestrals de subministrament 
d'informació per les Entitats Locals. 
 
Vist que arran de l'enviament d'aquesta informació es verifica 
el compliment del principi d'estabilitat pressupostària i de 
l'objectiu de la regla de la despesa i que en cas d'incompliment 
és necessari l'aprovació d'un pla econòmic i financer. 
 
Vist que l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos va remetre 
aquesta informació en el termini habilitat a l'efecte 
 
Es dóna compte al Ple municipal del contingut de la informació 
trimestral corresponent al TERCER trimestre de 2015 remesa per 
mitjans telemàtics al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques: 
 
 

TERCER trimestre de 2015 
1. RESUM ANÀLISI ESTABILITAT PRESSSUPOSTÀRIA i valoració del compliment de 

la regla de la despesa 

Ingressos no 
financers 

Despesa no 
financera 

Ajustaments  Ajustaments per 
operacions internes 

Capacitat+/-
necessitat de 
finançament  

8.700.596,32 8.028.046,21 -43.577,49 0 628.972,62 

 

S’estima que de conformitat amb l’article 16, apartat 4 de l’Ordre HAP 
2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament  de la informació previstes  a la LO 2/2012, 
l’Ajuntament complirà la regla de la despesa al tancament de l’exercici. 
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2. ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 

 

Ingresos 

Previsiones Iniciales 
Presupuesto 

Estimaciones 
Previsiones 

Definitivas al final 
del Ejercicio (1) 

Derechos 
Reconocidos 

Netos (2) 

Recaudación 
Líquida (2) 

Recaudación 
Líquida (2) 
cerrados 

Estimación de 
derechos 
reconocidos 
netos a 
31/12/2015 

1. Impuestos Directos 
4.012.700,00 € 4.012.700,00 € 4.114.984,66 € 1.517.203,16 € 321.251,89 € 4114984,66 € 

2. Impuestos indirectos 
25.000,00 € 25.000,00 € 79.210,23 € 79.210,23 € 0,00 € 79210,23 € 

3. Tasas y otros ingresos  
1.617.460,74 € 1.617.460,74 € 1.525.897,68 € 1.152.767,80 € 131.081,75 € 1617460,74 € 

4. Transferencias corrientes  
2.038.185,07 € 2.208.356,75 € 1.824.313,31 € 1.772.772,05 € 26.311,69 € 2284881,24 € 

5. Ingresos patrimoniales  
128.400,00 € 128.400,00 € 107.566,45 € 106.595,09 € 485,68 € 128400 € 

6. Enajenación de inversiones 
reales  

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 

7. Transferencias de capital  
360.000,00 € 475.659,45 € 54.993,15 € 54.993,15 € 130.000,00 € 475659,45 € 

8. Activos financieros  
0,00 € 1.070.325,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 

9. Pasivos financieros  
292.000,00 € 292.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 

Total Ingresos 
8.473.745,81 € 9.829.902,00 € 7.706.965,48 € 4.683.541,48 € 609.131,01 € 8.700.596,32 € 

              

  Ejercicio Corriente 
Ejercicio 
Cerrados   

Gastos 

Créditos Iniciales 
Presupuesto 

Estimación 
Créditos 

Definitivos al Final 
del Ejercicio (1) 

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas (2) 

Pagos 
Líquidos(2) 

Pagos Líquidos 
(2) cerrados 

Estimación de 
obligaciones 
reconocidas 
netas a 
31/12/2015 

1. Gastos de personal 
3.203.099,26 € 3.351.506,73 € 2.292.032,79 € 2.220.316,59 € 60.114,36 € 3115995,28 € 

2. Gastos en bienes corrientes y 
servicios 

3.722.966,00 € 3.935.746,14 € 2.518.128,07 € 2.485.702,04 € 296.270,11 € 3673103,49 € 

3. Gastos financieros 
4.800,00 € 4.800,00 € 539,42 € 539,42 € 0,00 € 1081,54 € 

4. Transferencias corrientes 
233.860,00 € 280.495,09 € 50.351,46 € 50.351,46 € 7.449,77 € 280495,09 € 

5. Fondo de contingencia y Otros 
imprevistos 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 

6. Inversiones reales 
1.055.600,00 € 1.977.933,49 € 651.423,86 € 644.896,81 € 64.552,30 € 922870,81 € 

7. Transferencias de capital 
8.500,00 € 34.500,00 € 16.345,55 € 16.345,55 € 0,00 € 34500 € 

8. Activos financieros  
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € 

9. Pasivos financieros 
244.920,55 € 244.920,55 € 211.437,05 € 211.437,05 € 0,00 € 244920,55 € 

  
8.473.745,81 € 9.829.902,00 € 5.740.258,20 € 5.629.588,92 € 428.386,54 € 8.272.966,76 € 

 

3. ESTAT EXECUCIÓ DEUTE  

deute a curt termini 0,00 

emisions de deute  0,00 

Operacions amb entitats de crèdit 269.197,46 
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Factoring sense recurs 0,00 

Avals executats reintegrats 0,00 

Altes operacions de crèdit 507.539,31 

Amb adminsitracions públiques 0,00 

Total deute viu al final del periode 776.736,77 
 

De l'anterior resulta el compliment del principi d'estabilitat pressupostària 
i de l'objectiu de la regla de la despesa.  Es fa constar que la informació 
referida es fa segons estimacions  raó per la qual  podrà no  ser coincident 
amb les dades definitives de la liquidació 2015 . 

Intervencions 
 
L’Alcaldessa a Sra. Imma Ferret cedeix la paraula a la 
Secretaria interventora que llegeix resumidament les dades 
trameses al Ministeri segons detall que consta a l’expedient k 
resum a dalt transcrit . 
 
El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP, demana 2 aclariments:  a 
que fa referència  l’ajustament en el primer requadre de baix de 
-43.577,49 € i ien el requadre de darrera on hi ha l’exercici 
corrent de gastos, en la primera columna en els crèdits inicials 
surt 1.055.600 i a l’estimació puja a 1.977.937. 

Per Secretaria es respon que ara no té la informació exacta, que 
està recollida a l’expedient  però que els ajustaments  
bàsicament són els que responen desviacions de finançament o a 
diferències que hi ha entre despeses que corresponen a un 
exercici però que es preveu que no es repetiran en exercicis  
anteriors o que són  d’aquest exercici però que realment 
corresponen a un altre i que són puntuals i per tant no s’han de 
tenir en compte en la capacitat. Per Secretaria es respon que 
les variacions són que s’  incorpora les modificacions de 
pressupost realitzades. 

3.- DONACIÓ DE COMPTES INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT, SEGONS 
LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL. ( TERCER TRIMESTRE 2015. 
280/2015. 

Vista que la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, va incorporar al dret intern la Directiva 
2000/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell , de 29 de juny 
de 2000, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 

Vist que posteriorment la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, en el seu article 4 estableix que 
els tresorers o, en el seu defecte, els Interventors de les 
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Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre 
el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei  per al 
pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclourà 
necessàriament el número i quantia global de les obligacions 
pendents en les que s’estigui incomplint el termini. 

Vist que aquest informe, sense perjudici de la seva presentació 
i debat en el Ple de la Corporació Local s’haurà de remetre als 
òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i als de la 
Comunitat Autònoma corresponent que tinguin atribuïda la tutela 
financera. 

Vist que l’art. 5 de la Llei 15/2010 preveu que en l’informe 
trimestral s’incorpori, si s’escau, la relació de factures o 
documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut 
més de tres mesos des de la l’anotació al registre de factures i 
no s’hagin tramitat els corresponents expedients de 
reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan 
gestor l’absència de la tramitació dels mateixos. 

D’acord amb l’esmentat es dóna compte al  Ple del resum dels 
informes trimestrals, corresponent al TERCER trimestre de 
l’exercici 2015 d’acord amb la informació detallada que consta  
l’expedient administratiu: 

TERCER  TRIMESTRE 2015 

  
  

         
Número    Import 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins termini 
legal     

-Aplicats a capítol 2 1341 855.498,40 

-Aplicats a capítol 6 45 61.849,92 

-Aplicats a resta pressupost 11 5.335,89 

Total 1397 922.684,21 

PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT    cap 2 12,98   

PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT  cap 6 17,66   

PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT  13,34   

Pagaments realitzats fora  el trimestre dins termini legal     

-Aplicats a capítol 2 0 0 
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-Aplicats a capítol 6     

-Aplicats a resta pressupost     

Total 0 0 

PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT EXCEDIT     

Pagaments totals durant el trimestre 1397 922.684,21 

      

Obligacions pendents que incompleixin termini legal 0 0,00 

al tancament del trimestre natural     

PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT EXCEDIT     

Obligacions pendents que compleixin termini legal     

dins periode de pagment  254 140.675,34 

PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT PENDENT 9,75   

 

Intervencions 
 

L’Alcaldessa a Sra. Imma Ferret fa consta que per error a les 
dades consta “2 trimestre” quan és el tercer i es fa la 
correcció i resumeix les dades a dalt transcrites que indiquen 
que s’està pagant per sota del termini legal. 

 cedeix la paraula a la Secretaria interventora 

4.- DONACIÓ DE COMPTES INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT, 
PERIODE MIG DE PAGAMENT SEGONS RD 635/2014,. (TERCER TRIMESTRE 
2015  ) 281/2015. 

Vista que la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, va incorporar al dret intern la Directiva 
2000/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell , de 29 de juny 
de 2000, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 
 
La Llei Orgànica 2/2012,  
de 27 de abril, introdueix el concepte de període mitjà de 
pagament, PMP,  com expressió del temps de pagament o 
endarreriment en el pagament del  deute comercial, de manera que 
totes les Administracions Públiques, en un nou exercici de 
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transparència, hauran de fer  públic el seu  període mitjà de 
pagament que s’ha de calcular d’ acord amb una metodologia comú. 
 
Vist el RD 635/2014 pel que es desenvolupa  la metodologia de 
càlcul del període mitjà de pagament  a proveïdors de les 
Administracions Públiques. 
 
Segons el RD 635/2014, el PMP medeix el que l’ Ajuntament està 
pagant (en termes econòmics), altrament  segons  la normativa de 
morositat ( Llei 15/2010): el PMP medeix  com l’ Ajuntament està 
gestionant les seves factures (en termes comptables). 
 

Segons el RD 635/2014, el PMP es medeix  el termini des de que 
es registra una factura fins que es paga, independentmene dels 
dies que se tarda en reconeixer  l ‘obligació, i pot ser 
negatiu: 

Si és (-) o < 30, SÍ que cumpleix amb el PMP establert com màxim 
pel RD 635/2014  (pot ser “negatiu” perque als dies 
transcorreguts entre la data de registre i el pagament , ha de 
“restar-se”   30 dies, que són els que abans –segons la 
normativa de morositat- podíen transcorrer des deel 
reconeixement de l’ obligació fins el pagamen).  El màxim,  ha 
de ser 30dies. (En termes econòmics, pot ser “negatiu”). 

 
Segons la normativa de morositat , Llei 15/2010,  hi ha  un 
periode màxim de 30 dies des de la  data de registre fins el 
reconeixement  de l’ obligació i altres  30 diess des de la data 
de reconeixement fins el pagament , per la qual cosa el periodo 
màxim de pagament era de 60 dies.   Mai pot ser negatiu. (En 
termes comptables, sempre ha de ser “positiu”) 
 
La magnitut de  l’ import de pagaments dins el trimestre pot no 
coincidir  ja que en el PMP segons  RD 635/2014 les factures 
pagades parcialment es tenen com no pagades en la seva totalitat 
i les factures pagades mitjançant compensació no es 
comptabilitzen en l’import de pagaments realitzats. 
 
La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute 
comercial en el sector públic estableix l’obligació de les 
Administracions Públiques i les seves  entitats i  organismes 
vinculats o dependents de publicar en el seu portal web el seu 
període mig de pagament a proveïdors. 
 

D’acord amb l’esmentat es dóna compte al  Ple del resum dels 
informes trimestrals segons RD 635/2014, corresponent al TERCER 
trimestre de l’exercici 2015 d’acord amb la informació detallada 
que consta  l’expedient administratiu: 

Dades Pagament a Tercers (PMP) 
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Tercer trimestre de 2015 
    

      

Entitat 

Ratio  

operacions 
pagades 

Import pagaments 
realitzats 

Ratio 
operacions 
pendents 

Import 
pagaments 
pendents 

PMP  

 
     

Santa 
Margarida 
i els 
Monjos 

-16,66 922.684,21 -20,25 140.675,34 -17,13 

PMP 
Global 

  922.684,21   140.675,34   

     Intervencions 
 
L’Alcaldessa a Sra. Imma Ferret resumeix les dades a dalt 
transcrites que indiquen que s’està pagant per sota del termini 
legal i cedeix la paraula a la Secretaria interventora que fa 
consta l’error  que surt al resum allà on diu 922.694,21 ha de 
dir  i 922.684,21 respecte l’import de pagaments realitzats. 

5.- APROVACIÓ EXPEDIENT  PRESSUPOST 2016. Exp  304/2015 

Atès l'article 165 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,  5 de març 
pel que s’aprova el text refòs de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i l'article 18 del Reial Decret 500/90, de 20 
d'abril, que desenvolupa el capítol primer del Títol sisè de la 
Llei 39/88, de 28 de desembre, i una vegada acomplerts els 
requisits legals que hi resulten, amb la realització dels 
documents necessaris i els informes preceptius. 

Vista la  Llei orgànica 2/2012 de 27 de abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF). 

Vist l’informe de la Secretaria Intervenció, elaborat conforme  
la Llei orgànica 2/2012 de 27 de abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) que estableix 
que en el pressupost 2013,  els controls de la llei orgànica 
2/2012 es compleixen en el pressupost vigent concretant que : 
 
a) s’assoleix l’objectiu d’estabilitat, fets els ajustaments SEC 
95 corresponents inclòs el de no execució, existint capacitat de 
finançament de 245.427 € (2,82%) . 
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b) la ratio del deute  l’exercici 2016 està dins dels marges 
legals, 10,05 %( 12,43 % amb PIE) (màxim 75%)  
 
Es presenta al Ple de la Corporació el Pressupost únic per a 
l'exercici del 2016, i amb la Plantilla de personal funcionari i 
laboral de la Corporació, les bases d'execució, els plans i 
programes d'inversió i financiació de la Corporació, per tal que, 
segons el procediment legal, siguin aprovats, segons els següents 
acords 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General  
s’acorda: 

 Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de   Pressupost 
general per a l'exercici de l’any 2016,  que conté els següents: 

Pressupost  Ajuntament : Previsió d'ingressos i de despeses de 
8.991.575,97 €. 

 Segon.- Exposar-lo al públic durant quinze dies hàbils  a 
l'efecte que els interessats puguin examinar-lo i formular-hi les 
al·legacions que tinguin per convenients davant del Ple de 
l'Ajuntament. En el cas que no es presenti cap en aquest termini 
es considerarà aprovat definitivament sense necessitat de nou 
pronunciament. 

 Tercer.- Aprovar la Plantilla de Personal de la Corporació 
per a l'exercici de l’any 2016, i exposar-la al públic 
conjuntament amb el Pressupost, una vegada que aquest estigui 
aprovat definitivament. 

 Quart.- Revisar els plans i programes d'inversió i 
financiació, que apareixen a la documentació annexa al projecte 
del Pressupost, per al quadrienni 2016-2019. 

 

  
PRESSUPOST D'INGRESSOS  
2016 2016 

      
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 4.022.700,00 
CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 25.000,00 
CAP. 

III TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.649.691,54 
CAP. IV TRANSFERENCIES CORRENTS 2.375.284,43 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 107.400,00 
TOTAL OPERACIONS CORRENTS 8.180.075,97 

CAP. VI 
ALIENACION D'INVERSIONS 
REALS 0,00 

CAP. TRANSFERENCIES DE CAPITAL 519.500,00 
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VII 
CAP. 

VIII ACTIUS FINANCERS 0,00 
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 519.500,00 
CAP. IX PASSIUS FINANCERS 292.000,00 
TOTAL OPERACIONS FINANCERES 292.000,00 
  TOTAL 8.991.575,97 
      
  PRESSUPOST DE DESPESES 2016   
      
CAP. I DESPESES DE PERSONAL 3.342.792,63 

CAP. II 
DESPESES DE BENS CORRENTS I 
SERVEIS 3.882.845,25 

CAP. 
III DESPESES FINANCERES 3.800,00 
CAP. IV TRANSFERENCIES CORRENTS 305.711,54 
TOTAL OPERACIONS CORRENTS 7.535.149,42 
CAP. VI INVERSIONS REALS 1.270.000,00 
CAP. 

VII TRANSFERENCIES DE CAPITAL 5.000,00 
CAP. 

VIII ACTIUS FINANCERS   
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 1.275.000,00 
CAP. IX PASSIUS FINANCERS 181.426,55 
TOTAL OPERACIONS FINANCERES 181.426,55 
  TOTAL 8.991.575,97 

 

PLANTILLA DE PERSONAL 2016 

PROVÍNCIA: BARCELONA 

Corporació: AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 

Núm. de registre territorial: 08251 

Núm. de registre entitat local: 01082515 

PERSONAL FUNCIONARI 

Plaça Núm. Vacants Grup C Destí 

Amb habilitació de caràcter nacional 

1 Secretari-Interventor /Secretari 1 0 A1
 26 

1 Interventor      1         1         A1         
26 
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1 Tresorer                                                 1                
1     A1        18 

Escala d’Administració general 

Subescala Administrativa: 

2 Administratius  2 0 C1 22 

2 Administratiu 2 0 C1 21  

Subescala Auxiliar: 

5 Auxiliars Administratius  5 2 C2 18  

( 2 cobertes interinament) 

Escala d’Administració Especial 

Subescala tècnica 

1 Tècnic Superior Arquitecte 1 1 A1 24  

( temps parcial coberta interinament) 

1 Tècnic Superior Enginyer 1 1 A1 24 

( temps parcial coberta interinament) 

  

Subescala Serveis especials 

Policia Local 

Sotinspector policia local 1 0 C1 22  

Sergent policia local  1 0 C1 21  
Sergent policia local  1 1 C1 18   
(promoció interna ocupada interinament) 

Caporal policia local 5 1 C1 18  

(  una plaça a extingir i una ocupada en comissió de serveis) 

Agents policia local 9 4 C1 16  

( 3 cobertes interinament   )  

Personal d’oficis 

Conserge edificis municipals          1     1        
E  12  

(coberta interinament) 
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Conserge escoles                       2     2        
E  12 

( 2 cobertes interinament   )  

 

PERSONAL LABORAL 

PERSONAL LABORAL PERMANENT 

 

Plaça Núm.  Vacants Situació     

 

1 Administració General 

 

1.1 Administratiu/va 1 0 ---   

1.2 Aux. Administrativa 2 0 ---    

(1 a extingir per funcionarització) 

 

2 Administració Especial 

 

2.1. Serveis especials 

 

2.1.1 Personal d’oficis 

2.1.1.2 Oficial 1ª Paleta 1 1 coberta 
interinament 

2.1.1.4 Oficial 1 manteniment  1 1                coberta 
interinament 

2.1.1.4 Oficial 2 reforç brigada 1 1 coberta 
interinament 2.1.1.5 Jardiner oficial 3a. 1 0 --- 

2.1.1.6 Oficial 3a ( manteniment Brigada) 1 1
 coberta interinament 

2.1.1.7 Peó 1 1 coberta 
interinament  
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2.1.1.8 Conserge 3 2 (2- cobertes 
interinament) 

2.1.2 Monitor esports 1 0 --- 

2.1.3.1Tècnica Directora Biblioteca 1 0  

2.1.3.2 Tècnica Auxiliar de Biblioteca 2 0   

2.1.4 Directora- Educadora  Llar d'Infants 1 1
 coberta interinament 

2.1.5 Educadora d’adults 1 0 jornada no 
complerta 

2.1.6 Educadora Llar d’Infants 11 4 4-cobertes 
interinament +1 realitzant funcions de directora  

2.1.7 Educadora Casal de Joves 1 0 jornada complerta 

(realitzant funcions  educadora llar d’infants) 

2.1.8  Treballadora Familiar 2 1 1 coberta 
internament    

2.1.9  Tècnic Serveis Ciutadans 1 0 realitzant 
funcions de director de serveis  

2.1.10 Insertora Laboral 1 0 ---  

2.1.11 Educadora Social 1 0 ---  

2.1.12 Director de serveis 1 1 coberta 
interinament 

2.1.13 Tècnic d’ Acció Cívica 1 1 coberta 
interinament 

 

2.2 Serveis Tècnics 

2.2.1. Tècnic Medi Ambient 1 0 

   

PERSONAL LABORAL NO PERMANENT 

Plaça Núm.  Vacants      

 

1 Administració General 
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 1.1.    Aux. Administrativa 2 0 --- 

 1.1.1  Aux. Administrativa consultori 1 0 jornada no 
complerta 

 

2 Administració Especial 

2.1. Serveis especials 

2.1.1 Personal d’oficis 

2.1.1.1 Oficial 3a(abans enterrador) 1 0 ---   

2.1.1.2 Oficial 1a  1 0 ---   

2.1.3 Monitor esports 1 0 ---  

2.1.4Tècnica en comunicació 1 0 ---  

2.1.6 Mestre de reforç –Escola d’Adults- 2 0 ---  

2.1.7 Educador Ludoteca i Espai familiar 1 0 ---  

2.1.8 Educador/a Casal de Joves 1 0 ---  

2.1.9 Agent de desenvolupament local 1 0 ---  

2.1.10 Auxiliar Educadora Social 1 0 ---   

2.1.11Tècnica Auxiliar de Biblioteca 1 0 jornada no 
complerta  

2.1.15 Educadora Llar d’Infants 2 0 

 

PERSONAL FUNCIONARI NO PERMANENT 

Plaça Núm.  Vacants      

 

2 Administració Especial 

2.1. Serveis especials 

2.1.13 Insertor/a Laboral 1 1 --- 

2.1.14 Tècnic/a dinamització economica 1 1 ---  

2.1.6 Mestre de reforç –Escola d’Adults- 1 1 ---  
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Intervencions 

L’Alcaldessa  Sra. Imma Ferret diu que s’han fet vàries reunions 
amb els diferents grups municipals i que el pressupost 
s’incrementa en un 6.11 % envers el 2015, i   cedeix la paraula 
al  Sr. Andreu Clemente del grup PSC   que explica tot llegint 
parcialment  el document Memòria d’Alcaldia que recull 
l’expedient de pressupost “ Seguint les indicacions de l'article 
149 1.a) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
s'analitzen tot seguit els trets bàsics damunt els quals se 
sustenta el Pressupost de l’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos per a l'any 2016. Continua existint una situació 
econòmica difícil pel que fa a la millora dels recursos que 
disposa l’Ajuntament per afrontar el desenvolupament de les 
seves activitats prestadores de serveis. Aquesta situació és la 
mateixa que ens estem trobant els darrers anys. Això fa que, 
enguany també, haguem de tornar a plantejar un pressupost de 
contenció, tant de la despesa corrent que es troba vinculada als 
ingressos ordinaris de la Corporació, com en l’apartat 
d’inversions.  El pressupost de la Corporació per a l’any 2016 
puja la quantitat de 8.991.575,97 €. Aquesta quantitat 
representa un increment d’un 6,11% en relació al pressupost 
inicialment previst l’any 2015 (que era de 8.473.745,81 €). 
Aquesta variació incremental, tal com s’indica en la memòria 
econòmica, ve donada fonamentalment per l’increment dels costos 
de subministraments,  per un augment de les accions en l’àmbit 
del foment de l’ocupació i per determinades inversions, 
compensats aquests dos darrers aspectes per un increment de les 
aportacions de la Diputació de Barcelona. Per a cada exercici 
pressupostari els ingressos es calculen sempre amb rigor, cosa 
que enguany s’ha fet, si cap, amb més intensitat en la mesura que 
es continua preveient una limitació d’ingressos en determinats 
conceptes, especialment pel que fa referència a l’Impost de 
construccions, les Plusvàlues o l’Impost d’Activitats 
Econòmiques. Pel que fa a les despeses, el criteri general dins 
dels diferents capítols ha estat de que aquelles despeses que 
s’han pogut mantenir congelades s’ha mantingut el mateix nivell 
de despesa, i aquelles en que s’ha pogut disminuir, així s’ha 
fet. En l’àmbit de personal  manté la tònica de contenció en 
aquesta part del pressupost. Dins l’àmbit de la despesa corrent  
és des d’on es contemplen les despeses ordinàries per a fer 
funcionar i mantenir els diversos serveis que presta l’Ajuntament 
als ciutadans del tipus obligatori com neteja viària, recollida 
d’escombraries, biblioteca... o de tipus voluntari com serveis a 
la joventut, de cultura, per a l’educació... Dins d’aquest 
capítol es procura mantenir dins el mateix nivell de qualitat i 
prestació els serveis, sent una mostra evident de l’efectivitat 
de les mesures d’estalvi empreses, procurant mantenir la dinàmica 
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de creixement de les prestacions, que evolucionen al ritme del 
desenvolupament del municipi. Les partides que més es consoliden 
en aquest apartat corresponen a les destinades a activitats 
adreçades a les persones en situació d’atur, bàsicament plans i 
projectes de foment de l’ocupació i al desenvolupament econòmic 
en general del municipi, del tot necessàries en els moments 
actuals de crisi. S’obté una correspondència pel que fa a la 
sostenibilitat dels serveis, al comptar amb subvencions de la 
Diputació per tot l’àmbit del foment a l’ocupació. Respecte 
transferències un apartat important inclou tot el que suposa 
suport a Entitats socioculturals locals, així com ajudes 
individuals i a famílies dins el servei de Benestar Social, que 
té aquest 2016 un important increment. A banda,  altres 
aportacions a ens que gestionen determinats serveis, com 
l'aportació a la Mancomunitat Penedès-Garraf pel tema de la 
gestió de residus o el Centre d’Animals Domèstics; o bé 
aportacions al Consell Comarcal per la gestió de temes vinculats 
a la prestació dels serveis de Benestar Social, que per llei les 
te atribuïdes aquest Ens. En aquest apartat s’han mantingut el 
major nombre de quantitats en relació a l’any 2015. Es posa a la 
disposició dels ciutadans i les entitats tot un seguit 
d’infraestructures i de serveis per tal que aquests puguin 
desenvolupar les seves activitats en condicions òptimes. Com ja 
hem esmentat, però, aquesta congelació no afecta les partides 
destinades a donar suport a les persones i famílies amb 
dificultats socioeconòmiques i les de lluita contra l’exclusió 
social, que no només no s’han vist afectades per aquesta política 
d’estalvi, sinó que gaudeixen d’un important increment. Enguany, 
les inversions es programen en funció de les capacitats de 
finançament, i atenent que no es pot utilitzar el romanent 
d’exercicis anteriors per anar fent noves incorporacions 
d’inversions al llarg de l’any. S’han col·locat en el pressupost 
inicial, el major nombre d’inversions possible, comptant amb 
finançament propi (ajuts de caixa de la Diputació) o bé amb 
finançament extern finalista compromès (subvencions). En el cas 
de l’atorgament de noves subvencions finalistes per part d’altres 
administracions es podrien incorporar noves inversions. Com obres 
importants incloses en aquest pressupost hi ha les destinades a 
enllestir definitivament les reformes al celler i la 
rehabilitació de les cobertes de l’ala de ponent del Castell de 
Penyafort. També és previst diversos re asfaltats viaris, la 
construcció de nínxols nous, reformes en l’enllumenat públic, 
millores en la zona del mercat, a la piscina i la deixalleria 
municipal, per posar uns exemples. Com a resum enguany s’ha 
tornat a fer un pressupost el més real i ajustat possible, tenint 
en compte la situació econòmica general i la de les famílies en 
particular, ajustant-se al previsible nivell d’ingressos i, a 
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més, complint amb els principis legals de capacitat de 
finançament i de la regla de la despesa.  Aquest  torna a ser un 
pressupost moderat, però que  vetlla per mantenir el nivell de 
qualitat dels serveis que l’Ajuntament presta als ciutadans i 
aplicant unes polítiques públiques de suport als col·lectius 
socials més desfavorits.  Un pressupost que servirà per continuar 
fent al llarg de tot l’any 2016, una política d’austeritat, 
aplicant els mecanismes que siguin necessaris de càlcul de 
costos, redistribució de recursos i organització eficient, per 
tal que repercuteixi el menys possible la difícil situació 
econòmica en el funcionament de l’Ajuntament, una administració 
que, no ho oblidem, actua no només com a entitat prestadora de 
serveis, sinó també com a redistribuïdor dels recursos recaptats, 
estructurant espais de relació i convivència entre tots els 
ciutadans i ciutadanes. “ 

El Sr. Joan Baptista Rubió del grup CIU diu que vol demanar uns 
aclariments en el pressupost de despeses , que hi ha una partida 
de 7.000 € per la retirada de vehicles que no l’entén.  Si el 
vehicle que retirem el paga normalment el propietari, que li 
posen una denúncia i paga la grua aquests 7.000 € els trobo molt 
exagerats.  Pot ser que per les festes hi hagi alguns dies que 
la grua hagi de retirar els vehicles mal aparcats, però 7.000 € 
crec que és una partida força important.  

El regidor Sr Oriol Torrents del grup del PSC respon, que  
aquesta partida és una partida que figura a l’apartat de 
despeses però també figura a l’apartat d’ingressos i si es 
recorda, al llarg d’aquest any s’ha hagut de modificar perquè 
havia hagut un sobrecost.  Que és cert que pels motius que sigui 
es retira un vehicle de la via pública, això la grua ho cobra, 
això es paga d’aquesta partida, però aquesta partida té la seva 
“bessona”, a l’apartat d’ingressos que és on va a parar la part 
de l’infractor al que se li ha posat una multa i se li ha 
retirat el vehicle, i que paga, no en concepte de multa, sinó de 
retirada de vehicle, doncs això va a parar a una altra partida, 
per tant aquesta partida té 7.000 € d’ingressos i una previsió 
de 7.000 € de possibles despeses.  Es preveu que es gastaran 
7.000 € i es preveu que s’ingressaran 7.000 €.  Que potser 
després no s’arriba a gastar 7.000 €, però en principi el 
funcionament és aquest i funciona d’aquesta manera. 

El Sr. Joan Baptista Rubió del grup CIU  diu que en estudis i 
treballs tècnics, puja  un 33,33 % de la partida, de 60.000 es 
passa a 80.000,  “ això que és degut a que s’hagin de fer 
projectes del Pla General? O perquè és això?” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret respon que  bàsicament l’increment 
de partida per aquest any 2016 és en funció del que s’ha anat 
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gastant aquest any, i preveient a més  la contractació  per 
encarregar els projectes que  es poden dur a terme durant el 
mandat, de cara a poder demanar subvencions  que esperen que ben 
aviat puguin sortir per part de  les administracions, tant de la 
Generalitat com de Diputació. 

El Sr. Joan Baptista Rubió del grup CIU   afegeix  que la partida 
retribucions bàsiques funcionari urbanisme puja un 8,75%, i 
pregunta “ això que és per la pujada de l’arquitecte o serveis 
tècnics?” 

Per la Secretària es respon que no s’ha fet cap increment ni de 
jornada ni res, que és per 50% de la paga extra pendent, aquest 
50% de la paga extra pendent 2012, la part principal s’imputa a 
retribucions bàsiques, l’altra part a fons social, per tant la 
majoria de retribucions bàsiques estiguin més incrementades per 
aquesta raó.  

El Sr. Joan Baptista Rubió del grup CIU   fa  una consulta sobre 
el Cementiri, “els nínxol ja veig que hi ha una partida de 
100.000 €, que veig correcte, si s’ha de fer doncs ja està, però 
el resto, hi ha uns 33.000 € de personal, posa personal laboral 
temporal, productivitat personal laboral cementiri, quota 
seguretat social cementiri, això que tenim una persona destinada 
allà tot l’any al cementiri?  “ 

Per la Secretària Interventora es respon que el tema és que 
inicialment en el càlcul quan es va establir quan es va establir 
la distribució funcional de la despesa, per àrees en aquest cas, 
doncs originàriament estava el que era l’enterrador, i  que fa  
funcions de la brigada, i tenint en compte que la Brigada dedica  
hores a fer activitats al cementiri, doncs aquest any es va  
considerar que  a fi i efecte de que hi ha una persona que 
estava com a enterrador, imputar la despesa a l´àrea de 
cementiri. 

El Sr. Joan Baptista Rubió del grup CIU   diu que fa alguns anys 
que porta demanant que s’ hauria de fer una aportació perquè “és 
tercermundista el que tenim allà al cementiri, és que puguem 
tenir un elevador per poder posar les caixes al nínxols de dalt.  
Crec que no val tants diners poder posar un elevador elèctric 
per poder pujar les caixes.  Ja porto dos o tres anys demanant 
això.  Crec que s’hauria de fer alguna partida amb aquest tema.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret respon del tema de l’elevador 
elèctric i creu recordar que l’empresa que fa el servei de 
serveis funeraris, havia fet una proposta de fer aquesta 
inversió com a empresa, de portar aquest element, ja que 
gestiona o fa els serveis funeraris en aquest cementiri com en 
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d’altres de la comarca, havia sigut una de les seves propostes 
que volia fer, de moment no l’ha dut a terme, i s’està una mica 
a l’espera a veure si l’empresa ho porta a terme i aniria bé ja 
que no s’hauria de fer aquesta despesa i que fos una despesa 
compartida amb altres cementiris, que en casos concrets 
l’empresa el porta.   

El Sr. Joan Baptista Rubió del grup CIU diu que “l’enllumenat 
augmenta un 40%, però ja ho veig correcte que és per canviar les 
bombetes.  Servies socials una partida de 292.000 €, la trobo 
molt descompensada, tenim subvencions, però no sabem exactament 
quines partides tenim per serveis socials.  La majoria són 
subvencions i per serveis socials no en veig partida important.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  respon que en l’apartat del 
pressupost que correspon a funcionals estan agrupades totes les 
partides amb despeses dintre d’aquest funcional que es diu 
serveis socials, en aquest sentit doncs, s’inclouen totes les 
subvencions a entitats socials, les aportacions a la cooperació 
i solidaritat, les aportacions que es fan al Consell Comarcal 
per prestar els serveis directes de serveis socials, les 
aportacions a mancomunitat, les assegurances, les despeses de 
serveis corrents, aigua, llum, combustible, telefonia, les 
despeses de personal, que ho inclou tot, quota de seguretat 
socials, de  productivitat, complements, hores extres, en 
principi hi ha tota la despesa d’aquest gran bloc de serveis 
socials.  A banda d’aquest bloc de serveis socials, també hi ha 
d’altres subblocs que també van relacionats amb serveis socials 
però no són directament al funcional que estableix a l’hora de 
desglossar-los, com poden ser el Corriol, serveis de mediació, 
el banc d’aliments i mediació intercultural.” 

El Sr. Joan Baptista Rubió del grup CIU diu  que el Centre de dia 
ens consta 12.900 € i no en fem res, està tancat, i això només 
és el gasto que ens comporta cada any. 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  respon  que el que en  diem 
Centre de Dia, que no li hem canviat el nom perquè és un centre 
de dia i és el que esperem que algun dia pugui ser, és el que 
hem destinat a un altre ús temporal, i que per això vam rebre 
subvencions de Diputació per poder dur a terme, que és l’espai 
d’economia social i solidària, que és tenim tota la part 
d’emprenedoria, on tenim tots els tallers dintre del Servei 
Local d’Ocupació, tots els tallers encaminats a l’autoocupació i 
a l’emprenedoria. Que també hi és el Banc del Temps que s’ubica 
en aquest espai, així que l’espai funciona amb un altre ús 
temporal.  Que aleshores per això té una despesa, hi ha despeses 
de l’assegurança, d’energia elèctrica, de mobiliari.  Es va  
inaugurar aquest nou espai al mes d’octubre.   Es diu Centre de 
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Dia perquè el funcional continua sent el mateix, perquè tard o 
d’hora serà el Centre de Dia pel qual es va dissenyar i es va 
pensar aquell espai. 

El Sr. Joan Baptista Rubió del grup CIU diu  que una altra 
partida que voldria que poguéssiu aclarir-ho és neteja 
dependències d’escoles, 180.000 €.  Hi ha vàries partides de 
neteges d’altres dependències, però trobo aquesta partida 
augmenta un 2.400 %.  Estava feta a 7.200 i passa a 180.000. 

Per la Secretària Interventora es respon que el full excell 
resum comparatiu està malament, que s’ha saltat la línia Que en 
el llistat que surt del programa informàtic que també es va 
trametre  està correcte.  

El Sr. Joan Baptista Rubió del grup CIU diu que  l’aportació al 
comerç ambulant mercats diumenge, que de 58 passa a 85, puja un 
46% més. 

Per la Secretària Interventora es respon hi ha dos inversions 
previstes en l’àmbit del mercat, armaris elèctrics i punt de 
llum, i si es sumen totes dues despeses d’inversions,  d’un 
l’any per l’altre, és normal que suposin més diners, que  és per 
això que puja tant. 

El Sr. Joan Baptista Rubió del grup CIU manifesta que “vist el 
pressupost de tot l’any i el de l’any passat que tampoc no puja 
massa més, “ pèro que el pressupost real d’aquest any 2015 
tampoc el poden valorar massa perquè també s’haurà augmentat més 
de l’inicial, però  que des de Convergència en el Pressupost s’ 
abstindran. 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC diu que ” escoltant Andreu 
Clemente, ningú diria repetint com ell a repetit onze vegades 
contenció, moderació, austeritat, que estem parlant del 
pressupost més alt de l’Alt Penedès.  És a dir, aquí estem 1.163 
€/habitat i el següent que el segueix que és Sant Sadurní està a 
1.023,  això dels pressupostos coneguts fins al moment.  És a 
dir, tenim una diferència amb el segon de 140 €.   Tot i així 
se’ns plantegen més enllà d’aquest fet, potser anecdòtic, pitjor 
per nosaltres que tenim un PIB tant elevat, se’ns plantegen 
seriosos dubtes sobre moltes partides, el primer seria el 
personal d’aquest ajuntament, quan cobren cada una de les 
sortides per dietes? “ 

Per la Secretària Interventora  es respon que el que diu la 
normativa. 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC “I quan és?” 
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Per la Secretària Interventora  respon que no ho sap de memòria, 
hi ha una quota fixada, que és per dietes hi ha un màxim, i que 
és  per una normativa de l’any 2003.  

El Sr. Josep Arasa del grup ERC  respon  que els estranya 
moltíssim que en la partida 920.23020 se”’ls hi posi 0 € de 
dietes. 

Per la Secretària Interventora  respon que moltes d’aquestes 
partides estan per vinculació, es a dir, quan no es sap si es 
gastarà en l’una o en l’altra, en una es posa 0 € i de l’una 
passa a l’altra.  Es fa amb aquesta previsió quan no es sap 
quant es gastarà.   Possiblement no hi ha per personal però sí 
que hi ha per càrrecs polítics, com el funcional és el mateix, 
per vinculació s’aprova la despesa corresponent.  Es a dir, pot 
ser que a la partida la despesa sigui 0 però es pugui aplicar la 
despesa si hi ha  vinculació  

El Sr. Josep Arasa del grup ERC  respon  “És a dir, d’entrada es 
pot dir que menja més un càrrec que no pas un conserge.” 

Per la Secretària Interventora  respon que no és què mengin, que 
en principi la majoria d’activitats que fan les persones que 
treballen a l’Ajuntament que es puguin cobrar dietes bàsicament 
és perquè hagin de fer un curs que duri matí i tarda i llavors 
sí que podran cobrar dietes si mengen a fora i se li pagaran.    

El Sr. Josep Arasa del grup ERC diu que en aquest cas, per l’any 
que ve la previsió que es té  és 0. 

Per la Secretària Interventora  respon que és 0 perquè si la 
partida no hi ha diners es farà per vinculació jurídica, perquè 
hi ha diners suficients en la partida que la vincula.  

El Sr. Josep Arasa del grup ERC diu  que “a propòsit de la 
neteja, hem fet els comptes d’una altra manera, evidentment, 
sense tenir en compte la neteja del mercat, la neteja viària, ni 
el manteniment de la jardineria, dediquem a neteja al pressupost 
que presenta el PSC en aquests moments és de 395.640 €, és a dir 
65.676.000 pessetes, això representa pels habitants del municipi 
que paguem 51 € només per neteja.  Quan s’ha fet el darrer 
concurs per adjudicar aquest servei?” 

L’Alcaldessa pregunta  “Estem parlant de neteja viària?” 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC respon que es refereix només de 
dependències municipals, i pregunta  quines són les empreses. 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  respon   que “les 
dependències municipals són totes aquelles on es presten els 
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serveis, incloses les escoles, i per això puja el que puja, el 
concursos crec recordar que s’acaba al 2016, està previst que 
s’acabi el servei de neteges gran i el Consultori i d’una de les 
escoles crec que va amb un altre contracta a banda, que també 
s’acaba a l’any que ve. “ 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC diu que “En neteja de 
dependències ens anem a unes quantitats veritablement 
sorprenents, gairebé 400.000 € per escombrar, netejar, posar 
paper de wàter, i suposa que són molt néts, es clar. “ 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  respon “Estem prestant els 
serveis adients a tots aquests serveis que estem donant a la 
ciutadania, tenim molts equipaments i és evident que han d’estar 
en òptimes condicions, sobretot les escoles, les escoles bressol 
que necessiten una neteja més acurada.”  

El Sr. Josep Arasa del grup ERC  pregunta “ No seria millor 
sumar tots aquests valors, enlloc de fer diferents partides i a 
partir d’aquí fer un sol concurs? “ 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  respon  que és un sol concurs el 
que es fa. 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC  pregunta “És un sol concurs el 
que ho fa tot.  Quines empreses són les que fan aquest 
subministrament? “ 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  respon   que són dues empreses i 
cedeix la paraula  a la Secretària Interventora  . 

La Secretària Interventora explica que   hi ha una empresa a qui  
se li va adjudicar per procediment obert fa 4 anys, per concurs 
per regulació harmonitzada, és a dir que es va haver de publicar 
la licitació en el DUE (en el Diari Oficial de la Unió Europea) 
i l’adjudicatari va ser Neteges Penedès, hi ha dos coses que són 
anuals i que són dos coses diferents, que és el de la neteja de 
l’Escola Arrels que ho fa una empresa del municipi, LAUMAR, i 
també la neteja del Consultori que és anual i que també és la 
mateixa empresa.  Que en principi l’any que ve s’haurà de 
començar a licitar i aquesta vegada es preveu fer en principi 
tot, però en principi ara hi ha una empresa que fa la majoria 
del servei.  

El Sr. Josep Arasa del grup ERC   diu que amb la suma per valors 
i de partides, per telèfon  hi ha previstos 95.400 € que és a 
dir 13 € per habitant.”  tenim un dels serveis més cars de 
telefonia de tot el  Penedès per dir-ho comparativament, a 
Olèrdola que han fet un concurs, estan a 6 € per habitant, menys 
de la meitat.  Això no depèn del volum de feina, estem parlant 



26 

 

del nombre d’habitants i de gestions, a Olèrdola a 6 € i aquí 
estem a 13 € per habitant, no tenim un concurs, no s’ha fet cap 
mena de valoració conjunta, tenim un servei obsolet i això ho 
estem pagant amb escreix amb els diners, evidentment, de tots 
els habitants, dels ciutadans i ciutadanes de la localitat.    
Aleshores aquest pressupost caldria també condicionar aquests 
95.400 € a una partida i a un concurs perquè això ho fem a les 
nostres cases, perquè tots canviem de companyia quan ens convé i 
no entenem com estan passant els anys i això encara no s’ha fet 
aquí, tenint dades comparatives que tenim d’altres ajuntaments.”   

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  respon   que “Tal i com vam 
informar a la Comissió Informativa, tot el tema de telefonia 
s’ha endreçat durant aquest any, i es preveu que aquest any 2016 
es pugui fer ja el concurs.  De fet s’estan elaborant ja els 
plecs, i esperem que ben aviat es pugui dur a terme el concurs.  
No és fàcil perquè tenim molta diversitat i diferents tipologies 
de contractes i això ha fet que durant aquest any sobretot 
s’hagi pogut endreçar, posar-ho tot al dia per poder dur a terme 
uns plecs acurats i que es pugui dur a terme aquest concurs de 
cara al 2016 que és com es preveu, tal i com vam dir.” 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC   diu que des de la 
liberalització del servei telefònic i del servei elèctric han 
passat molts anys, fins a tal extrem que ens aquests moments ens 
trobem igual amb el servei elèctric que tenim 298.650 € de 
despesa, gairebé 50.000.000 de pessetes, de despesa sense cap 
concurs previst. 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  contesta que “Això no és cert, 
tenim un concurs fet a través de l’Associació Catalana de 
Municipis, de tot el subministrament elèctric de Santa Margarida 
i els Monjos.  Les dades hi són estan a disposició de tots els 
regidors i regidores en aquesta Secretaria  “ 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC   diu que no hi ha tots els 
edificis municipals. “Una de les partides més importants que 
proposa el PSC és la destinada a esports, 507.996 € 84.000.000 
de pessetes, ja ho deia aquest poeta romà de que “país circ”, 
sembla ser que el PSC ho ha canviat per festes majors i esport.  
Aquesta obsessió per l’esport els porta a destinar una partida 
de 3.300 € a les activitats esportives de la Biblioteca, no hem 
faran creure a mi que a la biblioteca 3321.22609 es destina a 
activitats esportives per fer coses a la Biblioteca, i aquesta 
partida a cap i a la fi tampoc la discutirem si no fos perquè 
per assistència social per la subvenció a famílies en aquests 
moments de crisi es destinen tant sols 30.000 € , o per l’Escola 
d’Adults destinem aproximadament una tercera part 198.000.  Que 
per cultura poden gastar tant sols 1 € més del que es gasta per 
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telèfon, és a dir, anem a gastar 14 € per habitant, mentre que 
per telèfon gastem 13, realment són descompensacions que sí que 
criden l’atenció, molt més del que deien fins ara de contenció, 
no valdria la pena de modificar la proposta i que seria més 
rendible, això si menys electoral sense tocar allò que és 
imprescindible per la partida esportiva, invertir més en cursos 
de formació professional, en programes educacionals, o en una 
entitat per fomentar emprenedoria?  “Hi ha un altre tema que 
també ens agradaria tocar, el que són les noves tecnologies, 
aquí se’ns va donar repetidament la raó quan parlem de que és 
imprescindible posar la fibra òptica en els polígons 
industrials, que les empreses tant sols ho volen fer en zones 
urbanes,  perquè es clar, aquí és on també seguim amb el país 
circ, allò de lo de la pornografia i del futbol per tothom ja 
ens va bé, doncs mira aquest Ajuntament destinem 2.000 € a noves 
tecnologies, realment ens sembla una mica de presa de pèl.  Com 
una acció inhalàmbrica a internet i wifi, quan realment seria 
important agafar i potenciar al màxim i donar el màxim servei, 
hi destinarem aquest any que ve 0 €.  Quan realment el que ens 
faria falta seria agafar i augmentar la potència de tots els 
serveis perquè tots els nens, i adults i grans poguessin tenir 
internet gratuïta des de cada una de les dependències 
municipals.  Doncs aquest any que ve hi destinarem l’enorme 
quantitat de 0 €.  Però la renovació de lluminàries, per 
compliment de la normativa hi destinarem 35.000 €.  L’Estat 
espanyol és el que més gasta d’Europa en enllumenat públic, de 
que ens serveix tenir una il.luminació espectacular en base a 
leds quan tenim els parcs infantils encesos a qualsevol hora de 
la matinada? Està bé canviar les llums per leds, és necessària 
tanta intensitat lumínica? Fer canvi per reduir la intensitat és 
també un fort estalvi econòmic i així s’evitaria el 
malbaratament i sobretot la contaminació lumínica.  Perquè no 
preveiem regular la intensitat a partir de certa hora a tots els 
carrers apagar la meitat dels fanals?  “ 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  contesta  que s’està fent. 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC   “En alguns carrers, però no 
estem adjudicant una partida suficient amb 35.000 € com per 
agafar i regular aquesta intensitat i apagar.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  “Hi ha reguladors de fluxe.” 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC   “La partida més important de 
les obres públiques és el Castell de Penyafort, aquest any hi 
volen dedicar 682.700 €, proposen 93 € de cada habitant del 
municipi, encara ningú no ens ha explicat quin és l’objectiu, 
quin és el pla d’utilitats que és té en un termini de 5 o 10 
anys. Continuem abocant-hi diners, entre d’altres ja dic 93 € 
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per cada habitant paguem a l’any.   No hem sabut trobar cap de 
les propostes que nosaltres hem fet en les reunions de 
portantveus, el hi vam proposar elaborar un pla parcial 
d’urbanisme, un estudi d’utilitats per Santa Margarida, no ho 
veiem reflectit en el pressupost, hem proposat asfaltar, 
enllumenar i senyalitzar el solar de Cal Barreres, tampoc ho 
veiem concretat en cap partida, a nivell social hem proposat, de 
fet ja ho acabarem parlant probablement i malauradament després 
de l’aprovació o no d’aquests pressuposts del PSC, un pla de xoc 
per acabar amb l’exclusió social, les dades del municipi no són 
excessivament “bollants”, tenim un 17,7 % d’atur, recordem que 
la mitjana del Penedès és el 15,5%, tenim un analfabetisme 
altíssim, tenim el creixement desmesurat durant anys de la 
població, un 45% en 10 anys, quan tots els sociòlegs diuen que 
més del 15% és molt difícil agafar i integrar, doncs bé, no 
estem fent operacions d’integracions ni de bon tros, el nombre 
de persones que visiten l’àrea bàsica d’atenció social és de 958 
segons la memòria que ens van donar últimament, és a dir el 
13,05 % de la població, el 28% dels catalans diu que estan 
pitjor que l’any  passat, i encara no veiem una partida que ens 
diguin farem un pla de xoc que acabi amb aquesta exclusió 
social.  Els hi hem proposat la creació d’una cooperativa de 
crèdit local per fomentar l’emprenedoria, no ho veiem reflectit 
enlloc.  Hem parlat d’un pla urgent contra la pobresa 
energètica, de moment està en paraules quan sabem que tenim un 
11% de les famílies amb nens menors d’16 anys que pateixen 
pobresa energètica, que les dades són esfereïdores, que realment 
el 19,7% dels parats pateixen pobresa energètica, etc.. Que ha 
crescut un 77% el nombre de famílies que necessiten ajuda per 
pagar el rebut, no veiem en cap cas que això estigui reflectit.   
A nivell de cultura els hi vam proposar que fessin un estudi de 
noms, renoms i malnoms de les cases del municipi, la seva 
evolució, i tampoc estem veient que això estigui reflectit, o un 
recull de fotografies familiars per la creació i posterior 
publicació de la història gràfica del municipi.   En noves 
tecnologies, el que abans els esmentava, d’implementar  la xarxa 
wifi de tots els edificis municipals i augmentar-ne la potència, 
etc, 0€.  En administració i gestió, els hi vam demanar la 
possibilitat de fraccionar l’IBI en quatre vegades, no ho veiem 
reflectit enlloc.  Estem parlant de centralitzar i modernitzar 
el servei telefònic municipal, no veníem que en cap cas això en 
vingui reflectit.  Hem demanat un canvi en la reglamentació en 
matèria de subvencions directes, i les encobertes sobretot, 
perquè s’estableixi com a principi fonamental distribució 
d’ajudes de criteri de bé comú, tampoc això s’acaba de reflectir 
en el pressupost.  Encara hi ha més de qüestions que per no 
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avorrir deixarem de moment en el tinter per després en el moment 
de la votació.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  diu que li “sembla molt bé tota 
la exposició que des de el grup d’Esquerra considereu davant 
d’aquest pressupostos, però val a dir que també estaria bé, que 
està molt bé tot el que expliqueu però que ho expliqueu tot, 
perquè a través de les Juntes de Govern i a més a més de les 
publicacions sabeu per exemple que el fraccionament de l’IBI es 
durà a terme, per aquest any 2016 amb quatre pagaments, això 
està publicat, està aprovat per Junta de Govern, que s’ha fet 
arribat les actes si mal no recordo a tots els regidors i 
regidores.  De totes les propostes que es van fer a les reunions 
prèvies a la presentació dels pressupostos, debem dir que moltes 
de les concrecions a aquestes propostes, concretament a aquestes 
d’Esquerra,  doncs que es podien incloure dintre de les partides 
que ja estan establertes, per exemple el tema de l’asfaltat de 
l’aparcament del sector al costat de l’Estació, s’ha previst que 
es pugui incloure dintre de les partides grans que tenim en tema 
d’obres.   També vam fer esmena a la Comissió Informativa, i el 
dia que ens vam trobar de tot el Pla Director de la zona de 
Santa Margarida, que era una de les prioritats, que demanaríem a 
Diputació, que ja ho havíem fet l’any passat, aquest any, 
demanar el Pla Director de la zona de Santa Margarida, per poder 
començar aquest treball d’estudi i realització cap on s’ha de 
treball, també vam parlar-ho.   Bé és evident que la postura 
d’Esquerra ha de reflectir les desavinences d’aquest pressupost, 
però si d’alguna cosa estem contents, del disseny d’aquest 
Pressupost, almenys l’equip de govern, és del treball que ha 
hagut darrera, des de cadascuna de les regidories, en totes les 
entitats, grups i tothom a l’ha que intervé en la gestió 
municipal, i en aquest sentit val a dir que si una cosa s’ha 
prioritzat és el fet de la cohesió social i el fet d’evitar 
exclusió o pobresa social a la qual ens aboca tota aquesta 
situació econòmica que vivim.   En aquest sentit val a dir que 
aquests pressupostos entenem que sí han augmentat, però en gran 
mesura són per les aportacions i per la voluntat, almenys 
d’aquest equip de de govern de prioritzar, com no, el tema de 
l’ocupació per damunt de moltes coses i de protecció a les 
famílies més malmeses, i així és com s’han volgut reflectir 
aquests pressupostos.  

La Sra. Amanda Gallego del grup PA-CUP  cedeixo ala paraula al  
Sr. Jordi Salguero. 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP “ Nosaltres hem mirat 
també els pressupostos i també hem vist vàries coses, volem 
tenir els aclariments a algunes partides i a l’hora també 
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presentarem algunes propostes en alguns punts.  El capítol I i 
capítol III de de seguretat i mobilitat:  Nosaltres vam 
manifestar en el seu moment que no estaven d’acord en incorporar 
nous agents de policia, llavors la partida en general augmenta, 
i en concret les retribucions bàsiques, tot i que la resta 
sembla que s’augmenta de nivell de policies locals C2 a C1, i 
entenem que això correspon a la incorporació de nous agents i 
del canvi rang.” 

Per la Secretària Interventora  es respon que es un 
reconeixement que s’ha fet a tots els que van fer el curs 
selectiu a l’Escola de Policia i que són membres de la policia 
local i que tant si estan en comissió de servei o si són membres 
de forma definitiva, la Generalitat ha fet una disposició en la 
qual s’estableix que aquestes persones que estaven en categoria 
C2 passen a C1, això no implica que se’ls hi pagui més sino que 
va establir que el sou base era de C1 i la resta de retribucions 
complementàries s’haurien de disminuir perquè no signifiqués 
això en cap cas un increment retributiu.  Això sí, els triennis 
que  es guanyin  a partir d’aquesta normativa ja seran de C1.   
Durant l’any 2015 ja s’ha produït això, es va fer un acord per 
la Junta en el qual s’atribuïa la distribució del sou, que el 
sou base enlloc del C2 serà el C1 i la resta de retribucions es 
reduïa perquè acabessin guanyat el mateix.   

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP “de totes maneres el 
general augmenta, entenem que és per la incorporació mínim del 
nou agent.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret diu l’augment és l’1% del sou més 
la paga extra del 2012, per tot això augmenta les retribucions, 
i en tots els casos en tot el personal. 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP “ Nosaltres ens vam 
posicionar en contra d’això, la nostra proposta era no 
incorporar nous agents mentre la població continués estancada 
com porta els últims anys.  Del capítol V que és habitatge i 
urbanisme, la partida que comentava Convergència, ens agradaria 
saber l’augment del 33 % d’estudis i treballs tècnics augmenta 
en 20.000 € i si hi ha algun projecte preparat o si és una 
estimació només.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret diu que és una estimació de 
projectes que puguin venir de nous “ però pensem que pot ser 
superior i tot, però la idea és anar encaminats a aquests 20.000 
€ més, perquè per exemple una de les idees que haureu pogut 
veure a la part d’inversions era poder fer l’estudi o projecte 
de rehabilitació de la pista vella, i això seria un projecte nou 
que s’hauria d’encarregar, crec que també estaria inclòs el 
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Cementiri, la part d’urbanització dels nou nínxols, la part del 
projecte, ja que una cosa és la consignació econòmica de 
l’execució de l’obra i l’altra l’encàrrec del projecte que va a 
la partida d’estudis i projectes.  Això pot ser que incrementi 
en aquestes quanties.   La direcció d’obra del Castell, del 
Celler que no estava prevista en l’altra licitació.   Tot això 
si es duu a terme, però que en tot cas va a la partida d’estudis 
i projectes. “ 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP “ Llavors aquesta partida 
entenc que es fa el pagament a una empresa exterior perquè faci 
l’estudi?” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  “Els estudis poden ser qualsevol 
estudi, per exemple un estudi d’olors, que es pugui realitzar o 
l’encàrrec de projectes d’obres que es vulguin realitzar que van 
en aquesta partida.  Es fa un contracte extern.” 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP “La partida 
d’infraestructures i béns naturals que pel 2016 es preveu un 
augment de 37.000 € que és un 40% i volem saber quina actuació 
es té prevista que suposi aquest increment de despesa pel proper 
any.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret “ Aquesta és la partida del gruix 
d’obres i d’obres menors, que en el pressupost del 2015 ja vam 
haver d’ampliar perquè a l’inicial estava consignat 90.000 € 
quan en d’altres anys ja havíem partit de la base de 130.000 €, 
i estem veiem que això és el que s’executa generalment 
anualment, que està al voltant d’aquests 30.000 € que de vegades 
no arriba, per això ja s’ha consignat d’entrada aquests 130.000 
€ previstos pel 2016 que ve a ser el que ja es va consignar pel 
2014 que és l’inicial, que a l’inicial del 2015 van ser 90.000 € 
però al final del 2015 ja estaven consignats aquests 130.000 € 
perquè vam modificar-ho a mitjans d’anys.” 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP “Però entenc que van 
lligats a noves infraestructures?” 

El Sr. Raimon Gatell del grup PSC “ Són petites obres que anem 
fent, o comprar material d’electricitat, o de panots per poder 
fer obres durant tot aquest any, són totes les petites obres que 
es poden fer durant l’any. “ 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP “  Trobem que l’import és 
massa elevat.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret “ Vindria a ser la part de 
manteniment d’obres.  De vegades el títol de la partida no 
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explica ben bé el que s’inclou allà i aquestes són partides molt 
àmplies que inclouen obres i manteniment.” 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP  “Benestar Comunitari, 
quin és motiu que prevegui un increment de 30.000 € en la gestió 
de residus urbans?” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  “Si us hi fixeu hi ha la tanca de 
la Deixalleria que és la inversió proposada per aquest any, que 
es faria conjuntament amb qui tenim gestionada la Deixalleria 
que és Castellet i Castellví de la Marca.   Hi hauria una 
aportació per part de l’Ajuntament de 35.900 € i una altra 
aportació per part de Castellví i per part de Castellet que és 
proporcional al que tenim.  Nosaltres aportem el 65% de l’obra i 
l’altre 35 restant se’l reparteixen els altres dos municipis.” 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP   “No m’estava referint a 
la tanca de la Deixalleria m’estava referint a la gestió de 
residus sòlids.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  “ És que el funcional és el 
general i hi ha un increment del 30,18% és la suma general de la 
tanca de la Deixalleria, de la gestió de residus sòlids i la 
reparació de contenidors.  Partida 1622 gestió de residus sòlids 
urbans, que és el total que són 292.900 € previstos per aquest 
any 2016 que suposa un increment del 30,18% en relació al 2015.  
Bàsicament va general per això, aquí està inclòs el que és la 
tanca de la Deixalleria, més la reparació de contenidors, més la 
gestió de residus sòlids urbans, que ha patit també un increment 
la gestió de residus sòlids urbans.” 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP  “ Entenem que és 
necessari l’adequació de la nova tanca de la Deixalleria perquè 
està feta malbé, però volem saber si està prevista la 
instal·lació d’una tanca especial, vista la experiència de la 
última.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret “ No hi havia tanca, perquè la 
tanca que hi havia era la que delimitava la finca que hi havia 
al costat, s’ha d’acabar de definir com s’ha de fer 
constructivament, però la idea és fer un nivell d’obra i després 
tanca enfilat.  Fins un 1m d’obra i fins a 1,80 m. enfilat. “ 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP “ Observem que hi ha la 
voluntat de fer nínxol nous al Cementiri, i voldríem saber si hi 
ha algun pressupost d’alguna empresa al respecte, per haver 
pressupostat 100.000 €.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret “ Inicialment des de Serveis 
Tècnics es va fer una primera valoració de com podia anar la 
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urbanització d’aquest espai i es va estimar un cost aproximat de 
210.000 € per fer 4 blocs de nínxols que lligava l’escala del 
nivell més baix fins al nivell més alt on es col·locaven el 
nínxols, més la rampa d’accés a aquests 4 blocs, més la tanca 
del recinte que hi havia una porta que s’havia de moure perquè 
pogués encabir aquesta urbanització, i l’estimació aproximada 
era d’uns 210.000 €, però es va fer una memòria valorada molt 
inicial que es va fer per part dels nostres serveis tècnics, que 
evident quan es faci el projecte constructiu ja s’acurarà més ve 
el cost.   Que es preveu fer-lo en dues anualitats perquè són 4 
blocs de nínxols i es preveia fer 2 fases. “ 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP “ Com a proposta nostra, 
nosaltres creiem destinar una petita part del pressupost per 
estudiar l’aplicació de la recollida porta a porta del nostre 
municipi, començar a preparar una prova pilot.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret “ És una proposta que fa anys 
s’havia estudiat, que té un cost elevat, un cost econòmic però 
també un cost de feina afegida a la seva implantació.  Hi ha 
municipis de la comarca que ho han fet, Olèrdola, Sant Sadurní, 
l’índex de reciclatge que es fa porta a porta, evidentment les 
dades són molt altes, però també val a dir que l’índex de 
reciclatge que actualment tenim al municipi és un dels més alts 
de la comarca, dels municipis que no fem recollida porta a porta 
i està per sobre de la mitjana de Catalunya, i en aquest sentit 
es pot estudiar, es pot estudiar que comportaria fer aquest 
projecte, tornar a replantejar fer el projecte porta a porta, 
estem oberts a que es pugui parlar i estudiar-ho en cas de que 
es pogués implantar.” 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP  “Medi Ambient.  Hi ha 
unes petites partides destinades a campanyes medi ambient.  
Voldríem saber quina ha estat la darrera, perquè hi ha 
pressupostats 3.000 € pel proper anys, i ens agradaria saber si 
es portaran a terme campanyes de responsabilitat de medi 
ambient.  Perquè en l’últim ple es va parlar d’això i em sembla 
que aquest any no s’ha fet cap campanya.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret “ Campanyes grans no, però des de 
la regidora de medi ambient crec que teniu previst fer campanyes 
en aquest sentit” 

El Sr. Andreu Clemente del grup PSC “ Sí, està previst fer una 
campanya de cara al 2016 pel tema de recollida de brossa, de 
reciclatge, és una campanya prevista que es portarà a terme molt 
aviat, estem preparant una altra que és pel tema de consum, tema 
de malbaratament alimentari, el tema alimentari, tant dels 
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habitatges com dels restaurants, és una campanya que ja l’hem 
començada i que es posarà en marxa al mes de gener.” 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP  “Els 2.500 € 
pressupostats al 2015 s’han dut a terme?” 

El Sr. Andreu Clemente del grup PSC “ Ara mateix no ho sabria, 
però segur que s’han fet.  “ 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret “us podem fer arribar la memòria 
de totes les activitats que s’han fet de campanyes, ja siguin 
que hagin vingut de Mancomunitat com que s’hagin dissenyat des 
del mateix servei. “ 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP  “  la partida de 
jardineria, ens sembla desmesurada, ens agradaria conèixer que 
inclou aquesta partida que és manteniment jardineria de 130.000 
€.” 

El Sr. Francisco Garcia  del grup PSC “En el mantenimento de 
jardineria entra la poda, la empresa que hace los tratamientos 
de plagas de todo el arbolado, recorre de vallas, desbroces, 
todo lo que son espacios, biblioteca, colegios, masia, todo lo 
que son municipales, no en la calle.” 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP  “ Hi ha uns concursos, i 
la suma d’aquests concursos donen aquest import?  Ho trobem 
bastant elevat.  Programa d’eficiència energètica, quin és el 
programa d’eficiència energètica que hi ha? En que es basa i si 
se’ns podria facilitar aquest programa?” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  “Tenim el PAES, el Pla 
d’Actuacions d’Eficiència Energètica, que és un projecte que 
estava dintre de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, un 
projecte que venia d’Europa i que vam desenvolupar tot el pla i 
l’avaluació amb l’objectiu de reduir el 20% d’emissions fins a 
l’any 2020, que són les emissions a nivell municipal.  Hi ha tot 
un pla d’actuacions a desenvolupar fins a l’any 2020 per assolir 
aquest objectiu, i aquesta partida va encaminada a fer totes 
aquelles actuacions a nivell municipal per assolir aquests 
objectius que es van marcar.  Aquest projecte es va iniciar en 
l’any 2013 o 2012 i es pot fer un repàs de tot el que s’ha fet 
aquest any,  el que s’ha fet en l’any 2014, i tota la previsió 
que hi ha pel 2016 i crec que ja està dissenyat totes aquestes 
actuacions que s’han dut a terme per encaminar-nos a assolir 
aquest objectiu.  “ 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP demana que se’ls  
faciliti.  Afegeix “Capítol II subcapítol III, es preveu una 
partida d’altres treballs per empreses i professionals, amb un 
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valor de 18.000 € que volem saber el motiu de la previsió de 
despesa que es fa d’aquesta partida.  Partíem de 0 i ara hi ha 
una partida de 18.000 €.” 

La Sra. Filomena Martínez del grup PSC ” Aquesta partida és el 
que es paga de teleassistència, la psicòloga que porta el tema 
de dones maltractades, hi ha diferents projectes que es paguen 
des d’aquí.  Per exemple això, teleassistència, que és el que 
més que puja uns 12.000 € el es paga a l’any i el que es va 
pagant de la psicòloga i alguna coseta més. Sortida de la 
partida de famílies, abans ho teníem en de famílies i ho hem 
tret i hem creat aquesta partida perquè és de capítol II i no de 
capítol IV com estava abans.” 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP  “De totes maneres 
aquestes que surten com a altres crec que hauríem de posar-les 
en partides concretes.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret   “ Les partides de contractació 
s’intenten desglossar.  Si t’hi fixes a sobre hi ha el tema de 
neteja dependències, que és una 227, aquestes són les partides 
corresponents a les contractacions, el número de darrera 
especifica el què, el que s’ha fet el treball en aquests últims 
3 anys és poder desglossar encara més aquestes contractacions de 
que són, si són de neteja, si són de subministraments, si són de 
serveis prestats a través de contractacions, i altres.  En 
aquest sentit, s’ha volgut especificar-ho ben bé aquest any en 
aquesta partida perquè altres anys venia d’una altra partida que 
estava en un altre capítol i que possiblement queda més clar que 
és una contractació amb una altra empresa per prestar un 
servei.”   

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP  “També hi ha una nova 
partida, subvencions a famílies assistència social, que hem 
esmentat abans, és la primera que es crea? O és fruït del 
reajustament d’altres partides?  Si ja està en procés ens 
agradaria saber quins criteris es donen en les adjudicacions 
d’aquestes subvencions.” 

La Sra. Filomena Martínez del grup PSC “Aquestes “de famílies” 
és d’on surten temes de pagament de llum, de subministraments a 
les famílies i tot és el criteri que té establert les 
treballadores socials, és a dir, hi ha una línia de treball on 
entra també el tema de seguiments, si aquesta persona respon, no 
el primer que ve diuen “vinga paguem la llum”, sinó que hi ha un 
treball previ amb aquestes famílies.  El criteri és per tothom 
igual, i és d’on surten sobretot això, pagament a consums, o a 
medicaments també.” 
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El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP “ Llavors si abans estava 
a 0 €?” 

Per la Secretària Interventora  es respon que s’ha “corregut”, 
la impressió no està bé, l’excel que es va passar és el 
correcte, i en el posterior que és el d’execució també està 
correcte. 

La Sra. Filomena Martínez del grup PSC  “Abans era la suma de 
les dues partides la de 18.000 i la de 30.000 €, venia de l’any 
anterior i ara s’ha separat aquesta partida.  Una cosa és 
subvenció directament a la família l’altre és a empreses que 
treballen per  aquestes famílies, com pot ser el 
teleassistència, que abans es pagava tot de la mateixa partida.  

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP “ Després hi ha una que és 
una mica impactant que el valor en sí no és massa, la telefonia 
fixa i mòbil passa de 1.000 € a 5.200 €.” 

Per la Secretària Interventora “ Està tota correguda, és el que 
et comentava.” 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP  “Capítol IV foment de 
l’ocupació, en aquesta partida de plans d’ocupació s’observa un 
decrement de 70.000 € que sembla ser que es deu a la  nova  una 
subvenció per aquest valor similar a l’empresa Nou Set, voldríem 
sol·licitar el projecte per ser-ne coneixedors. “ 

Per la Secretària Interventora “  L’any passat hi havia previst 
inicial d’uns plans d’ocupació que teníem atorgada una subvenció 
pels plans d’ocupació pel 2015.  A l’any 2016 hi ha una part que 
es passa a un conveni de col·laboració que es farà mitjançant 
conveni amb Nou Set, i per tant passa a capítol IV.”  

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP “Llavors el que 
preguntaven nosaltres és si podíem sol·licitar el projecte de 
perquè es fa aquesta subvenció de 71.000 €.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret    “La subvenció ve de Diputació i 
és destinada a foment de l’ocupació, s’ha cregut convenient fer 
un conveni amb Nou Set per fer el Monjos Inclusió, i és una 
aportació a través del capítol de convenis.  Us passarem el 
projecte de perquè s’ha fet així. La veritat és que la valoració 
és molt bona perquè és un projecte que inclou un seguiment, no 
només de la persona inclosa al projecte, sinó també un treball 
social amb tota la unitat familiar, i això és seguiment que 
entenem que és un valor molt positiu, a l’hora de després poder 
encaminar-los a una inserció laboral més eficaç.   En qualsevol 
cas us passarem el projecte. “ 
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El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP  “ Com a proposta en 
aquest punt ens agradaria incidir que veient el bon funcionament 
del banc de roba, es pogués derivar en un pla d’ocupació 
vinculat dels serveis socials o una alternativa equivalent, que 
permetessin la seva continuïtat, veient que s’acaba el pla 
d’ocupació ara.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  “ Estem treballant, perquè l’idea 
és que veient com funciona, i la funció social que dona, estem 
treballant-hi a veure com podem encaminar aquest treball que ja 
s’està duent a terme, i que malauradament és un pla d’ocupació i 
que finalitza aviat que pugui tenir una continuïtat, que la 
valoració primera que s’ha fet és molt positiva i s’hi està 
treballant. “ 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP  “ Voldríem fer esment que 
tot el capítol II 4 que fa referència al foment de l’ocupació, 
suposa un 3,37% del pressupost, mentre altres com esports suposa 
un 5,65% o per exemple la seguretat i mobilitat un 10,79%.  
Entenem que aquesta proporció és molt baixa i caldria aportar 
una mica més, en especial en aquests moments d’emergència social 
elevada i amb la taxa d’atur que tenim. Del Capítol III, 
subcapítol II, hi ha el tema de les neteges dependències, que ja 
s’ha explicat, el subcapítol III de cultura, hi ha una partida 
força important, altres contractacions de cultura, demanaríem si 
és possible, si es tracta d’una despesa habitual o estructural, 
es a dir que es repeteixin un any darrera l’altre, es poguessin 
desglossar en altres partides per poder entendre-ho millor.  És 
només una recomanació. “ 

La Sra. Esther Marmaneu del grup PSC “ Bé en l’apartat d’altres 
contractacions cultura, com bé a dit l’Alcaldessa abans, amb 
reunions amb les entitats, ens han proposat projectes per aquest 
2016 i aquest increment que veieu en el pressupost que són uns 
2.000 € doncs venen a ser propostes que venen d’aquestes 
entitats i que s’han sumat al pressupost. “ 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP “ Més que res, no era el 
fet d’incrementar, sinó el valor que té, és un valor molt 
elevat, són 45.900 € i ens agradaria saber si es pot 
desglossar.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  “Està desglossat en el que és el 
funcionament de la regidoria en sí, en tota la previsió de les 
despeses que hi ha, per això ens surt aquest resultat. “ 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP “ El que passa és que és 
com un calaix desastre.” 
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La Sra. Esther Marmaneu del grup PSC “  Tot el que suposa un 
contracte va en aquesta partida.” 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP “ A que fa referència 
l’increment de 8.240 € que es fan a altres contractacions de 
joventut. “ 

La Sra. Esther Marmaneu del grup PSC “  Bé doncs aquí és una 
mica com passa amb cultura, són reunions que s’han fet amb les 
entitats, hi ha algunes partides de joventut que abans tenien un 
import que ara estan a 0 € i és perquè tot el que ens suposa un 
contracte passa directament a aquesta partida, i si es volen fer 
activitats i volem contractar s’ha d’augmentar el pressupost en 
aquest sentit. “ 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP “Però no hi ha coses 
concretes.” 

La Sra. Esther Marmaneu del grup PSC “Us ho poc passar.” 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP “En el subcapítol IV 
esports, hi trobem dues partides, una de 34.600 € i una de 
13.500 € en altres contractacions esports i altres despeses 
esports.  Si és una partida que repeteix, ens agradaria saber 
qui s’imputa anualment.  “ 

El Sr. Jose Luis Soriano del grup PSC respon que contractacions 
esports hi ha la partida  que tenim contracte amb l’ELLAP 
PENEDÈS de consergeria camp de futbol, i de monitoratge escola 
esportiva amb el Consell Esportiu, també hi ha la despesa de 
socorrisme   piscina . 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP  “ Hi ha una partida molt 
important de 82.000 € que va al Consell Esportiu i ens agradaria 
ser coneixedors de quins són els serveis que aporta aquest 
organisme al nostre municipi que justifiquin els 82.000 €.” 

El Sr. Jose Luis Soriano del grup PSC diu que és “monitoratge de 
l’Escola Esportiva que tenim amb una empresa contractat, els 
monitors del bàsquet, del patinatge, del hoquei, és un concurs i 
hi ha aquesta partida anual. “ 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP  “És un concurs públic?” 

El Sr. Jose Luis Soriano del grup PSC  “És un concurs.” 

Per la Secretària Interventora diu que l’Escola Esportiva cada 
any es preveuen la activitats que s’ha de realitzar, i a partir 
del mes de març o així es prepara el curs següent, tant per 
l’Escola Esportiva dels infants com de joves i adults, es 
consideren diferents, i es liciten diferent, llavors la relació 
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d’activitats que volem realitzar es demana un servei de 
monitoratge de l’escola esportiva, són les hores de monitor que 
fan de futbol, de rítmica, de totes les activitats que 
s’ofereixen de l’Escola Esportiva i del tema d’adults i joves 
també de la franja que ofereix l’Ajuntament per l’any següent.  
Actualment  presta el servei el Consell Esportiu de l’Alt 
Penedès, i és l’empresa que surt més econòmica .  En el seu 
moment es va comprovar que es podia fer amb el consell Esportiu  

La Sra. Amanda Gallego del grup PA-CUP “ Llavors entenem que no 
hi ha concurs.” 

Per la Secretària Interventora diu que en el seu moment es va 
demanar a la Junta Consultiva de Contractació si es podia 
contractar i ens van dir que sí,  que era pel tema de 
conserge del camp de futbol i es va considerar que el Consell 
Esportiu es podia contractar. Es fa   un negociat i s’invita  al 
Consell Esportiu i altres entitats que es dediquen al 
monitoratge . 

La Sra. Amanda Gallego del grup PA-CUP  “negociat que vol dir?” 

Per la Secretària Interventora es respon que   vol dir que 
segons l’import anual es demanen a tres empreses que es 
consideren capacitades per fer l’actuació, i es valora el preu i 
altres condicions, és com un concurs però es poden  fer dues 
rondes, i s’invita qui  es vol que vingui, ells presenten les 
ofertes, es  valoren, i es fa la proposta més avantatjosa i 
s’adjudica.  És el que surt en Junta de Govern, aquests acords 
d’oferta més avantatjosa. 

La Sra. Amanda Gallego del grup PA-CUP  “ Entenc que si no hi ha 
taules de contractació ni res, això ho fan vostès com a govern.” 

Per la Secretària Interventora es respon que en els procediments 
negociats, amb publicitat o sense publicitat, no hi ha mesa de 
contractació, que només es fa en el procediment obert.  

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP  “Esports, hi ha una 
partida d’infraestructures esportives, prevista anualment de 
35.800 €, voldríem saber si està prevista la construcció d’algun 
nou edifici que doni resposta a aquesta partida.” 

El Sr. Jose Luis Soriano del grup PSC “És el manteniment dels 
equipaments.” 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP “ O sigui el manteniment 
dels equipaments es consideren a dintre de la partida de 
construccions?” 
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L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret “ la partida d’edificis i altres 
construccions esports és el manteniment dels edificis esportius. 
“ 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP  “Passant al capítol IV, 
només volíem fer una proposta, que hi ha al subcapítol IV, en el 
subcapítol que és inexistent, però entenem que caldria començar 
a estudiar la viabilitat del transport senzill, d’un mini bus 
pels diferents nuclis urbans, pensat especialment per a la gent 
gran, en aquest subcapítol hauria d’haver almenys un estudi per 
començar a veure si es pot començar a aplicar un minibus que 
faci aquest servei. “ 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret “ Es va fer aquest estudi, al 
2013, es va intentar fer un servei de bus que anava complementat 
amb el servei de bus escolar i que a més a més donava servei 
fins a Cal  Rubió, i Mosquerola, si mal no recordo, i finalment 
es va haver de treure perquè la despesa que generava a nivell 
municipal era molt més alta que l’ús que es feia a nivell dels 
ciutadans.  De tota manera, estem oberts a tornar a fer aquest 
estudi i la possibilitat de poder implantar un bus urbà per 
lligar els diferents nuclis, doncs es pot estudiar.  Evidentment 
el transport urbà sempre serà deficitari però es consideren uns 
marges de dèficit assumibles i altres que no, i aquest cas era 
un marge molt més deficitari que no vam poder assumir més de 6 
mesos, que és que es va fer.  De tota manera, estem oberts a 
poder-ho estudiar de nou i es el cas i en parlem.” 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP  “S’entén que serà 
deficitari, però és un servei que es dona des de l’Ajuntament. “ 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret “ És evident que és deficitari, el 
que passa és que hi ha uns marges de dèficit assumibles, de tota 
manera també sabeu que la normativa, almenys de moment que 
s’aplica és en aquests marges de dèficit en segons quins serveis 
que prestem tampoc no se’ns deixarien fer, però bueno no és el 
cas.  En tot cas, la porta oberta a poder-ho estudiar novament , 
de com podem fer aquesta connexió dels nuclis a  través del 
transport urbà, estem oberts a parlar-ne evidentment.” 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP  “  Capítol IX, els òrgans 
de govern, només reiterar que en la mateixa línia de la moció 
que vam presentar, la distribució dels sous del Consistori, 
entenem que les xifres són molt elevades, i voldríem preguntar a 
l’Ajuntament si han començat a fer l’estudi comparatiu que es 
van comprometre quan es va tirar la moció enrere, i si s’ha 
tingut en compte a l’hora de fer la xifra en el nou pressupost.” 
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L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret “ Bé, de fet sí que és cert que 
vam parlar-ho a principis de mandat, de que faríem aquest estudi 
comparatiu, ara com ara no l’hem fet, però ara que la majoria de 
Consistoris aprovaran els nous pressupostos de cara al 2016, 
seria potser el millor moment per fer-ho perquè moltes vegades a 
principis de mandat estem subjectes a la consignació 
pressupostària que hi havia sigut aprovada per l’anterior 
mandat, i en molts casos molts consistoris han optat per 
mantenir aquelles retribucions establertes que hi havia en 
aquell moment, de tota manera, sí que podem fer un estudi 
comparatiu de cara al 2016, i val a dir que la consignació pels 
càrrecs electes atribuïda al pressupost 2016 és exactament igual 
que la del 2015 i no s’ha tingut en compte aquesta pujada de 
l’1% que sí que percebran els treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament i que els càrrecs electes, malgrat els que estiguem 
donats d’alta amb dedicació parcial no hem proposat aquest 
augment. Però sí que estem oberts a fer aquest estudi que vam 
dir que faríem i potser millor al 2016 que els nous consistoris 
doncs serà la primera vegada que els nous consistoris facin el 
pressupost en el nou mandat. “ 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP  “ En el subcapítol II hi 
ha una partida que es diu altres contractacions comunicació 
ciutadana, es pressuposten 40.000 € i voldríem saber a que està 
previst destinar-los.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret “ Doncs la consignació és la 
mateixa que la del 2015, aquí hi ha va tot el que és l’edició 
del butlletí municipal,  l’agenda, els anuncis que en poguem 
fer, les edicions de vídeos que amb les contractacions que es 
facin en aquest nivell, i en principi hi entra tota aquests 
serveis, en tot cas, sí que podem treure com anat la despesa com 
ha anat en l’any 2015, igual que la del 2014 i més o menys 
s’inclouen les mateixes despeses.  “  

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP  “Sí, si ens ho poguéssiu 
facilitar. Es preveu una partida de despeses jurídiques de 
18.000 €, igual que al pressupost del 2015. Volíem saber si 
aquest any es farà efectiva aquesta despesa i quina és la raó de 
la despesa.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret “ Cada any es consignen aquests 
18.000 € en despeses jurídiques, com sabeu tenim varis 
contenciosos oberts que a vegades aquests contenciosos van 
generant despesa i evidentment hem de consignar-ne alguna 
partida,  esperem no haver-la d’esgotar, ara en aquests moments, 
l’estat d’execució d’aquesta partida, per aquest any 2015, crec 
que no s’ha exhaurit, no sé en quin punt està, però la idea és 
no haver-la d’executar, però sí que mantenir aquesta dotació 
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pressupostària per si hem de fer front a termes jurídics que 
se’ns pugui presentar, és evident, que hem de tenir una 
consignació i hem optar per mantenir la mateixa consignació que 
ha sigut per aquest 2015, i que si mal no recordo pel 2014 també 
hi era. “ 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP  “Voldríem saber quin 
tipus de despesa inclou edificis i altres construccions serveis 
generals, que té pressupostada anualment 35.700 €.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret “ Crec que aquesta és la despesa 
de manteniment dels serveis generals, aquí inclou tot el que no 
és consultori mèdic, tot el que no és biblioteca, tot el que no 
és escoles i tot el que no és esports.  O sigui ens quedaríem 
amb el que és l’Ajuntament, Local Antistiana, Tangram, ludoteca, 
ajuntament vell, masia, és el manteniment dels edificis 
municipals, que no correspon a educació,...” 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP  “Entenc que totes les 
partides que dient altres construccions entenc que és 
manteniment, millor seria ficar manteniment que no 
construccions.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  “Bé, això del títol no sé si 
correspon a una terminologia o és la que es va adoptar en el seu 
moment i s’ha volgut mantenir.” 

Per la Secretaria interventora es comenta que  “  És la que es 
va adoptar en el seu moment , l’important és quina aplicació 
econòmica té, a vegades el títol és el que diu la normativa, i 
l’important és el concepte pressupostari. El 212 haurien de ser 
les infraestructures d’edificis i de tot, de forma genèrica, el 
que ja se saben quin volum costarà anual i s’aplica directament 
a l’àrea funcional corresponent, aquelles que en principi no 
s’estima que hi hagi cap despesa específica anual, doncs 
s’imputa en aquesta general. “ 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP  “ I l’últim només com a 
curiositat, hi ha una partida que es diu vestuari de serveis 
generals, que inclou una partida de 32.000 € i que aquest any 
tindrà un augment de 8.000 €.  És bàsicament vestuari 32.000 € a 
l’any?” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret “És vestuari que inclou el 
vestuari de la Brigada, tenint en compte els plans d’ocupació 
que pels que hem anat fent són peons relacionats amb la brigada, 
i també inclou el de la Policia, llars d’infants i tot el que 
requereixin vestuari o vestimenta específica per dur a terme el 
seu lloc de treball. “ 
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El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP “  Per acabar voldríem dir 
que algunes de les propostes que voldríem fer seria que sempre 
es parla quan hi ha campanyes polítiques de es vol millorar 
l’accessibilitat de l’Estació de Renfe que no està prevista en 
les infraestructures.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret “ Ja m’agradaria poder-la preveure 
en les inversions municipals, perquè de ben segur ja faria anys 
que ho tindríem però malauradament no és una infraestructura que 
sigui propietat de l’Ajuntament, amb la qual hem d’instar a ADIF 
que és el propietari patrimonial del que és l’Estació i per les 
informacions que ens han arribat, sobretot a través de la premsa 
que s’ha informat no fa gaire, que està inclòs dintre de la Llei 
de Pressupostos Generals de l’Estat, en forma d’inversió per 
l’any 2016, que inclouen una dotació pressupostària per fer 
l’arranjament i de l’accessibilitat sobretot del que és la 
estació als Monjos, i en aquest sentit, també va  ser una 
proposta que hauria d’anar inclosa a l’any 2015, i que 
evidentment no s’ha dut a terme, que esperem que al 2016 es 
pugui dur a terme, si més no estarem a sobre com hem estat fins 
ara perquè això es compleixi, perquè entenem que 
l’accessibilitat a la nostra estació ha arribat un moment que ha 
de ser com cal, i sobretot per garantir el que és la seguretat 
dels usuaris i usuaris que el fan servir, i en sentit esperem 
que els pressupostos de l’Estat incloguin aquesta partida 
pressupostària per ADIF tal i com han informat i han anat 
anunciant repetidament, perquè es dugui a terme d’una vegada.” 

El Sr. Oriol Torrents del grup PSC “  Bé, per no allargar-nos 
gaire, dir que per elaborar aquest pressupost, cada regidor ho 
ha treballat en el seu àmbit, amb la seva àrea, reunint-se amb 
les entitats esportives, culturals, socials del municipi, i 
nosaltres com a grup ens hem reunit fins a tres ocasions amb les 
que hem estat responent les qüestions que ens heu plantejant i 
recollint les propostes que ens heu fet arribar.  Aquest és el 
pressupost que presentem el nostre grup, pensem que el 
pressupost no és només les despeses i en què ens gastem els 
diners, sinó que un pressupost és també com ingressem els 
diners, quants diners ingressem, doncs s’ha de quadrar ingressos 
amb despeses, tots voldríem fer molta més inversió, destinar 
molts més diners a diferents àrees i activitats, però per altra 
banda no volem incrementar impostos, per tant els diners que 
recaptem són els que són i s’han de quadrar ingressos amb 
despeses, per tant, hem intentat fer uns pressupostos donat 
totes les explicacions que ens heu demanat, el dia de les 
reunions vam contestar fins a 22 preguntes de les que ens heu 
fet arribar, avui heu fet 43 preguntes entre els diferents 
grups, que hem intentat en la mesura de la disponibilitat anar 
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responent, crec que són uns pressupostos que hem treballat des 
de l’equip de govern i hem demanat la vostra col·laboració i la 
vostra participació, a és de les entitats que s’han reunit amb 
els diferents regidors per treballar-ho.  Bé, no cal allargar-ho 
més, aquests són els pressupostos que nosaltres presentem, que 
sotmetem a votació del plenari.” 

El Sr. Joan Baptista Rubió del grup CIU   “Per part de 
Convergència ens abstindrem en el pressupost.” 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC   “ Nosaltres comencem per 
afirmar que votarem que no. I votarem que no entre d’altres 
perquè dos deutes molt significatius que cal regularitzar i no 
venen en aquestes partides.  El primer és el que mantenen des de 
fa un parell d’anys amb l’Associació Catalana de Municipis, el 
Ple del 26 de març del 12 va aprovar en un Ple l’adhesió a 
l’AMI, l’Associació Catalana de Municipis, conscients de que 
calia abonar unes quantitats i això no s’ha fet, queden dues 
possibilitats, poden abonar les quantitats rebudes, la d’aquest 
any que són 745 € o presentar al Ple una moció per donar-se de 
baixa de l’AMI, si vostès es mantenen, nosaltres evidentment 
tindran nostre recolzament en aquest punt específic, però 
recordem que hi ha un compromís explícit que no es fa constar en 
el pressupost.  Un altre acord del Ple que té una dotació 
pressupostària ridícula en proporció al pacte i al conveni que 
es va fer, era amb Televisió del Penedès, amb molt bon criteri 
el van aprovar en un Ple fa uns anys, i de moment per aquest any 
han fet una dotació econòmica de 1.000 € quan el conveni signat 
en el seu moment implicava uns 2 € per habitant, és a dir 14.000 
€.  Amb aquests 1.000 € els hi dona dret evidentment a 3 
reportatges, però s’ha acabat aquí, vostès saben ben bé que en 
aquests moments podríem estar retrasmentent tot aquest Ple per 
la Televisió del Penedès, podríem estar fent reportatges 
d’esports, el conveni ens ho deixa molt clar, Oriol, i ens ho 
deixava molt clar, i així és el pacte que es va anar proposant, 
resultat, l’any passat inversió per pagament d’aquest  conveni 0 
€, aquest any 1.000 € tres reportatges. Els compliments els 
convenis es fan per respectar-los.  Tot i així celebrem 
moltíssim que en aquest Ple hàgim conegut que l’IBI aquest any 
ja es podrà pagar en 4 parts, notícia amb la qual estem molt 
satisfets, estem molt contents, ara tot i així, nosaltres 
votarem que no, entre d’altres llocs perquè la partida per 
millorar l’eficiència energètica dels edificis públics és 
pràcticament ridícula, considerem que l’administració local, com 
a més propera és la que ha de donar més exemple, i en aquest cas 
aquest consistori no ho fa.  També votarem que no per la seva 
poca sensibilitat amb la mobilitat i seguretat de la mainada, 
dels nens i nenes de les escoles, especialment la de Dr. 
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Samaranch i Fina, si hi ha una persona amb discapacitat física, 
no pot entrar per les barreres arquitectòniques que hi troba, si 
algues algun accident greu a dins d’aquesta escola, les portes 
s’obre al revés, no hi ha un pla d’evacuació que estigui 
regularitzat, i si això, en una escola ho tenim així, com podem 
tenir la resta.   Oriol, els pressupostos evidentment és quadrar 
números, però a més a més és dissenyar una política, és 
dissenyar la política que cal fer durant el proper any, i 
entenem que el Partit Socialista, l’equip de govern va plantejar 
en el darrer Ple unes modificacions en les ordenances i avui uns 
pressupostos tan sols conservadors i electoralistes.  S’ha 
caigut en la rutina, ja ho estem veient en cada una de les 
explicacions referint-nos totalment als números de l’any passat,  
falta ambició i manca valentia política, l’únic que s’està fent 
és gestionar, no s’està fent política quan la realitat política 
i social de Santa Margarida i els Monjos requereix definir noves 
formes de governar és indispensable una aproximació a la 
realitat molt diferent de la que avui trobem sobre la taula, la 
que avui  reflecteixen tots aquests números, nosaltres des 
d’Esquerra Republicana els recomanem que retirin aquests 
pressupostos, que introdueixin modificacions, que de veritat 
practiquin allò que prediquen, primer les persones, deixem-nos 
estar de paraules, anem a la realitat, respectin les decisions 
que vostès mateixos van prendre, convoquin un nou ple i refacin 
el pressupost, amb prioritats socials, i amb molt de gust 
tindran el nostre suport.  Amb aquest pressupostos conservadors, 
electoralistes i allunyats de la realitat els hi diem 
taxativament “no”. 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP   “ Des de Poble Actiu 
CUP, nosaltres votarem en contra, sabem que fer uns pressupostos 
és complicat i no volem amb el nostre vot en cap moment 
menysprear la feina feta, pel govern i pels tècnics que valorem 
positivament. Ara bé, volem deixar paleses que no compartim 
algunes de les prioritats que es donen en aquests pressupostos 
per part del govern, per altra banda, és un vot per ajudar a 
millorar i mirar de buscar formes més participatives de 
confecció dels pressupostos.   Volem deixar clar en primer lloc 
que no és destructiu sinó “no” constructiu per continuar 
avançant.  Des del nostre punt de vista, els pressupostos 
haurien d’incloure els següents punts:  En primer lloc el nostre 
grup sempre ha apostat per uns pressupostos participatius i 
inclusius, entenem que és una labor amb una certa dificultat i 
que requereix molt temps, tot i això ara per ara tampoc veiem 
voluntat de que els pressupostos siguin participatius i s’obrin 
a la ciutadania de forma amplia.  Tot i que sí que es cert que 
es puguin recollir opinions personals d’un o altre veí, i hi 
hagi hagut dues reunions les dues setmanes anteriors, això queda 
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molt lluny de que nosaltres entenem com a pressupostos 
participatius, caldria fer un anàlisi d’altres localitats o 
s’estan fent proves pilot de pressupostos participatius per 
començar a engegar aquest tema, i normalment això es comença a 
fer acordant una partida d’inversions per fer un procés 
participatiu dels pressupostos que no estava pressupostada.   En 
segon lloc, les formes per discutir els pressupostos creiem que 
no són les més adients.  Si bé és cert que el grup de govern 
està en majoria i pot aprovar els pressupostos per ell mateix, 
sí que voldríem proposar que es fixessin de cara a l’any que ve 
taules de pressupostos, com fan en altres municipis, que podrien 
ser dividides en regidories o bé per capítols perquè que no 
s’hagi de fer tot en un sol dia, i que es duguin a terme 
sobretot un o dos mesos abans de l’aprovació final, no amb dos 
setmanes, perquè si no no tens temps de fer suficients 
propostes, aquestes servirien per discutir, respondre i valorar 
les qüestions d’altres grups, un cop finalitzades les taules 
dels pressupostos i aprovat aquest pressupost final a la taula, 
caldria fer-se l’exposició pública abans de l’aprovació final al 
plenari, aquesta exposició pública donaria a conèixer quina 
seria finalment l’actuació de l’ajuntament pel proper any i 
seria un exercici de transparència on s’explicaria en que 
destinarien tots els recursos d’un any per l’altre.  I 
finalment, amb concordança amb els motius anteriors, no trobem 
lògic emetre un sol vot per dir o “sí” o “no” havent-hi capítols 
que podríem estar a favor i havent-hi altres que podem estar en 
contra, i pel contrari, al no haver hagut aquestes taules per 
incidir d’una altra manera, hem de votar-hi en contra.” 

El Sr. Oriol Torrents del grup PSC “ Bé, hi ha eleccions i els 
discursos electorals ara toquen, no passa res, ja ho entenem, 
vull dir si aquests pressupostos s’han titllat d’electorals, 
nosaltres acabem de presenciar un discurs totalment 
electoralista, podem discrepar en moltes coses, jo encara he 
trobat a faltar al·lusions als caçadors i al judo, ho tenia per 
aquí apuntat però veig que no han arribat, podem tenir 
diferències en la manera de veure, fer i tal, però la realitat 
és la que és i els pressupostos els hem intentat i els hem 
volgut fer amb la participació de tots.  No vull entrar més en 
aquest tema, les comparatives es poden fer de moltes maneres, jo 
no sé si les comparatives que heu fet són en pressupostos 
inicials o amb pressupostos finals, però a hores d’ara només hi 
ha un  municipi en tota la comarca de l’Alt Penedès que tingui 
aprovats els pressupostos, per tant aquests comparatives no sé 
amb que s’han fet.  Referent al grup de la CUP dir-vos que vam 
fer una audiència pública en la que vau participar, a la que vam 
tractar els pressupostos, que si les experiències a les que us 
referiu són les que s’han fet per exemple a Castellví o a 
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Vilafranca, podríem parlar-ne perquè pensem que fer una reunió 
perquè facin aportacions i els hi digui podem destinar-hi 
50.000, 60.000 o 100.000 € en una reunió per decidir participar 
en els pressupostos, creiem que aquesta no és la manera de fer-
ho.  Es va fer una audiència pública en la que la gent va poder 
venir aquí, va poder dir el que va voler pel tema dels 
pressupostos, cada regidor s’ha reunit amb les entitats, amb els 
clubs esportius, amb les associacions, nosaltres com a grups 
polítics ens hem reunit, i hem intentat que algunes de les 
aportacions que vau fer, algunes de les que vau fer l’altre dia, 
vosaltres també sabeu que s’han tingut en compte.  Per exemple 
hem estat parlant del pont d’obra de la riera de Llitrà, entre 
d’altres coses, les hem intentat anar recollint, vam parlar del 
tema de Santa Margarita, les hem estat recollint, fins i tot, 
vostè sap senyor Arasa que nosaltres dos, concretament, hem anat 
a Santa Margarita i ens hem estat mirant per tal de treballar en 
aquest tema, per tant, crec que la voluntat de fer un pressupost 
obert, participatiu, transparent, amb la que tothom ha pogut 
aportar hi ha sigut i   segurament no ho hem pogut aconseguir, 
però vaja, com molt bé heu dit vosaltres, això d’alguna manera 
ens ho hauríem pogut estalviar, perquè el poble ens ha donat una 
majoria, que nosaltres podríem haver fet uns pressupostos que 
ens donés la gana, però hem volgut fer uns pressupost en que 
vosaltres heu pogut fer les vostres aportacions, jo no ho he 
dit, ho han dit ells, la majoria és la que és i ens l’ha donat 
els veïns del municipi, hem volgut fer uns pressupostos ens els 
que us hem deixat fer les aportacions que heu volgut, com deia 
abans, heu fet avui 43 preguntes, el dia que ens vam reunir vau 
fer més de 20 preguntes, heu fet entre tots uns 8 suggeriments, 
els hem intentar encabir, per tant, ho hem intentat.  Com deia 
tot són interpretacions, el tema de la AMI també ho vam parlar, 
el nostre grup donarà suport al pressupost” 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC  “ No està en cap cas reflectit 
en el pressupost “ 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret “ jo voldria fer uns aclariments 
pel que fa al conveni amb Radio Televisió Vilafranca, val a dir 
que aquest conveni es va rescindir per decisió de Vilafranca en 
l’any 2014, si no recordo malament, i s’ha volgut mantenir 
aquesta partida a l’espera de que alguns dies es puguin  obrir 
noves negociacions i nou diàleg per poder entomar altra vegada 
aquella decisió.  En aquest sentit val la pena fer aquest 
aclariment, també val a dir que el que és l’ACM l’Associació 
Catalana de Municipis, fem el pagament de la quota anual.  El 
que és l’AMI, no es fa, perquè es va aprovar una moció al 
respecte, mai s’ha formalitzat  l’adhesió amb aquesta entitat, i 
conseqüentment tampoc s’ha pagat la quota, i bé és evident que 
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cada grup municipal té la seva visió a nivell polític, com no, 
de com ha de ser el pressupost i de com  ha de ser la política 
municipal, però en qualsevol cas el disseny que aquest equip de 
govern ha fet dels pressupostos, altra cosa no és que gestionar 
els recursos de tothom i amb la màxima cura possible per ser el 
màxim d’eficaços possibles, i en aquest sentit,  és evident que 
darrera de cada disseny sempre hi ha una ideologia política que 
empeny a fer-ho i és evident que l’equip de govern té una 
ideologia política per determinar certs aspectes del pressupost.  
Però sobretot el que tenim molt clar tots els que estem aquí és 
que estem gestionant els béns i recursos de la ciutadania i amb 
això si que estarem i farem com sempre hem fet la màxima cura 
possible. “ 

Votació 

La proposta d’acord és aprovada per majoria absoluta  amb 8 vots 
a favor   (8 regidors del grup PSC), 4 vots en contra (2 del 
grup PA-CUP i 2 del grup ERC) i  1 abstenció ( un del grup CIU 
)dels 13 regidors assistents a la sessió, dels 13 que 
constitueixen el ple municipal. 

6.- DONACIÓ DE COMPTES SENTÈNCIA RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 
NÚM. 27/12 SEGUIT DAVANT LA SECCIÓ TERCERA DE LA SALA 
CONTENCIOSA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, 
INTERPOSAT PER PART DE PERE ROVIRA CUSINÉ, CONTRA LA DESESTIMACIÓ 
PER SILENCI  DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA ELS ACORDS 
DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE BARCELONA DE 12 DE 
MAIG DE 2011 I 26 DE GENER DE 2012 D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA I ELS 
MONJOS. 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret explica  que ha estat notificada 
la sentència a dalt detallada per la qual es resolt estimar 
parcialment  la demanda, estimant la nul·litat del POUM  en 
concret a partir de l’acte d’aprovació provisional , amb 
retroacció d’actuacions  per que a la vista dels informes  
determinats per la Comissió d’urbanisme en la resolució de 
30/09/2010 es pugui operar de nou l’aprovació provisional. 
Considera que l’Ajuntament va aprovar provisionalment el POUM 
sense haver sol·licitat  tots els informes  necessaris. 
Tanmateix la sentència  estima que es va vulnerar el dret  
d’autonomia local per part de la Comissió d’urbanisme  en la 
seva resolució de 30/09/2010 a l’imposar a l’Ajuntament  unes 
prescripcions  al text normatiu  envers els polígons d’actuació 
urbanística 4,5,10,11,14,18,19,23,24 i 28 .  La sentència estima 
però que no hi ha  hagut canvis substancials entre el document 
que va ser  aprovat inicialment, el de l’aprovació  provisional 
i el del   text refós .  
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7.- DONACIÓ DE COMPTES SENTÈNCIA RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 
NÚM. 181/12 SEGUIT DAVANT LA SECCIÓ TERCERA DE LA SALA 
CONTENCIOSA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA , 
INTERPOSAT PER PART DE TERRES I PROJECTES, S.L.U, ELS ACORDS DE 
LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE BARCELONA DE 12 DE MAIG 
DE 2011 I 26 DE GENER DE 2012 D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA 
D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA I ELS 
MONJOS. 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  explica que ha estat notificada 
la sentència a dalt detallada per la qual es resolt estimar 
parcialment  la demanda, estimant la nul·litat del POUM només 
envers la delimitació del polígon PAU 8 Avinguda dels  Països 
Catalans  al considerar que no té viabilitat econòmica al no 
haver-se respectat  el principi de justa distribució de 
beneficis i càrregues. 

8.- PROPOSTES DE DICTÀMEN  PRESENTATS PELS GRUPS MUNICIPALS QUE 
HAN ESTAT SOTMESOS A LA COMISSIO INFORMATIVA:  

8.1 - PROPOSTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)  i  EL  GRUP MUNICIPAL POBLE 
ACTIU-CUP (PA-CUP)  PER A L’ERADICACIÓ DE LA POBRESA ENERGÈTICA. 

EXPOSEM. 
 
Atès que la pobresa o precarietat energètica és la dificultat o 
la incapacitat de mantenir l'habitatge en unes condicions 
adequades de temperatura a un preu just. Les causes principals 
són la pobresa, la qualitat insuficient de l'habitatge, 
l'encariment de l'habitatge i els elevats preus de l'energia. 
Les conseqüències principals són l'endeutament, impactes sobre 
la salut física i mental, degradació deis edificis i ,emissions 
de CO2. 
 
 
Atès que l'article  30 de l'Estatut  d'autonomia de 
Catalunya, dedicat als drets d'accés als serveis públics i a 
una bona Administració, determina que "totes les persones tenen 
dret a accedir en condicions d 'igualtat als serveis públics i 
als serveis econòmics d’interès  general  i que " les 
administracions  públiques  han  de  fixar les  condicions  
d'accés  i  els estàndards de qualitat d 'aquests serveis, amb 
independència del regim de llur prestació". Per la seva banda, 
l'article 42 (cohesió i benestar socials) assenyala que "els  
poders públics han de vetllar per la plena integració social, 
econòmica  i  laboral  de  les  persones  i  deis  
col·lectius  més necessitats de protecció, especialment deis 
que es troben en situació de pobresa i de risc d'exclusió 
social' . 
 
 
Atès que vista la greu situació del país, el 25 de març de 
2013, el Síndic de Greuges ja va iniciar una actuació d'ofici 
amb l'objectiu d'analitzar quines mesures es podrien adoptar 
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des d'administracions i empreses prestadores de serveis per tal 
d'actuar en aquest àmbit, ja fos pel que fa als preus, la 
reducció del consumo  l'ajut a les persones i famílies més 
vulnerables per mitja de mesures que col·laborin a cobrir -
totalment o en part- les despeses generades pel consum de 
l'electricitat, el gas o l'aigua. 
 
 
Atès que en el seu informe el Síndic de Greuges diu: "hi  ha 
diversos elements  que  permeten  detectar  la  presencia  i  
l 'extensió  d 'aquesta problemàtica en un panorama general en el 
qual, segons l 'ldescat, la taxa de risc a la pobresa o exclusió 
social (taxa AROPE) a Catalunya va ser del 26,7% el 2011.1 L 
'Idescat també disposa d'informació i dades sobre la població 
amb privació material severa a Catalunya, que inclou aquelles 
persones que tenen unes condicions de vida restringides per la 
manca de recursos i que no es poden permetre, entre d 'altres, 
pagar les factures deis serveis   públics  o   mantenir  la  
llar   adequadament  calenta.  Segons l 'Enquesta de condicions 
de vida corresponent al 2011, a Catalunya hi ha 193.000 llars -
un  6,9% del total- que no poden assumir la despesa de 
mantenir l 'habitatge a una temperatura adequada". 
 
 
Atès que l'Observatori de la Vulnerabilitat de la Creu Roja a 
Catalunya, en el marc del seu 5e estudi sobre habitatge i 
col·lectius vulnerables, va fer una enquesta sobre una mostra de 
16.059 usuaris corresponents a persones que es beneficien deis 
programes de lluita contra la pobresa i l'exclusió social i 
receptors de productes de suport personal (alimentació, 
higiene, parament de la llar...) per a la gent gran, que 
tinguin habitatge. Segons aquest estudi, un 71% deis enquestats 
assenyala que té "dificultats greus per poder pagar els 
rebuts" i un de cada tres acumula deutes per aquest concepte, a 
banda del fet que "moltes d 'aquestes famílies ja han patit el 
tall de subministraments o han rebut la comunicació que es 
farà de manera imminent ". 
 
 
Atès que el 28% dels catalans afirma que la seva situació 
econòmica ha empitjorat des de el2014. 
 
 
Atès que el Pla de l'energia i canvi climàtic 2012-2020, 
aprovat per acord del Govern de 9 d'octubre de 2012, que en 
l'apartat  dedicat als eixos estratègics de la nova política 
energètica catalana assenyala el següent: "Cal  introduir 
mecanismes específics preferents per a les persones afectades 
per la pobresa energètica dins els actuals sistemes d 'ajuts 
i subvencions en matèria energètica en l 'àmbit domèstic, que 
permetin a aquest  col·lectiu disposar deis  serveis 
energètics basics i  millorar les condicions d’eficiència 
energètica del seu habitatge i del 'equipament de la seva llar, 
tot reduint-ne la despesa econòmica." 
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Atès que el  Síndic de  Greuges en  el  seu  informe  recomana 
"valorar 1'establiment d 'una treva hivernal  que determini la 
no-interrupció dels subministraments per impagament durant el 
període hivernal  per a les persones en situació de pobresa 
energètica o la limitació de la interrupció deis 
subministraments a les persones o unitats familiars amb uns 
ingressos inferiors al 'IRSC (Indicador de renda de suficiència 
de Catalunya)". 
 
 
Atès que conseqüents amb l'exposat els ajuntaments, mitjançant 
el seus Departaments de Serveis Socials, treballen per evitar la 
pobresa energètica als seus municipis, però malgrat tot no 
tenen al seu abast prou eines per evitar  determinades 
situacions que  acaben  provocant talls  d’energia  a famílies 
necessitades. 
 
Atès que conscients que l'actual  model energètic basat en 
combustibles fòssils és insostenible va néixer Som Energia 
SCCL, una productora i  comercialitzadora independent i 
compromesa a impulsar un model 100% d’energia  elèctrica 
renovable basat en 1'eficiencia energètica i la participació 
ciutadana. 
 
 
Atès que Som Energia S.C.C.L, és  una cooperativa social de 
consum d’energia verda renovable, on tots els socis són 
copropietaris, sense ànim de lucre, al servei deis socis i 
sacies de  manera eficient, transparent i responsable. Amb 
socis conscients de la situació de pobresa energètica que viuen 
puntualment moltes persones en situació econòmica precària. 
 
 
Atès que Som Energia defensa un nou model energètic en el qual 
es pugui lluitar contra la precarietat en la cobertura de les 
necessitats d’energia. Sense despeses de publicitat, sense 
grans sous a directius, amb oficines modestes i eficients, amb 
una gestió i comunicació via web. 
 
Atès que Som Energia produeix energia elèctrica en 
instal·lacions de generació a partir de fonts renovables (sol, 
vent, biogàs, biomassa, etc.), finan9ades amb aportacions 
econòmiques voluntàries dels socis 
 
 
Atès que Som Energia gestiona, compra i factura l'electricitat 
que usen els socis i sacies com a comercialitzadora 
d'electricitat verda, segons els certificats de garantia 
d'origen (CNMC). 
 
 
Atès que jurídicament: 
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1. L'article  66.3  lletra k) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de regim local  de  Catalunya,  estableix  que  
el  municipi té  competències pròpies en la prestació dels 
serveis socials. 
 

2. L'article   25.2  lletra  k)  de  la  Llei  7/1985,  de  
2 d'abril, reguladora de les bases del regim local, disposa 
que el municipi exercint, en tot cas, competències, en els 
termes de la legislació de l'Estat i de les Comunitats 
Autònomes, en la prestació dels serveis socials i de promoció i 
reinserció social. 
 

3. L'article  31 de  la  Llei 12/2007,  d'11 d'octubre, 
de  serveis socials, estableix que corresponen als municipis 
les competències següents: 
 
 
a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit 
territorial.  
b)  Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant 
propis com delegats  per  altres  administracions,  d'acord  
amb  la  Cartera  de serveis socials i el pla estratègic 
corresponent. 
c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis 
socials i participar,  si   escau, en   el   pla   
d'actuació   de   l’àrea   bàsica corresponent. 
d) Establir els centres i els serveis corresponents a l’àmbit 
propi dels serveis socials basics. 
e)  Complir les funcions pròpies deis serveis socials basics. 
f)  Promoure  la creació  dels  centres  i els serveis  
corresponents  a l’àmbit propi dels serveis socials 
especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb 
l'Administració de la Generalitat i l'ens local supramunicipal 
corresponent, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el 
pla estratègic corresponent. 
g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en 
l'exercici de les funcions d'inspecció i control en matèria de 
serveis socials. 
h) Exercir  les  funcions   que  li  delegui 
l'Administració  de  la Generalitat. 
i)  Participar   en  l'elaboració  dels  plans  i  els  
programes  de  la Generalitat en matèria de serveis socials. 
j)  Coordinar  els  serveis  socials  locals,  els  equips  
professionals locals  dels   altres   sistemes   de   
benestar   social,   les   entitats associatives i les que 
actuen en l’àmbit dels serveis socials locals. 
k)  Les que els atribueixen les lleis. 
 
 DEMANEM. 
 
Que recollint tot l'exposat anteriorment, i d'acord a l'article 
106 de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya, el Ple 
de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos sotmeti a debat i 
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votació els següents acords: 
 
S’iniciïn  els  estudis  pertinents   per  tal  de  signar   
un  conveni  entre l'Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos i  Som Energia S.C.C.L amb l'objectiu  de desplegar les 
eines necessàries per evitar la pobresa energètica  al 
municipi, tal i com han fet d'altres ajuntaments. Es a dir, 
quan una persona o família en una situació econòmica difícil no 
pugui fer front als rebuts energètics i la companyia li talli 
la línia elèctrica, Som Energia es faci càrrec del seu 
subministrament elèctric amb el compromís de  no  patir  talls  
d'energia  elèctrica.  Segons  la  proposta   d'actuació 
següent: 
 
 
a. Els serveis tècnics de benestar social de 1'Ajuntament de 
Santa Margarida i els Monjos detectaran i filtraran aquells 
casos que necessitin una especial atenció per motius de talls del 
corrent elèctric i que dificultin a les persones afectar les el 
normal desenvolupament de la vida quotidiana. 
 
 
b. L'Ajuntament, tal i com ve fent en l'actualitat en aquells 
casos que defineixen els serveis tècnics, abonarà la o les quotes 
pendents per a deixar la situació de deute liquidada. 
 
 
c. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos avisarà a Som 
Energia S.C.C.L d'aquests casos i !'empresa es farà càrrec del 
subministrament de 1'energia per a aquestes llars, sempre amb 
el consentiment de les persones afectades. 
 
d.  A partir d'aquell moment Som Energia S.C.C.L es compromet a 
no realitzar cap tall en el subministrament elèctric i a 
gestionar el cas amb 1'Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos, que és qui abonarà, de forma directa, deis possibles 
càrrecs per energia pendents. 
 
En cas d'aprovar-se aquest conveni comporta per part de 
1'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos les següents 
obligacions: 
 
1  A fer-se entitat sòcia col·laboradora de Som Energia S.C.C.L 
per a  poder  encomanar  a  Som  Energia  S.C.C.L  que  
efectuï: el subministrament a les persones afectades. 
 
2. A realitzar, mitjançant l’àrea  de benestar social, la 
tria de les persones que han de ser beneficiaries d'aquest 
acord. La selecció es realitzarà amb els criteris que es vénen 
aplicant a aquestes situacions fins avui. 
 
3. A evitar 1'abús que es pugui produir d'aquesta situació per 
part de les persones usuàries. En cas que es  detectés una 
situació d'abús es deixaria d'aplicar aquest acord i Som 
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Energia S.C.C.L podria realitzar els talls de subministrament 
elèctric que marqui la normativa. En aquests casos 1'Ajuntament 
de Santa Margarida i  els Monjos realitzaria les accions 
oportunes per a que Som Energia S.C.C.L no tingués cap tipus de 
pèrdua. 
 
4. A  avisar  a  1'empresa  de  manera  diligent  de  les  
situacions detectades i definides en el punt primer, de manera 
que es pugui actuar el més ràpid possible per a evitar noves 
demores i talls energètics. 
 
5. A abonar aquelles quanties que siguin facturar-les per 
1'empresa a l'ajuntament en els terminis màxims que marca la 
llei. 
 
6. A fer-se càrrec amb mitjans humans, tècnics i materials de 
les situacions descrites en allò que afecti a l'administració. 
 
7. A  realitzar  assessorament en  estalvi energètic a  les  
persones afectar les per aquesta situació per a reduir la despesa 
energètica i, alhora, la facturació pera aquest concepte. 
 
8. A valorar la possibilitat de contractar amb Som Energia 
S.C.C.L l'electricitat dels equipaments municipals que 
1'Ajuntament gestiona. 
 
Som Energia es veuria obligada a: 
 
1. A acceptar a l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 
coma  entitat pública sòcia col·laboradora de Som Energia 
S.C.C.L, segons preveu l'art. 5 dels seus Estatuts. 
 
 

2. A realitzar les accions oportunes en base a la normativa 
actual per fer-se càrrec del subministrament d'energia  en els 
casos que prèviament hagin detectat els serveis de benestar 
social. Aquesta assumpció del  subministrament es  realitzarà  
de  la  manera  més  diligent possible de cara a evitar nous 
talls i, conseqüentment, més despeses tant pera les persones 
afectades com pera 1'Ajuntament. 
 

3. A no realitzar talls energètics a les persones emparades 
en el marc d'aquest conveni. 
 

4. A facturar a l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 
els càrrecs pendents pel subministrament d'energia en els 
casos compresos en aquest acord. 
 

5. A no facturar a l'Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos recàrrecs que no siguin els expressament compresos en la 
normativa actual. 

 
6. A col·laborar amb l'  Ajuntament de Santa Margarida i els 

Monjos en la detecció de possibles casos d'abús. 
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7. A participar en la formació de les persones tècniques de 

Benestar Social de l' Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos, en temes de facturació elèctrica, d’eficiència i 
d'estalvi energètic, perquè puguin  ser  autònomes en  
l'assessorament  energètic  dels casos emparats en el marc 
d'aquest conveni. 
 

8. A col·laborar, amb aquells mitjans que estiguin al seu 
abast (humans i tècnics), en els cursos i tallers que realitzi 
1'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos en temes de 
facturació elèctrica i d'estalvi i eficiència energètica.. 
 

Intervencions 

L’Alcaldessa cedeix la paraula al  Sr. Josep Arasa del grup ERC  
com promotor de la moció “ Nosaltres al·leguem la Llei Municipal 
de Règim Local de Catalunya, en el seu article 106.2 que diu que 
s’han d’incloure en l’ordre del dia les propostes presentades 
abans de la convocatòria del Ple, no cal que estiguin sotmeses a 
la Comissió Informativa, demanaríem que en properes vegades, 
doncs el fet d’estar sotmesos a la Comissió Informativa quedés 
obviat en virtut d’aquest article legal.  

Per la Secretaria Interventora “ És el fet de que s’incorporen 
aquelles que hagin estat sotmeses a la Comissió Informativa i 
les altres seran assumptes urgents i s’ha de votar la seva 
urgència si no s’ha passar per comissió.  La normativa preveu 
que es puguin interposats tots però si es posen coses que no ha 
passat per la comissió s’ha de votar la seva urgència, 
simplement.” 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC  “Però vull dir, no cal que es 
passi per la sessió informativa per incloure-ho.” 

Per la Secretaria Interventora “ Si no es passa per la 
informativa, vol dir que són urgents i s’ha de votar cada vegada 
prèviament si s’ha de tractar o no, i es pot considerar que no 
són urgents i no es tractin en aquest ple.” 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC   “Nosaltres estem presentant 
una proposta de resolució per la radicació de la pobresa 
energètica.  No faré esment de nou a la situació social que té 
el municipi, tots la coneixem, uns la dissimulen i els altres 
l’exposem però la realitat del municipi és lo suficientment 
greu, 2 punts per sobre de l’atur, la taxa d’analfabetisme 
elevada, falta de comprensió del català, etc. , i una situació 
econòmica que evidentment els serveis socials poden corroborar 
perquè és a partir d’aquell informe que realment es pot veure 
quina és la situació en la que nacional, que parlen que fins i 
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tot el 28% dels catalans hi afirma que la seva situació 
econòmica ha empitjorat des del 2014, que el govern espanyol va 
agafar i vetar la llei del Parlament sobre aquest tema, deixant 
les mans obertes als Ajuntaments i als serveis socials dels 
ajuntaments, nosaltres proposem, per sobre de tot, demanem que 
recollint la situació en que ens trobem i sobretot l’article 106 
de la Llei Municipal i de Règim Local de la qual parlàvem fa un 
moment, s’iniciïn els estudis pertinents per tal de signar un  
conveni entre l’ajuntament i una empresa cooperativa, societat 
cooperativa sobre energia, amb l’objectiu de desplegar les eines 
necessàries per tal d’evitar-la pobresa, o almenys reduir la 
pobresa energètica al municipi, tal i com han anat fent altres 
ajuntaments.  Es a dir, quan una persona o família en una 
situació econòmica difícil no pugui fer front als rebuts 
energètics, i la companyia li talli la línia elèctrica, aquesta 
companyia es faci càrrec del subministrament elèctric amb el 
compromís de no patir talls d’energia elèctrica.  Segons la 
proposta d’actuació següent, els serveis tècnics de benestar 
social de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 
detectaran i filtraran aquells casos que necessitin una especial 
atenció per motius de tall del corrent elèctric i dificultin a 
les persones afectades el normal  desenvolupament de la vida 
quotidiana.  Segon cas, l’ajuntament tal i com ve fent en 
l’actualitat, en aquells casos que defineixen els serveis 
tècnics, abonarà la o les quotes pendents per deixar la situació 
del deute pendent liquidada.  L’ajuntament avisarà a la 
cooperativa d’aquests casos i l’empresa es farà càrrec del 
subministrament d’energia d’aquestes llars, sempre amb el 
consentiment de les persones afectades, i a partir d’aquell 
moment som energia es compromet a no realitzar cap tall en el 
subministrament elèctric i a gestionar el cas amb l’Ajuntament 
de Santa Margarida i els Monjos que és qui abonarà de forma 
directa dels possibles  càrrecs per energia pendents.  En cas 
d’aprovar-se aquest conveni comporta per l’Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos les següents obligacions: fer-se entitat 
sòcia de som energia i abonar una quantitat en tant que sòcia, 
una quantitat que s’estudiarà amb els serveis socials, 
evidentment, i la cooperativa, a triar les persones que han de 
ser beneficiàries d’aquest acord, a evitar l’abús que es pugui 
produir d’aquestes situacions per part de les persones 
beneficiàries, a avisar a l’empresa de manera diligent de les 
situacions detectades, a abonar aquelles quanties que siguin 
facturades per l’empresa a l’ajuntament en els terminis màxims 
que marqui la llei.  Som energia es veuria obligada a acceptar 
de l’ajuntament com a entitat pública sòcia col·laboradora 
segons l’article 5 dels seus estatuts, igual com passa amb 
altres ajuntaments, el cas més simptomàtic és el de Matadepera, 
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a realitzar les accions oportunes en base a la normativa actual 
per fer-se càrrec del subministrament d’energia en els casos que 
prèviament hagin detectat des de serveis socials, a no realitzar 
talls energètics de les persones emparades en el marc d’aquest 
conveni, a facturar els càrrecs pendents pel subministrament, a 
no facturar a l’ajuntament recàrrecs que no siguin els 
expressament compromesos i a col·laborar amb l’ajuntament en la 
detecció de possibles casos d’abús.  Som energia també 
participaria en la formació de persones tècniques de benestar 
social en temes de facturació elèctrica, d’eficàcia i d’estalvi 
energètic perquè puguin ser autònoms en l’assessorament 
energètic dels casos emparats en el marc d’aquest conveni i a 
col·laborar amb els mitjans que estiguin en el seu abast humans 
i tècnics en els cursos i tallers que organitzi l’ajuntament en 
temes de facturació elèctrica, estalvi i eficiència energètica.  
En aquests moments la situació de pobresa energètica és greu 
arreu de Catalunya, als Monjos possiblement ho sigui més.  Estem 
en un municipi com deia en un document fa uns anys editat per la 
Diputació sobre aquest poble que tenim un PIB alt amb una renda 
familiar baixa i aquesta és una realitat que no ens cal amagar.  
Estem davant d’un hivern, tenim aquesta possibilitat, no ho hem 
llegit dintre dels pressuposts, solucions clares, concretes, els 
hi demanem el vot per aquesta moció. 

El Sr. Joan Baptista Rubió del grup CIU   “ Per part de 
Convergència estarem d’acord amb la moció, per passar-ho amb 
tots aquests temes, aquí hi ha un tou de temes que no els acabo 
d’entendre, tot això de les societats, cooperatives, 
l’Ajuntament, aquesta moció s’hauria d’haver presentat si 
tinguéssim l’empresa aquesta feta.  Clar si no la tenim feta com 
podem fer-ho?” 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC   “Existeix des de fa bastants 
“anys. 

El Sr. Joan Baptista Rubió del grup CIU    “ Bueno però aquí no 
la tenim.  Jo estaré d’acord amb la moció però hi ha punts en 
que no estic d’acord.  Per exemple, això de la cooperativa, per 
tenir la cooperativa, si estigués muntada la cooperativa potser 
seria factible de fer-ho, i segurament que donaria bon resultat, 
però per sort en el nostre municipi no tenim tant problema 
d’aquest del tall d’energia a la gent.  Jo donaré suport a la 
moció amb el tema aquest, però amb el tema de la cooperativa 
crec que primer s’hauria d’afiliar, fer una cooperativa que ens 
poguéssim afiliar perquè si no  podem treure arrel a la moció si 
no la podem posar en marxa la cooperativa.  Donaré suport a 
aquesta moció quan aquesta cooperativa es pugui fer, que no és 
mala idea però primer hem de poder fer aquesta cooperativa, no 
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sé si per l’ajuntament és viable o no, perquè si fins ara 
s’estan pagant tots els rebuts de llum de la gent, talls de llum 
o talls d’aigua que la gent té problemes, i des de l’ajuntament 
es fa càrrec, crec que no necessàriament hauríem d’anar a 
aquesta cooperativa.  Aquesta cooperativa ho posa molt clar, si 
l’ajuntament no pot pagar-ho ho paga l’ajuntament, ho paguem 
tots.  Aquesta cooperativa no està legalitzada, si la tinguéssim 
jo estaria d’acord, però actualment no existeix aquesta 
cooperativa.” 

El Sr Xavier  Carbonell del grup ERC :”Voldria fer un 
aclariment, Som energia és una cooperativa que ja funciona, 
precisament des de fa 5 anys, aquests moments està facturant 15 
milions d’euros, tancaran l’exercici en 15 milions de facturació 
anual, està formada per uns socis consumidors.  Som energia com 
a cooperativa, no tant sols produeix energia elèctrica provinent 
de fonts renovables, també va al mercat majorista i compra 
únicament energia elèctrica provinent de fonts renovables sino 
que a més a més la comercialitza als seus associats, un dels 
seus objectius a la última assemblea que es va plantejar, per 
part de som energia, som energia com a cooperativa totes les 
decisions es prenen de forma assembleària, va decidir una de les 
coses lluitar contra la pobresa energètica, una part, cada soci 
aportem per cada quilovat consumit aportem un cèntim de més.  
Tot aquest capital que està acumulat serveix per ajudar, 
incentivar a les persones més necessitades.  En el moment que la 
cooperativa va assolir l’objectiu de tenir més de 25 contractes, 
en aquests moments té més de 30.000 pot ja oferir la 
possibilitat de tindre el que es diria el contracte social. A 
més a més una de les coses que es va decidir en assemblea és que 
som energia podia assignar un contracte amb ajuntaments, hi ha 
un ajuntament que ja ho ha signat, la idea és anar proposant a 
altres municipis, amb el qual el que es pretén és, normalment 
les companyies elèctriques, les comercialitzadores, quan algú no 
pot pagar un rebut, la primera cosa que es fa se l’incoa a que 
pagui, si no paga és el tall, el problema no és tallar-li, el 
problema és després reenganxar que val molts diners. L’objectiu 
bàsic és, evidentment la cooperativa no pot assumir els gastos 
d’un impagament, el que sí faria la cooperativa és, tindríem un 
conveni i ja veiem de quina forma es realitzarà aquest conveni, 
i si les dues parts estan d’acord, el que es faria en 
definitiva, l’ajuntament seria un soci més, un soci preferent, 
evidentment, i que qualsevol persona d’àmbit social que tingués 
problemes amb el seu pagament, s’avisaria a l’ajuntament, es 
faria un acord, de moment no se li tallaria el subministrament i 
evidentment es cobraria a la persona abonada que es fes, per les 
raons obvies, no disposa econòmicament de recursos, el que fa 
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l’ajuntament en aquest cas és acabar pagant la factura.  
L’objectiu és evitar el tall elèctric en aquelles famílies.” 

 

El Sr. Joan Baptista Rubió del grup CIU    “ Després de 
l’explicació que se m’ha donat, ja si l’ajuntament diu ens 
ficarem en aquesta companyia estaré d’acord. Hi estic d’acord 
amb la moció de que no se’ls pot deixar a la gent sense, doncs 
però quan que l’ajuntament digui doncs ens hi fiquem ens hi 
adherim aquí.  Amb la moció estic completament d’acord.” 

La Sra. Amanda Gallego del grup PA-CUP “Nosaltres com ja vam 
parlar a la Comissió Informativa, estem totalment d’acord amb la 
moció, també demanaríem encapçalar-la, si Esquerra vol.” 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC   “Per nosaltres cap problema, 
al contrari.” 

El  Sr. Oriol Torrents del grup PSC  “El nostre grup, com també 
vam estar comentant a la Comissió Informativa, veiem que aquesta 
proposta de dictamen que es presenta port ser positiu, però 
creiem que s’ha de treballar una mica més, i demanaríem deixar-
lo sobre la taula i parlar-ne, treballar-ne més, decidir, 
valorar si definitivament ha de ser amb empresa Som Energia o 
amb una altra empresa, amb la que es signi aquest conveni, que 
pensem que segurament s’haurà de desenvolupar un reglament per 
la seva aplicació, i volem demanar si es pot deixar sobre la 
taula i treballar-ho una mica més, i a partir d’aquí tornar-ho a 
portar al ple o ja directament aprovar-ho. Nosaltres sabem 
d’altres municipis, on s’ha aplicat però no s’està portant a 
terme, cap família derivada de serveis socials s’ha acollit els 
motius que sigui a aquesta empresa, per tant, volem deixar-ho en  
“stand by” i valorar-ho més tranquil·lament i tornar-ho a 
parlar.” 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC “   Sempre hi ha la possibilitat  
de deixar-ho per l’estiu, però l’hivern està aquí ara, és 
evident.  Nosaltres no veiem que això sigui la millor solució 
però que sí que en aquests moments cal prendre solucions.  La 
única solució que en aquests moments per aquest hivern hi ha 
sobre la taula és aquesta.  Es pot dir que sí o que no.” 

El  Sr. Oriol Torrents del grup PSC  “ Aquest hivern a ningú se 
li tallarà cap subministrament, perquè des de serveis socials hi 
ha unes partides destinades per aquest termini i en cap cas, 
sigui aquest hivern o l’hivern passat, que nosaltres tinguem 
coneixement a ningú se li va tallar.  Per tant, solucions ja les 
tenim i solucions ja s’apliquen.  No entenem que hi té a veure 
el coneixement del català amb la pobresa energètica, però en tot 
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cas seria una altra discussió.  La proposta serà la deixem sobre 
la taula i en parlem, sino el nostre vot serà en contra.” 

La Sra. Filomena Martínez “ Sr. Arasa, m’agradaria no entrar, és 
molt bonica, llegida és un conte de fades, quan jo la vaig 
llegir per primera vegada vaig pensar votar en contra… El cas de 
votar en contra és, les famílies que estan en seguiment, cap 
família, com a dit el Sr. Rubio, es paguen els rebuts, tant de 
la llum, com de l’aigua, com del gas, a totes aquelles famílies 
que estan en seguiment, vostè a parlat d’un ajuntament, jo he 
parlat també amb altre que van aprovar-la i la tenen allà i 
d’una de les coses que s’han adonat és que no anava acompanyada 
d’un reglament, un reglament per evitar, això del que vostè a 
estat parlant, que ho diu aquí, tema d’abusos, treballem ‘ho, 
acompanyem-lo d’un reglament que eviti totes aquestes coses, que 
és molt bonic aprovar una moció de conte de fades.  Nosaltres 
estem treballant, cap família que estigui en seguiment es 
quedarà sense llum, sense gas o sense aigua.  El que estem dient 
és que això ha d’anar acompanyat d’un reglament que sigui 
legítim a l’hora de fer un bon ús d’aquest servei, d’aquesta 
cooperativa.”  

El Sr. Josep Arasa del grup ERC   “Nosaltres creiem moltíssim en 
les bones voluntats, però aquesta moció es va presentar el dia 
16 del onze, si hi havia tant interès realment en parlar, des 
del 16 /11 fins aquí, aquesta companyia o qualsevol altra o 
qualsevol modificació s’hagués pogut fer, fa ja un mes que està 
sobre la taula aquesta moció, si tant es volia solucionar el 
problema de la pobresa energètica en el municipi realment ja 
s’hauria pogut fer.” 

L’Alcaldessa  Sra. Imma Ferret “ En qualsevol cas, pel tema de 
pobresa energètica sí que hi ha una normativa vigent, aprovada 
per la Generalitat de Catalunya, com fa esment també en la 
proposta, de mesures urgents per afrontar l’emergència en  
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i en el seu 
article 6è de les mesures per evitar la pobresa energètica, el 
punt 1 de l’articulat diu que les administracions públiques han 
de garantir el dret l’accés als subministraments bàsics d’aigua 
potable, de gas, d’electricitat de les persones de les unitats 
familiars en situació de risc d’exclusió residencial d’acord amb 
l’article 5.10 mentre duri aquesta situació. També a la part del 
seu article 8è d’aquesta mateixa llei aprovada, diu que el 
Govern ha de garantir que en el supòsit a que fa referència els 
articles 5è i 6è, de les despeses en habitatges i 
subministraments bàsics no comportin més d’un 30% dels ingressos 
disponibles de la unitat familiar, i així com també en la part 
de disposició transitòria, l’aplicació de les garanties diu que 
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les garanties establertes en l’article 5 i  6 de l’article 8 
s’apliquen en funció de les disponibilitats pressupostàries amb 
priorització en qualsevol cas de les unitats de convivència de 3 
o més membres en primer terme, de les de dos membres en segon 
terme, i de les integrades per un sol membre en darrer terme i 
que la Generalitat ha de proposar a l’Administració Local en un 
termini de tres mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta 
llei, els mecanismes per garantir els allotjaments que regula 
l’article, en qualsevol cas, sí que hi ha aquesta llei, regulada 
i que entrava en vigor un cop aprovada i en la seva part final, 
en la setena diu que llevat que de les mesures que comportin un 
augment de crèdit o una disminució d’ingressos, en relació del 
pressupost vigent que no entraria en vigor a la part que 
comporti aquesta aplicació pressupostària fins a l’exercici 
pressupostari següent de l’entrada en vigor, i aquest cas, 
entenem que des de la Generalitat de Catalunya encara no s’ha 
aprovat el pressupost del 2016, amb lo qual dotacions 
pressupostàries destinades a garantir per part dels ens locals 
de poder dotar ben pressupostàriament i garantir aquesta pobresa 
energètica dons no s’ha fet per part de l’administració del 
govern de Catalunya, en aquest sentit, dir que des de la CUP 
crec recordar o he llegit en algun lloc, que es va aprovar a 
Diputació de Barcelona una moció respecte a  pobresa energètica, 
que instava a Diputació mateix a garantir un treball acurat amb 
els ajuntaments, per dur a terme totes les mesures per poder 
desenvolupar i garantir el subministrament energètic a les 
famílies que instava també una dotació pressupostària per part 
de Diputació  per fer-ho efectiu a l’any 2016, i en aquest 
sentit es va aprovar, crec que per majoria absoluta, amb el 
suport en aquell cas del PSC també, i que instava doncs a això, 
de poder dotar als municipis d’eines suficients per dur-lo a 
terme.  En aquest sentit entenem també que la moció va referida, 
“Bueno” la proposta de resolució va referida a la pobresa 
energètica i com fer-hi front per part dels ajuntaments, és 
evident que aquest ajuntament des de serveis socials, fem aquest 
treball acurat amb les famílies, però la proposta que des del 
grup Socialista es feia al grup d’Esquerra que ha presentat 
aquesta moció, és no centrar-nos només i únicament  amb 
l’empresa Som Energia, que com a empresa cooperativa que és, 
evidentment entenem que el subministrament elèctric també és una 
altra cosa diferent a altres empreses més generals, i poder 
treballar més ajustadament aquesta proposta i era una mica la 
proposta que es feia des del grup del PSC, evidentment, si la 
proposta de resolució és com a tal” 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC “  Voldria fer un aclariment, 
d’aquesta informació, de que si la llei de pobresa energètica, 
en aquests moments no està vigent en Catalunya, és perquè el 
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govern espanyol la va portar als Tribunals Constitucionals, no 
perquè no s’hagi volgut aplicar, simplement, a part de que tenim 
molts informes del Síndic de Greuges i altres informes de la 
Comissió Europea, i fins i tot de la Diputació que intenten 
passar pel costat d’aquest dictàmens del Tribunal 
Constitucional”. 

L’Alcaldessa  Sra. Imma Ferret  “En qualsevol cas, entenent que 
la proposta feta des del grup dels Socialistes de deixar de 
moment aturada aquesta proposta, per part d’Esquerra que és qui 
la presenta, no s’adiu, doncs entenem també els vots contraris 
del grup dels Socialistes dons no prosperaria aquesta proposta 
de resolució. En tant que hi hauria 8 vots en contra i els 
altres 5 serien favorables. “ 

Votació 

La proposta d’acord NO és aprovada  amb 8 vots a en contra   (8 
regidors del grup PSC, ) 5 vots a favor (2 del grup PA-CUP, 2 
del grup ERC  i 1 regidor del grup CIU) dels 13 regidors 
assistents a la sessió, dels 13 que constitueixen el ple 
municipal. 

8.2.- PROPOSTA QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS POLÍTICS AMB 
REPRESENTACIÓ AL CONSISTORI DE SUPORT ALS CONSISTORIS DEL PACTE 
DE BERÀ. 

Reunits a la Casa de la Vila de Santa Margarida i els Monjos els 
portaveus municipals de tots els grups polítics amb 
representació al Consistori 

 
• Davant de l’estat de la N-340, carretera principal de 

comunicació del nostre municipi. Vial pel qual circulen 
entre 20.000 i 30.000 vehicles diaris quantitat que 
s’incrementa especialment amb l'arribada del turisme a 
l'estiu. 
 

• Que la N-340 al Penedès presenta deficiències incompatibles 
amb el volum de vehicles que hi circulen -pas per 
l’interior de les localitats de l’Ordal, l’Arboç i la 
Gornal- i com eix de comunicació amb Barcelona el seu pas 
per la muntanya de l’Ordal i la circulació per l’interior 
de Vallirana. 
 

• Que les greus deficiències que presenta –pas per l’interior 
de poblacions, revolts pronunciats, manca de voral, 
inseguretat, etc-, obliga a que el desplaçament 
d’automòbils i camions s’hagi de fer per l’autopista de 
peatge amb el conseqüent greuge comparatiu per un notable 
increment dels costos de desplaçament. 
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• Que considerem que no es suficient la proposta feta per la 

Generalitat de desviar els camions a l’AP-7 mitjançant 
bonificacions en els peatges. 

 

• Que davant el risc per la seguretat vial que representa 
l’estat actual de la N-340 la qual ha provocat centenars 
d’accidents, morts i ferits. Farts d'esperar una solució 
als problemes de saturació i elevada sinistralitat a la 
carretera N-340 i en defensa dels drets dels nostres 
ciutadans a una circulació segura.  
 

ACORDEN.- 

• Donar suport als consistoris del Pacte de Berà i a les 
seves  propostes, les quals han manifestat reiteradament 
en les  reunions i converses mantingudes amb el Ministerio 
de Fomento i que fins aquest moment no han rebut cap 
resposta, ni compromís tangible.  
 

• Exigir al Ministerio de Fomento propostes de solució per la 
N-340 i la gratuïtat de l’AP-7 per a tots els vehicles 
entre Torredembarra i Martorell. 
 

• Refusar les noves infraestructures planificades sense el 
consens del territori prou trinxat, literalment, en alguns 
municipis.  
 

• Sumar-se a la proposta realitzada pels ajuntaments signants 
del Pacte de Berà (Altafulla, l’Arboç, Bellvei, Calafell, 
Castellet i la Gornal, Creixell, Cunit, Roda de Berà 
Torredembarra, el Vendrell) i agraïm  a tots els veïns i 
veïnes de Santa Margarida i els Monjos que van participar 
a la concentració del  diumenge dia 29 de novembre al 
migdia, per tallar el trànsit de la carretera N-340 a 
l’Arboç. 

 

Intervencions 

L’Alcaldessa Sra. Imma  Ferret llegeix la proposta . 

El Sr. Joan Baptista Rubió del grup CIU “   En principi ja es va 
acordar encapçalar amb tots els grups, per tant vam donar suport 
a la moció i queda aquí.” 

Votació 

La proposta d’acord és aprovada per unanimitat amb 13 vots a 
favor   (8 regidors del grup PSC, 2 del grup PA-CUP, 2 del grup 
ERC  i un del grup CIU) dels 13 regidors assistents a la sessió, 
dels 13 que constitueixen el ple municipal. 



64 

 

 
 

8.3 PROPOSTA   DE  RESOLUCIÓ   QUE   PRESENTA   EL GRUP 
MUNICIPAL  D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) i EL GRUP 
MUNICIPAL PA-CUP  PER  LLUITAR  CONTRA  L'EXCLUSIÓ SOCIAL 
 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
 
Ates que en els últims trenta anys, les societats occidentals i 
en especial el municipi de Santa Margarida i els Monjos han 
canviat profundament. Des del punt de vista de la sociologia i, 
en concret, de 1'exclusió social, interessen especialment dos 
tipus de canvi social: de tipus "social" i de tipus 
"legislatiu". 
 
 
Els canvis de tipus social són aquells que s'han produït per 
dinàmiques de la mateixa societat occidental i que es donen al 
marge de la voluntat dels g verns i les institucions, és a  dir, 
es produeixen sense la intervenció de cap organisme públic ni 
privat (l'envelliment de la població, 1'augment de l'edat 
d'emancipació, l'emancipació de la dona, l'augment de 
l'individualisme, la interconnexió global, el canvi de valors, 
etc.) 
 
 
En el segon grup s'hi  trobarien aquelles transformacions que 
han sorgit arran de canvis legislatius, econòmics o productius 
impulsats per institucions públiques o privades (la precarització 
del treball i 1'ocupació, la pèrdua de protecció laboral, la 
progressiva debilitació de l’estat del benestar, l'augment dels 
preus i la disminució deis salaris reals, la pèrdua de 
llibertats democràtiques i de qualitat de la democràcia, el 
difícil accés a l'habitatge, els canvis en l'estructura 
contractual i salarial, l'augment de les desigualtats 
socials...). 
 
 
Aquestes esferes on es produeix exclusió són 1'económica, la 
residencial, la laboral, la relacional, la sociosanitària, 
1'educativa i la comunitària-política. Cal dir que les 
situacions d'exclusió rarament vénen definides per un sol 
d'aquests factors i que se sol donar una combinació de més 
d'un quan es parla d'individus en situació d'exclusió. 
 
Aquest nou enfocament de la situació social deis individus 
recull més factors que el merament econòmic. Tot i que aquest 
factor encara és un deis que té més pes a l'hora de definir la 
situació social d’un individu, tots els altres factors que 
determinen les oportunitats d‘una persona d'integrar-se 
plenament en la societat en que viu han de ser tinguts en compte 
a l'hora de planificar i articular les actuacions deis serveis 
socials. 
 
 
El caràcter multidimensional i multifactorial de 1'exclusió fa 
que les actuacions deis serveis socials s'hagin de planificar 
de forma integral, és a dir, les polítiques socials no poden 
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ser focalitzades en un sol deis factors d'exclusió, ja que les 
situacions de vulnerabilitat de les persones sempre vénen 
definides per més d'un  deis factors identificats anteriorment, 
amb diferents combinacions, itineraris i forces de cada un 
d'ells. 
 
 
El canvi de paradigma a l'hora d'aproximar-se a les situacions 
de vulnerabilitat social i la incorporació en 1'analisi de tot 
un seguit de factors que  fins ara quedaven dispersos i 
borrosos dintre el  concepte pobresa forcen la protecció 
social, la forma de plantejar les polítiques i actuacions, a 
canviar per ser tant efectiva i eficient com sigui possible; ja 
no per reduir la pobresa, que també, sinó per garantir la plena 
inclusió en igualtat, dignitat i autonomia de totes les 
persones de la societat de la qual formen part. Però no només 
els serveis socials han de modificar la seva orientació per 
tenir en compte tots els factors que generen exclusió de forma 
integral, sinó que també s'ha  de  modificar 1'abast i 
1'impacte de les polítiques soc i a l s  plantejades. 
 
 
Totes aquestes són noves formes de fer política que 
requereixen la lluita contra l'exclusió social i la consecució 
d'una  societat igualitària, justa i sense individus que se'n 
quedin al marge. 
 
 
Així dones les polítiques públiques de lluita contra la pobresa 

i 1'exclusió social han de fer un canvi de rumb amb noves 

directrius i compromisos en l'àmbit de la inclusió social, amb 

especial atenció als factors principals que augmenten el risc 

d'exclusió social, com l'atur de llarga durada, els llocs de 

feina de baixa qualitat, el fracàs escolar, les condicions 

d'habitatge precàries o la mala salut, entre d'altres. 
 
 
Aquests Plans, a nivell local, comprometen totes les àrees de 
1'ajuntament en la creació d'accions i línies específiques 
d'inclusió social i per impulsar, incentivar i generar 
polítiques i accions coordinades i transversals en tots els 
serveis encaminades a disminuir les causes de 1'exclusió social. 
 
Avui  en dia les  polítiques  públiques  adreç ades  a combatre 
el  fenomen complex de l'exclusió incorporen  com a principis 
orientadors la multidimensionalitat, la transversalitat, la 
participació i el treball en xarxa, la promoció de 
l'autonomía, la perspectiva comunitària i el reconeixement de 
les especificitats territorials. 
 
 
 
DEMANEM 
 
Que recollint tot l'exposat anteriorment, i d'acord  a 
l'article  106 de la Llei Municipal   i  de   Regim   Local   
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de   Catalunya,   a   partir  deis   principis orientadors deis 
Plans  d'Inclusió Socials proposem  a la resta de forces 
polítiques que composen el Ple de 1'Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos,    treballar amb   un  enfocament   
més  preventiu   respecte  als factors que condueixen a 
l'exclusió social, i amb una estratègia  més proactiva de 
resposta a les causes, i sotmeti a debat i votació els 
següents acords: 
 
 
PRIMER- Considerant  la gravetat social i econòmica  del 
moment on el 20 % dels ciutadans catalans estan en risc 
d'exclusió social, o que el mes d'octubre hi havia a Santa 
Margarida i els Monjos 574 persones registrades a  les  
oficines  del  Servei  Públic  d'Ocupació, el  17,77%.  (Alt  
Penedès 15.55%),   que els  serveis socials  municipals  
(EBAS)  van atendre  l'any 
passat 958 persones (13.05% de la població); proposem 
constituir un grup de treball polític i tècnic que, en un 
termini no superior a sis mesos, redacti una proposta de Pla 
Local d'Inclusió Social de Santa  Margarida i els Monjos. 
 
 
SEGON Desenvolupar  un  procés  participatiu de  caràcter  
associatiu  i ciutadà,  en  paral·lel  als  treballs  del  
grup  abans  descrit,  que  permeti l'obtenció del consens 
social suficient per a la definició i implementació 
del Pla d'Inclusió Social. 
 
 
TERCER- Preveure, en els pressupostos municipals de 2016, una 
partida pera l'inici i realització del Pla d'Inclusió Social. 
 
 
QUART-  Iniciar un pla de formació bàsica de caràcter 
professionalitzador que asseguri uns estàndards mínims 
d'ocupabilitat. 
 
 
CINQUE-  Donar   suport   i   finançament   a   la   creació   
de   projectes d'economia social i cooperativa, amb mesures 
com la creació d'una Cooperativa    de   Crèdit    Municipal,   
que   respongui   als   paràmetres d'economia social i doni 
noves eines de desenvolupament a l'emprenedoria municipal. Una 
iniciativa per la qual es pot destinar el 2016 una partida 
inicial per definir-ne la viabilitat i assegurar-ne la creació. 
 
 
SISE- Replantejar de forma selectiva les inversions pel 2016. 

Una redistribució on es poden ajornar projectes no necessitats 

d'immediatesa per prioritzar actuacions socials. Un canvi en la 

reglamentació en matèria de subvencions directes o ajuts 

encoberts, perquè estableixi com a principi fonamental 

d'atribució d'ajudes el criteri del bé comú per a tota la 

ciutadania. 
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Totes aquestes mesures són propostes econòmiques que cal 

estructurar no només per obtenir recursos per un Pla de Xoc 

Social i una Cooperativa de Crèdit municipal, sinó també per 

poder assegurar la partida necessària per un tracte laboral just 

als treballadors i treballadores municipals. 
 

Intervencions 

L’Alcaldessa cedeix la paraula al Sr. Josep Arasa del grup ERC 
com a promotor de la proposta que la llegeix. 

El Sr. Joan Baptista Rubió del grup CIU    “ Aquí estem altra 
vegada amb el pla de xoc aquest estem sortint amb lo mateix 
d’abans, estem demanant a l’Ajuntament que faci una cooperativa 
de crèdit local per ajudar, aportar aquests diners, aquestes 
ajudes.  És una opció, però de moment no la tenim, primer 
hauríem d’anar pel fonament de si realment tenim la cooperativa 
formada, si no la tenim, presentar la moció és el mateix cas que 
l’altra, de totes la maneres la moció està molt bé, està ben 
plantejada però tenim el xoc aquest de que com encaixem la moció 
en aquest pla de xoc?  “ 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC “ Nosaltres el que proposem, de 
que en un termini no superior a 6 mesos es redacti una de Pla 
Local d’Inclusió Social de Santa Margarida i els Monjos, durant 
6 mesos es treballi, des dels tècnics per arribar a això i quan 
nosaltres parlem d’una cooperativa de crèdit local, estem 
parlant de crear recursos per aquells emprenedors, que no surtin 
aquests emprenedors més o menys formats, en aquest pla de 
professionalització sense diners per poder començar i no es 
tracta de donar com estem demanant ara subvencions, es tracta 
d’oferir microcrèdits a retornar per poder crear empreses, 
microempreses, negocis i comerços.  Això vol dir seure i posar 
colzes sobre la taula, treballar.  Realment la nostra societat 
està fotuda, no és aquest poble, un lloc important perquè es 
gasti, tants milers o centenars d’euros en esports, o en 
instal·lacions esportives perquè es tinguin tantes pistes.  
Realment és important per aquest poble, també per la seva 
societat que és al cap i a la fi la que realment ens permet 
estar aquí parlant. “  

El Sr. Joan Baptista Rubió del grup CIU    “ Jo crec que el que 
tu dius de 5 o 6 mesos poder deixar-la a sobre i discutir-la, 
treballar-la i arribar si arribem a un acord, si es pot fer o no 
es pot fer això.  Aquí aprovem una cosa o votem una cosa que 
està deslligada totalment, que estarem d’acord amb el pla de xoc 
o el que tu vulguis, però que està deslligada, si no tenim 
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cooperativa formada, no tenim res, no sabem com ho hem 
d’encaixar això, crec que estaria molt bé posar-la sobre la 
taula durant 5 o 6 mesos, o 2 o 3 o el que sigui i negociar-la, 
mirar-la, i mirar si aquesta cooperativa hi ha d’haver gent 
interessada en fer-la funcionar, perquè també ens podem trobar 
que es munti aquesta cooperativa i que no funcioni, que no hi 
hagi gent que s’hi adapti a agafar-la, per tant, jo crec que si 
la deixéssim a sobre, si la discutíssim la treballéssim estaríem 
d’acord “  

La Sra. Amanda Gallego del grup PA CUP “ Estem a favor i voldríem 
també encapçalar-la, i m’agradaria aclarir amb el Sr. Rubio, de 
que en principi en el primer punt deixa molt clar de fer un 
estudi, si aquest estudi ens diu que ha de ser una cooperativa, 
que ha de ser un microbanc, que ha de ser una financera, que ha 
de ser x, el que li volguem dir, que sigui com una gestió en la 
qual tu pots donar uns diners a uns que acaben de sortir d’un 
pla d’ocupació de formació, com hem comentat abans, els quals és 
gent que té risc d’exclusió social, que ve cobrant els 426 € 
d’ajut o que ni té això i que evidentment que si just acaba de 
fer el projecte x no podrà fer un taller ni podrà fer una 
cooperativa entres ells per fer un treball x  perquè no tenen 
diners, llavors seria finançar uns diners, anticipar un diners 
que després es retornen, nosaltres vam entendre que seria així, 
que seria com un crèdit per començar a engegar un nou projecte 
amb gent que té risc social perquè la societat en sí no li pot 
donar aquest microcrèdit.” 

El Sr. Joan Baptista Rubió del grup CIU     “També has de valorar 
si després aquests diners es poden tornar o no.” 

La Sra. Amanda Gallego del grup PA CUP “ Tot això ho fas en els 6 
mesos o 2 que acabaries l’estudi, has de fer totes les variables 
i les opcions, si tu veus que això no ho pots fer, no ho fas, o 
sigui si realment l’estudi surt, no és viable, no és viable, 
però en el fons partim d’una base d’un estudi, no anem ja al 
projecte final.  Hem de fer aquest estudi en aquest municipi en 
el qual hem de veure si això pot funcionar, o no. “  

El Sr. Joan Baptista Rubió del grup CIU     “ És el que he parlat 
jo en l’explicació que he fet, que si realment no està l’estudi 
fet no podem votar a favor d’una moció que no sabem si l’estudi 
està fet, si realment l’estudi el tens fet, perfecte. “ 

La Sra. Amanda Gallego del grup PA CUP “L’estudi el fem a partir 
d’aprovar la moció, sense la moció no podem fer l’estudi.  
Esquerra acaba de presentar una moció perquè com a plenari 
preguem la decisió de si com ajuntament volem emplaçar-nos i fer 
aquest estudi.  Perquè si comencem a donar crèdits, que en el 
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fons no són diners nostres, que són els diners de tots els 
ciutadans, doncs hem de saber que estem fent.   Ho ha de fer el 
plenari, no ho fa el govern això, “ 

El Sr. Joan Baptista Rubió del grup CIU     “Per això dic jo que 
es possés la moció sobre la taula i que treballéssim i quan 
tinguem tot això que diguem és vàlid, valorem-ho i tirem-ho 
endavant. Perfecte.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  “En qualsevol cas entenc que la 
proposta de dictamen va encaminada a tot una sèrie d’exposicions 
de la lluita contra l’exclusió social, no hem de perdre aquest 
horitzó.  “ 

El Sr Oriol Torrents del grup PSC “ Les actuacions que es fan 
des de l’ajuntament per la lluita contra l’exclusió social entre 
d’altres, per anomenar està el PFI, plans de formació, projectes 
d’economia social i solidària, servei local d’ocupació club de 
feina, cursos d’orientació laboral. Projecte Promociona’t, 
Projecte Forma’t, taula de joventut i infància, treballs amb les 
famílies, escoles, suport a l’esport, perquè això també és 
inclusió social, joventut, amb infància.  El pla estratègic que 
des de fa 5 anys s’està portant, va encaminat a això, de crear 
una societat més justa i solidària, d’oportunitats i adaptada a 
la realitat social canviant.  No podem admetre que se’ns digui 
que fem ajuts encoberts, estem oberts a qualsevol proposta i a 
treballar en el tema de finançament a través microcrèdits.  
Pensem que el treball coordinat entre àrees, i la 
transversalitat que s’està duent a terme dona els seus 
resultats.  En el període de gener de 2014 a octubre de 2015 hem 
passat de tenir 755 persones aturades a tenir-ne 574, gairebé 
200 persones menys, en termes absoluts, per tant, s’està 
disminuint l’atur.  Entenem que tal i com està redactada aquesta 
proposta, el nostre grup ha de votar en contra, tot i que hi ha 
aspectes que valorem positivament en els que voldríem entrar i 
treballar però de la manera en com està redactada sembla com si 
no s’estigués fent res en temes d’exclusió social, quan no és 
cert, s’estan portant a terme molts projectes, i també es donen 
a entendre un seguit de coses en que nosaltres no estem d’acord 
i no podem acceptar, per tant, votarem en contra de la 
proposta.” 

Votació 

La proposta d’acord NO és aprovada  amb 8 vots a en contra   (8 
regidors del grup PSC, ) 4 vots a favor (2 del grup PA-CUP, 2 
del grup ERC ) 1 abstenció (1 regidor del grup CIU) dels 13 
regidors assistents a la sessió, dels 13 que constitueixen el 
ple municipal. 
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8.4 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA POBLE ACTIU CANDIDATURA 
D'UNITAT POPULAR (PACUP) PER A LA CELEBRACIÓ D’ASSEMBLEES 
MUNICIPALS OBERTES. 
 
Aquesta proposta ha estat  retirada de l’ordre del dia a 
proposta del grup municipal  poble actiu candidatura d'unitat 
popular (PA-CUP) 
 
8.5 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA POBLE ACTIU CANDIDATURA 
D'UNITAT POPULAR (PACUP) I EL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA (ERC)  PER  DECLARAR SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS COM 
A MUNICIPI COMPROMÈS AMB LA BANCA ÈTICA. 
 
El context actual de crisi prolongada en el qual ens inserim, 
ha deixat sense justificacions al sistema capitalista. 
Actualment, es fa palès que les desigualtats no han estat 
quelcom casual, sinó que són resultat d’un sistema concret que 
es nodreix d’elles per a la seva subsistència i creixement. 

 
La realitat és que la dictadura del capital ha anat guanyant 
terreny a la democràcia imposant la total submissió dels 
estats als mercats. Les entitats financeres han estat part i 
alhora promotores d’accentuar i alimentar aquest sistema 
especulador, sobreposant el seu propi benefici per sobre del 
de la ciutadania. 

 
Aquestes entitats no només han estat còmplices de generar 
desigualtat, sinó que també n’han  sigut  i,  en  segueixen  
sent,  responsables.  Mentre,  amb  l’aprovació  del  govern 
espanyol, segueixen ordenant desnonaments de forma 
sistemàtica –més de 178.950 des del 2008 als Països Catalans, 
90 cada dia– , segueixen socialitzant les seves pèrdues 
resultants de l’especulació i l’afany de lucre, amb un cost 
actual de més de 100.000 milions d’euros que el govern espanyol 
ha assumit com a propi. 

 
Paral·lelament a la voràgine de les retallades socials, de 
precarització laboral, creixement de la pobresa i destrucció 
dels serveis públics a les quals s’ha subordinat les 
ciutadanes, les entitats  financeres  han  seguit  augmentant  
els  seus  ingressos  de  forma  exponencial. (Només amb el 
10% dels beneficis d’entre 2007 i 2013 de les entitats 
bancàries s’hauria pogut evitar i revertir les retallades que 
Zapatero va imposar). 

 
A més a més, és més que conegut que entitats com BBVA, Banc 
Santander, Bankinter, Caixa Banc, Banc Sabadell, Bankia, 
Catalunya Caixa tenen vincles financers amb les principals 
empreses d’armament del món, tals com: EADS, Honeywell, 
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General Dynamics, Raytheon, Textron o Instalaza, essent 
còmplices d’aquesta manera de conflictes bèl·lics arreu del 
món que després la societat civil, diferents ONGs i altres 
organismes han de paliar. 

 
L’anonimat i la poca transparència com a metodologia recorrent 
del sistema capitalista, ha provocat que sovint les ciutadanes 
i ciutadans haguem estat partícips en petites accions que 
alimenten i enforteixen la dinàmica neoliberal i, per tant, 
també de les seves conseqüències. 

La necessitat immediata de transformar aquesta realitat 
desigual i injusta ens porta a responsabilitzar-nos de 
qualsevol acció de la qual tinguem capacitat de decisió. 
En aquest sentit, 
proposem els següents, 
 
 
ACORDS 
 
 
1. Realització d’un informe de caire tècnic amb l’objectiu 
d’estudiar la viabilitat de dur a terme totes les operacions 
bancàries del consistori mitjançant banques ètiques i/o 
cooperatives, tals com Triodos Bank, Fiare, Coop57 o Caixa 
d’Enginyers. 

 
2. Cancel·lació dels comptes bancaris que encara es mantinguin 
amb entitats no ètiques, un cop amortitzats tots els préstecs. 
En cas que no sigui possible per algun motiu extraordinari, hi 
haurà el compromís de fer un informe tècnic amb la 
justificació corresponent i passar-lo als diferents grups 
municipals via la comissió informativa corresponent. 

 
3. No establir cap nou vincle ni relació amb cap entitat 
bancària que no sigui inclosa dins les banques ètiques i/o 
cooperatives.  En cas que no sigui possible, es seguiria el 
mateix procediment explicat a l’acord segon. 

 
4. Sensibilitzar i emplaçar a la ciutadania a fer 
ús de banques d’aquest tipus. 
 
 
5. Promoure, fomentar i divulgar les iniciatives sobre les 
banques ètiques i/o cooperatives que es facin al municipi. 
 
Intervencions 

L’Alcaldessa cedeix la paraula a la Sra. Amanda Gallego del grup 
PA- CUP que cedeix el torn al Sr. Jordi Salguero que llegeix la 
proposta. 
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El Sr. Joan Baptista Rubió del grup CIU   “Jo en aquesta moció 
m’abstindré, jo veig moltes coses de bancs i coses que ho veig 
molt complicat, tot el que s’està dient aquí, dels tipus de 
relacions, de deixar de treballar amb aquestes entitats 
bancàries, per anar a treballar amb aquestes dues, crec que és 
molt complicat, no sóc entès en aquest tema però crec que és 
complicat, per tant jo no em mullaré i m’abstindré.” 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC “ Com a usuaris d’aquestes 
banques, estem totalment d’acord, fins i tot demanem de poder-la 
encapçalar, creiem que els ajuntaments, igual que dèiem en les 
qüestions relatives a l’energia, han de ser capdavanters, han de 
donar exemple, realment, estem en un procés nacional important, 
i aquest és un dels moments importants, perquè el nostre 
ajuntament, de la mateixa manera que va començar a treballar amb 
l’Agència Tributària Catalana, també treballi amb la Banca 
Ètica. Demanem encapçalar, evidentment, aquesta moció.” 

El regidor Sr. Oriol Torrents del grup PSC  “ Nosaltres donarem 
suport a aquesta moció, perquè entenem que és cap a on s’ha 
d’anar, tot i que pensem que la seva aplicació ha de ser 
progressiva i gradual, entenem que el fet de fer algun canvi, no 
ha de significar mai un càrrec sobre les arques municipals, és a 
dir sobre el contribuent.  El fet que ara vulguem trencar les 
cartes i anem a jugar un joc nou, no signifiqui una càrrega, 
dintre de les possibilitats que la llei ens permeti, que això no 
sigui una càrrega sobre els nostres ciutadans, però com a 
filosofia i manera d’entendre hi estarem d’acord, i els 
compromisos pensem que són assumibles per tant votarem a favor i 
donem suport a la moció.” 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP  “Acceptem que la vulguin 
encapçalar, i després només aclarir que és un acord molt senzill 
que no implica canviar els comptes d’un cantó a un altre. “ 

Votació 

La proposta d’acord és aprovada per majoria absoluta  amb 12 
vots a favor   (8 regidors del grup PSC, 2 del grup PA-CUP, 2 
del grup ERC  ) i 1 abstenció ( un del grup CIU )dels 13 
regidors assistents a la sessió, dels 13 que constitueixen el 
ple municipal. 

9.- MOCIONS. 

9.1 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA EN DEFENSA DE LA 
REBAIXA DE L’IVA CULTURAL QUE AFECTA A LA CREACIÓ I PRODUCCIÓ DE 
PROXIMITAT I A L’ACCÈS A LA CULTURA EN L’ÀMBIT LOCAL. 
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D'acord amb el que preveu el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Grup 
Municipal Socialista de l'Ajuntament de  Santa Margarida i els 
Monjos                            desitja sotmetre a la 
consideració del Ple la següent Moció: 

  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L'1 de setembre de 2012, el Govern del Partit Popular va imposar 
una dràstica pujada de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 
sobre el consum de béns i serveis culturals, amb excepció del 
sector del llibre, fixant-lo en la franja més alta de tot 
Europa: el 21%. Aquesta mesura no ha tingut l'impacte 
recaptatori desitjat i ha suposat un clar cop per a la creació i 
l'accés de la cultura de la majoria de la nostra ciutadania.  

Per aquest motiu es va intentar revertir aquesta decisió tant 
des del Congrés de Diputats com del Senat, presentant una 
Proposició de Llei i una Moció consegüent a Interpel·lació de 
reforma per rebaixar l’IVA sobre el sector de la cultura, però 
foren ambdues derrotades per la majoria absoluta del PP. 

La pujada desproporcionada de l'IVA està perjudicant greument a 
la cultura com a sector d'oportunitat de creixement econòmic i 
també a les possibilitats d'accés a la mateixa per part de la 
ciutadania. I tot això sense que la recaptació impositiva hagi 
augmentat significativament, doncs l’escàs creixement d’aquest 
impost indirecte, ha quedat reabsorbit per la caiguda de les 
bases impositives i per tant dels ingressos per IRPF, societats 
i seguretat social, que ha suposat una disminució de la demanda 
i, conseqüentment, de la facturació en el sector cultural. 

En aquest sentit, la fiscalitat aplicada als productes de la 
creació és una tremenda mostra de miopia per part d'aquest 
Govern estatal, i en concret, pel seu efecte directe sobre el 
foment de nova creació cultural de proximitat i de petit format 
existents en moltes ciutats i pobles, i per tant afectant a 
l’economia local de molts municipis com el nostre.  

Les administracions locals no són alienes a aquesta 
problemàtica. Molt al contrari, en la seva funció de 
dinamitzadores i promotores culturals, en alguns casos amb un 
paper principal, són també directament perjudicades amb aquesta 
mesura. 

Per tot això, una vegada constatat el caràcter absolutament 
contraproduent de la pujada de l’IVA cultural per al sector i 
per al conjunt de la societat, el Grup Municipal Socialista de 
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l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos   presenta per a la 
seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la MOCIÓ 
instant al Govern d'Espanya a: 

1. Rebaixar l'IVA modificant l’article 23 del Reial Decret-
llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat, procedint a reclassificar els béns, 
activitats i consum de continguts culturals (com cinema, 
teatre, circ, dansa i música), establint el seu tipus en el 
5% -i, mantenint el 4% per al llibre, premsa-revistes, i 
per a altres àmbits d'especial interès cultural i 
especialment aquelles que van directament adreçades al 
públic infantil-. 

2. Aplicar un tipus d'IVA del 4% per aquelles activitats 
culturals que gaudeixin del reconeixement d'especial 
interès cultural a l'efecte de mecenatge o patrocini amb 
desgravació fiscal, durant el període de vigència de la 
seva protecció fiscal. 

3. Proposar i defensar en el si de les institucions de la Unió 
Europea, l'establiment d'un IVA reduït per a la Cultura i 
que estigui harmonitzat a tot el territori de la Unió, amb 
l’objecte d’assolir un autèntic espai comú europeu de 
protecció i promoció de la creació i el consum cultural. 

4. Aquesta Moció del Ple serà tramesa a les Corts Generals, al 
Ministeri de Cultura, al Parlament de Catalunya, a la 
Conselleria de Cultura, a la Federació i Associació de 
Municipis de Catalunya, i a les entitats i associacions 
culturals del nostre municipi. 

Intervencions 

L’Alcaldessa cedeix la paraula a la Sra. Esther Marmaneu del 
grup PSC que llegeix la moció 

El Sr. Joan Baptista Rubió del grup CIU   “Donarem suport a la 
moció, votaré que sí, crec que va ser un error del govern 
espanyol de ficar un 21% de l’IVA cultural, i per tant donaré 
suport a la moció.” 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC  “Arriba tard, però evidentment 
hem de dir que sí.  Estem en ple procés electoral, esperem que 
el PSOE, realment i Ciudadanos si van de la maneta puguin agafar 
i baixar aquest impost. “  

La Sra. Amanda Gallego del grup PA-CUP  “Nosaltres sí, 
evidentment, perquè és una agressió al tema cultural en general, 
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i pel fet que així també incrementaven per altres bandes, i la 
cultura és fes menys accessible per la gent, per tant nosaltres 
votarem a favor.” 

El Sr. Oriol Torrents del grup PSC  “El nostre grup votarà a 
favor, més val tard que mai, i esperem que hagi el govern que hi 
hagi a Madrid derogui aquesta llei.” 

Votació 

 La proposta d’acord és aprovada per unanimitat amb 13 vots a 
favor     (8 regidors del grup PSC, 2 del grup PA-CUP, 2 del 
grup ERC  i un del grup CIU) dels 13 regidors assistents a la 
sessió, dels 13 que constitueixen el ple municipal. 

9.2 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA (ERC) PER TAL DE GARANTIR EL DESPLEGAMENT DE LA LLEI 
CONTRA LA LGTBfòbia. 

 

Moció original 

Ates que fa un any el Parlament de Catalunya va aprovar la 
Llei 1112014, del 1O d'octubre, pera garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, trangeneres i intersexuals i pera 
eradicar l’homofòbia, la bifoliat i la transfonia. Una llei 
pionera a Catalunya i a l'Estat, aprovada amb un ampli suport 
parlamentari i del teixit associatiu. 

Ates que la llei en l'article 3.4 del seu Títol Preliminar 
estableix que "La  Generalitat i  els  ens locals han de  
garantir el  compliment d 'aquesta llei i  promoure les  
condicions per a fer-la plenament efectiva en els àmbits 
competencials respectius". 

Ates que la Disposició final primera de la llei estableix 
que "el Govern m,  en l’àmbit de les seves competències, ha 
de dictar en el termini  d 'un  any  a  comptar  de  
1'aprovació  d 'aquesta  llei  les disposicions reglamentaries 
que siguin necessàries per a aplicar-la i desplegar-la". 
MOCIÓ 
 
Que l' Ajuntament  de Santa Margarida  i els Monjos realitzi 
una sèrie de mesures, accions, protocols i actuacions per tal 
de garantir el desplegament de la Llei contra la LGTBfobia en 
el seu àmbit competencial i afavorir-ne el seu compliment. 
Intervencions 

L’Alcaldessa cedeix la paraula al Sr. Josep Arasa del grup ERC 
com a promotor de la proposta que la llegeix. 
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El Sr. Joan Baptista Rubió del grup CIU   “  Per part de 
Convergència votarem a favor.” 

La Sra. Amanda Gallego del grup PA-CUP “Per part de Poble Actiu 
també votarem a favor, però voldríem si és possible, apuntar 
unes dades, que seria  més que res, si la moció es duu a cap, si 
aquesta moció es pot comunicar i traspassar el protocol que 
existeix a la Policia Local, la qual ho tingui en compte per 
aplicar-la, perquè són els de proximitat quan hi ha els 
conflictes en quant a les fòbies les lesbianes, gays, 
transsexuals i bisexuals.  Més que res, perquè siguin 
coneixedors i puguin aplicar el protocol ja existent. “ 

El regidor Sr. Oriol Torrents del grup PSC  “Nosaltres aquesta 
llei que ha aprovat la Generalitat de Catalunya, entenem que de 
moment, no ha aplicat tot el marc competencial que ha d’anar 
acompanyat, es a dir, aquesta llei ha d’anar acompanyada d’un 
reglament, no està acompanyada d’unes accions concretes, tot i 
així, votarem a favor si entenem que en l’apartat dispositiu hi 
podem afegir instar a la Generalitat de Catalunya a fer el 
desplegament d’aquesta llei.” 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC  “ No la va aprovar la 
Generalitat com a tal, sino el Parlament i amb el vot favorable 
del Partit Socialista.  " 

El  Sr. Oriol Torrents del grup PSC “ Si això no ho qüestiono, 
però el fet és que aquesta llei encara no ha estat desplegada, 
no hi ha un reglament, per tant, nosaltres hem d’aplicar un 
reglament que encara no està aprovat, no podem aplicar cap 
reglament, per tant, votem a favor de la moció, però creiem que 
s’ha d’afegir instar a la Generalitat a fer el desplegament 
normatiu d’aquesta llei.  Tot i que el PSC la hagi votat a 
favor.” 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC ”La Generalitat i els ens locals 
han de garantir el compliment d’aquesta llei, i promoure les 
condicions per fer-la plenament efectiva, és a dir separa 
l’article 3.4 les dues institucions, la Generalitat com a govern 
de Catalunya i els ens locals per altra banda.  “ 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  “Una correcció, l’article és el 
3.2 no el 3.4, i el termini de desplegament reglamentari en la 
disposicions finals diu que el govern en l’àmbit de les seves 
competències, ha de dictar en el termini d’1 any a comptar de 
l’aprovació d’aquesta llei les disposicions reglamentàries que 
siguin possibles per aplicar-la i desplegar-la.  O sigui, 
entenem que qui té la competència de desplegament i 
reglamentació és el govern de la Generalitat de Catalunya, i 
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evidentment, els altres ens, els ens locals, com no pot ser 
d’altra manera aplicar-la, com segurament es farà en el moment 
que es pugui desplegar. Aclarint una miqueta el sentit que el 
grup Socialista vol afegir a la part que sol·licita la moció, és 
d’instar al Govern de la Generalitat que pugui desplegar, tan 
aviant com sigui possible, per tal de que l’Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos realitzi totes la sèries de mesures, 
protocols i tot el necessari per garantir-ne aquesta aplicació.” 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC “  No veig la necessitat, sino 
que hi hagi la voluntat per banda de l’ajuntament, com diu 
aquest punt que els ens locals han de garantir el compliment 
d’aquesta llei.  És una responsabilitat clara i concreta dels 
ens locals.” 

El regidor Sr. Oriol Torrents del grup PSC   “Ja ho he intentat 
explicar, no sé si no em sé explicar bé.  L’ajuntament ha 
d’aplicar una llei que no està desenvolupada, que no té un 
reglament, o sigui no pots aplicar algo que no existeix, per 
dir-ho d’alguna manera.  La llei hi és però no està 
desenvolupada, per tant demanem a la Generalitat que la 
desenvolupi.   En tot cas, nosaltres donem suport a la moció, en 
tot cas farem un vot particular amb aquest afegit. 

Per la Secretaria interventora  “  Entenc que el que vol el 
Partit Socialista és tal  com està redactada i instar a la 
Generalitat que realitzi el desenvolupament de la llei i a 
l’aprovació del reglament corresponent, s’ha d’afegir aquest vot 
particular a la redacció, llavors s’ha de votar primer la moció 
sense aquest vot particular “ 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC “ Nosaltres creiem que és una 
qüestió de voluntat al respecte a les minories i això no hi ha 
necessitat d’un reglament, sino hi ha la necessitat de la 
voluntat per respectar lesbianes, gays, transsexuals, bisexuals, 
crec que una cosa és aplicar les mesures oportunes de les quals 
aquí no es demana, sino tan sols que es fomenti el respecte. “ 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret “ El respecte sempre va per davant 
de tot i entenem que són termes legals amb els quals demana el 
desenvolupament d’aquesta llei, protocols, accions, actuacions 
per garantir aquesta llei. Aquesta llei es garanteix sempre que 
s’apliqui i s’aplica sempre que hi hagi un desplegament 
normatiu, no entenc gaire en termes jurídics, però quan hi ha un 
desplegament normatiu és quan es pot aplicar aquesta llei”   

La Sra. Amanda Gallego del grup PA-CUP  “ Només aclarir una 
cosa, no hi veig un problema en posar instar a la Generalitat, 
en el sentit de que la Generalitat o el Parlament en el moment 
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en que aprova llei, el desplegament vol dir que és quan comencen 
a fer, diguem-ne, les normatives, etc, les quals passen als ens 
locals i els ens locals són qui les ha d’aplicar.  Si la 
Generalitat no ha fet aquest procediment, l’ens local pot 
treballar amb bona voluntat totes les normatives que vulguin, 
però evidentment no li venen de dalt, en el moment en que li 
vinguin de dalt és quan ho hauria de fer, per tant, la proposta 
del grup de PSC que està dient d’instar a la Generalitat de que 
faci el desplegament d’aquesta llei per poder-la aplicar, és un 
fet de dir “que vau aprovar això i us esteu adormint”, res mes, 
per poder-ho aplicar.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  “És per facilitar l’aplicació 
d’aquesta normativa a nivell local.” 

Votació 

La proposta d’acord NO és aprovada  amb 8 vots a en contra   (8 
regidors del grup PSC, ) 5 vots a favor (2 del grup PA-CUP, 2 
del grup ERC  i 1 regidor del grup CIU) dels 13 regidors 
assistents a la sessió, dels 13 que constitueixen el ple 
municipal. 

VOT PARTICULAR  

Ates que fa un any el Parlament de Catalunya va aprovar la 
Llei 1112014, del 1O d'octubre, pera garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, trangeneres i intersexuals i pera 
eradicar l’homofòbia, la bifoliat i la transfonia. Una llei 
pionera a Catalunya i a l'Estat, aprovada amb un ampli suport 
parlamentari i del teixit associatiu. 

Ates que la llei en l'article 3.4 del seu Títol Preliminar 
estableix que "La  Generalitat i  els  ens locals han de  
garantir el  compliment d 'aquesta llei i  promoure les  
condicions per a fer-la plenament efectiva en els àmbits 
competencials respectius". 
 

Ates que la Disposició final primera de la llei estableix 
que "el Govern m,  en l’àmbit de les seves competències, ha 
de dictar en el termini  d 'un  any  a  comptar  de  
1'aprovació  d 'aquesta  llei  les disposicions reglamentaries 
que siguin necessàries per a aplicar-la i desplegar-la". 
MOCIÓ 
 
 
Que l' Ajuntament  de Santa Margarida  i els Monjos realitzi 
una sèrie de mesures, accions, protocols i actuacions per tal 
de garantir el desplegament de la Llei contra la LGTBfòbia en 
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el seu àmbit competencial i afavorir-ne el seu compliment i 
instar a la Generalitat  que aprovi el seu desenvolupament 
reglamentari.  
 

Intervencions 

Votació 

La proposta d’acord és aprovada per unanimitat amb 13 vots a 
favor   (8 regidors del grup PSC, 2 del grup PA-CUP, 2 del grup 
ERC  i un del grup CIU) dels 13 regidors assistents a la sessió, 
dels 13 que constitueixen el ple municipal. 

9.3 MOCIÓ QUE PRESENTEN ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I 
POBLE ACTUIU-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE SUPORT A LA 
RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA. 

El passat dia 9 de novembre de 2015 el Ple del Parlament 
de Catalunya va aprovar la resolució  1/XI que manifesta 
el següent: 
 
Resolució 
 
Primer.- El Parlament de Catalunya constata que el mandat 
democràtic obtingut a les passades eleccions del 27 de 
setembre de 2015 es basa en una majoria en escons de les 
forces parlamentàries que tenen l'objectiu que Catalunya 
esdevingui un estat independent i en una amplia majoria 
sobiranista en vots i escons que aposta per !'obertura 
d'un  procés constituent no subordinat. 
 
Segon.- El Parlament de Catalunya declara solemnement 
l'inici del procés de creació d'un estat català 
independent en forma de república. 
 
Tercer.- El Parlament de Catalunya proclama !'obertura d'un 
procés constituent ciutadà, participatiu, obert, 
integrador i actiu per tal de preparar les bases de la 
futura constitució catalana. 
 
Quart.- El Parlament de Catalunya insta el futur govern a 
adoptar les mesures necessàries per a ter efectives 
aquestes declaracions. 

 
Cinquè.- El Parlament de Catalunya considera pertinent 
iniciar en el termini de trenta dies la tramitació de 
les lleis de procés constituent, de seguretat social i 
d'hisenda pública. 
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Sisè.-  El Parlament de Catalunya, com a dipositari de 
la sobirania i com a expressió del poder constituent,  
reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió 
democràtica de I ‘Estat espanyol no se supeditaran a les 
decisions de les institucions de I ‘Estat espanyol, en 
particular del Tribunal Constitucional, que considera 
mancat de legitimitat i de competència arran de la 
sentencia de juny del 201O sobre I ‘Estatut d'autonomia 
de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, 
entre altres sentencies. 

 
Sete.- El Parlament de Catalunya ha d'adoptar les 
mesures necessàries pera obrir aquest procés de 
desconnexió de I ‘Estat espanyol, d'una manera 
democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que permeti 
l'apoderament de la ciutadania a  tots  els nivells i 
es basi en una  participació oberta, activa i 
integradora. 

 
Vuitè.- El Parlament de Catalunya insta el futur govern a 
complir exclusivament les normes o els mandats emanats 
d'aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar 
els drets fonamentals que puguin resultar afectats per 
decisions de les institucions de I ‘Estat espanyol, com 
els especificats en l'annex d'aquesta resolució. 

 
Novè.- El Parlament de Catalunya declara la voluntat 
d'iniciar negociacions per tal de fer efectiu el mandat 
democràtic de creació d'un estat català independent en 
forma de república, i acorda posar-ho en coneixement de I 
‘Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la 
comunitat internacional. 

 
Annex.- Mesures que haurà d'aplicar el futur govern 
destinades a blindar drets fonamentals afectats per 
decisions de les institucions de I'Estat espanyol 
 
1. Pobresa energètica.- Per tal de garantir que cap persona no 
es vegi privada de l'accés als subministraments basics, el 
futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la 
pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29  de 
juliol,  de mesures urgents per a afrontar l’emergència  en 
l’àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, de manera que 
es garanteixi el dret d'accés als  subministraments basics  
d'aigua  potable, de  gas  i d'electricitat  a  les persones 
i unitats familiars en situació de risc d'exclusió 
residencial, mentre duri aquesta situació. 
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2. Habitatge.- Per tal de garantir que cap persona no es vegi 
privada de l'accés a un habitatge digne, el futur govern ha de 
treballar en l'aplicació del nou marc normatiu que regula la 
Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a 
afrontar l'emergència en l’àmbit  de l'habitatge i la  
pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de 
garantir que en processos de desnonament de l'habitatge 
habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de 
risc d'exclusió residencial es compleixi, pera poder fer 
efectiu el desnonament, el principi de reallotjament adequat de 
les persones i unitats familiars afectades. 
 
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dura 
terme modificacions normatives que permetin fer efectives les 
disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el cas del 
reglament de funcionament de les meses de valoració per a 
l'adjudicació d'habitatges pera situacions d’emergències 
econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats 
especials en l’àmbit de !'Agencia de I ‘Habitatge de Catalunya. 
 
3. Sanitat.- En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur 
govern ha de garantir l'accés universal a l'atenció sanitària 
pública i de qualitat, per mitja del Servei Català de la Salut 
(CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap 
persona no en pot quedar exclosa per raons d'origen, tingui o 
no la condició d'assegurada o  beneficiaria del  Sistema 
Nacional de  Salut, i amb independència de si consta o no en 
el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat 
d’assistència farmacèutica per motius econòmics. 
 
D'acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es 
poden dura terme nous concursos pera la gestió de centres 
d'atenció primària. 
 
4. Educació.- El  Parlament de  Catalunya va 
 interposar  un recurs d'inconstitucionalitat 
contra bona part de l'articulat de la Llei orgànica 8/2013, 
del 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa, recurs 
que fou admès a tràmit el 3 d'abril de 2014. En aquesta 
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries, s'argumentava que els preceptes impugnats de la 
dita llei orgànica són contraris a les competències que 
corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al 
model educatiu català determinat per la Llei d'educació de 
Catalunya i contraris als consensos obtinguts pel conjunt de 
la comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el 
futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria 
d'educació per la plena vigència  i el  respecte  de  les  
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competències establertes  en  favor  de  les administracions 
catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt 
de la comunitat educativa. 
 
5. Garantia de les llibertats públiques.- El Parlament de 
Catalunya va interposar un  recurs  d'inconstitucionalitat 
contra  alguns  articles  de  la  Llei orgànica 4/2015, de 
protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou admès a 
tràmit el 21 de juliol! de 2015. En aquesta impugnació, avalada 
pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, 
s'argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei 
orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per textos 
internacionals com la Declaració universal deis drets humans 
o el Conveni europeu deis drets humans i per la jurisprudència 
del Tribunal Europeu deis Drets Humans. En coherència amb 
aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva 
actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena 
vigència i el respecte deis drets fonamentals esmentats. 
6. Administracions locals.- Amb l'afany de garantir les plenes 
competències de les administracions locals catalanes en servei 
de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los 
les eines de BOPC 7 9 de novembre de 2015 1.1O. Resolucions 5 
suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de 
la Llei de I ‘Estat 27/2013, del 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de I ‘Administració local, 
promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27  
d'abril,  d'estabilitat  pressupostaria i sostenibilitat 
financera, dictada en desplegament de l'article 135 de la 
Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències 
als ens locals, al control del cost deis serveis i a 
l'obligació de la priorització de l'activitat econòmica privada. 
 
7. Refugiats.- A fi de poder donar resposta a la greu situació 
humanitària que viuen els refugiats, el futur govem ha de 
generar un marc de relacions amb I'Alt Comissionat de les 
Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l'objectiu de 
donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades, 
més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern 
espanyol. 
 
8. Dret a l'avortament.- En matèria de dret a l'avortament, el 
futur govern s'ha de regir pel que estipula la Llei 17/2015, 
del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. 
 
9. Finançament d'un pla de xoc social i gestió del deute.- Per 
tal d'alliberar recursos per a dotar financerament un pla de 
xoc social, el futur govern ha d'establir, entre altres 
mesures, vies de negociació que permetin reduir la carrega del 
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deute en el conjunt de la despesa. 
 
Prioritàriament, el futur govern ha d'impulsar la re 
negociació de tots els finançaments estructurats, separant els 
pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment) 
d'aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als 
tipus d’interès i a les taxes d'inflació actuals. Així 
mateix, el futur govern ha d'instar els concessionaris o 
superficiaris a redefinir els contractes estructurats, 
transformant l'amortització de les inversions en finançament 
ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu 
del capital. 
 
 
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de 
costos per a la Generalitat que es pugui aprofitar per a 
finançar el pla de xoc social, ha d'anar acompanyada d'una 
revisió a fons deis programes pressupostaris de despesa que 
permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en 
què atendre la urgència social ha esdevingut la màxima 
prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en 
l'esmentat pla de xoc. Els estalvis que s'obtinguin de la 
revisió de programes han d'anar íntegrament dedicats al pla de 
xoc social. 
 
Per tal de ter un seguiment de l'efectivitat d'aquest 
objectiu i compromís, el futur govern ha de crear un grup de 
treball obert als grups parlamentaris. 
 
Així mateix, el futur govern ha d'establir un calendari de 
reunions amb els responsables de la banca resident per a 
estudiar la possibilitat de re negociació del pagament deis 
interessos amb finalitats socials. 
 
Per aquest motiu els grups municipals de Esquerra Republicana de 
Catalunya i Poble Actiu-CUP, proposen al ple de l'ajuntament 
de Santa Margarida i els Monjos l'adopció deis següents 
acords: 
 
PRIMER.-  Manifestar  el  ple  suport  i l'adhesió  de  
l'ajuntament de  Santa 
Margarida i els Monjos a la resolució 1/XI del Parlament 
de Catalunya. 
 
SEGON.-Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del 
Parlament de Catalunya, al president de la Generalitat de 
Catalunya, a I ‘Associació Catalana de  Municipis  i Comarques  
(ACM)  i a  I ‘Associació  de  Municipis  per  la 
Independència (AMI). 
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Intervencions 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  “Com és sabut pels mitjans de 
comunicació, les notícies, aquesta resolució va ser anul·lada 
pel Tribunal Constitucional, però aquesta moció va ser 
dictaminada per la Comissió Informativa i entenem que aquest 
plenari ha de procedir al seu debat i a la seva votació.” 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC “ Avui per nosaltres, 
evidentment, i per tots els catalans i catalanes 
independentistes és un gran dia.  Un gran dia també per aquesta 
Casa de la Vila, un dia emotiu i carregat d’emocions i 
sentiments en que Santa Margarida i els Monjos pot tenir la 
grandesa d’aixecar-se respectant el vot majoritari del 27 de 
Setembre.  En aquest municipi com en la immensa majoria de 
municipis del nostre país, en les darreres eleccions nacionals, 
van guanyar els partidaris de començar un procés nou i deferent 
que portarà a la nostra nació cap a la independència.  A 
Catalunya, cansats d’implorar davant els diferents governs 
espanyols carreteres, ferrocarrils, ports, de veure com ens 
prenien les pensions en nom de la solidaritat, com ens deixaven 
sense diners per les  nostres farmàcies, per les escoles, pels 
hospitals, i per la cultura, farts de posar sobre la taula 
propostes de diàleg, i vies cap a un referèndum 
d’autodeterminació, fins i tot amb el suport del PSC, la majoria 
ha dit prou i ha començat un nou camí, un camí cap a 
l’alliberament nacional, un camí al qual us convidem, per això 
la CUP Poble Actiu, Esquerra Republicana, i els grups polítics 
de Reagrupament, Moviment d’Esquerra Socialista i les 
associacions Sumate, i l’Assemblea Nacional Catalana presentem 
aquesta moció per a la qual en nom de la democràcia demanem el 
vot afirmatiu. “ 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC llegeix la moció 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP “ Tanmateix aquesta moció 
va lligada amb un annex amb els següents punts.” I llegeix els 
punts 

El Sr. Joan Baptista Rubió del grup CIU  “ En principi donarem 
suport a la moció perquè creiem que és lo més important que ens 
pot passar, si realment som capaços d’arribar a formar govern. 
Per tant, votarem a favor de la moció.” 

 

El Sr. Oriol Torrents del grup PSC  “ Com diu la moció, les 
passades eleccions del 27 de setembre, van donar una majoria 
d’escons a la proposta sobiranista, majoria que ve donada per 
una llei electoral injusta i partidista, si com es pretenia,  
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les passades eleccions del 27 de Setembre tenien caràcter 
plebiscitari, aquesta majoria d’escons no va acompanyada per una 
majoria social, per tant, entenem que la proposta 
independentista no té el suport majoritari del poble de 
Catalunya i el nostre grup votarà en contra d’aquesta moció.  “ 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC  “ Només cal presentar sobre la 
taula una proposta de referèndum.  Fins ara aquí s’ha sentit un 
silenci absolut sobre aquest tema, si abans de les eleccions de 
27 hagués hagut, com hi va ser en altres ajuntaments, una 
proposta clara i una actuació clara a favor del referèndum 
nacional, no hagués calgut que el President Mas amb Convergència 
hagués tirat endavant unes eleccions. Si ha calgut agafar i 
contar escons és perquè no s’han pogut contar vots, possiblement 
tampoc sigui culpa dels que estem aquí, però algun tipus 
d’actitud hauria pogut ser.” 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP “ També afegir que si la 
llei electoral és injusta per això, també és injusta per quan 
els Socialistes governen.  Vull dir que la llei és la mateixa 
per tots. “ 

El Sr. Oriol Torrents del grup PSC “  Les lleis són injustes o no 
ho són, per tant, nosaltres pensem que aquesta ho és, governi 
qui governi.  En tot cas, a nivell informatiu, el Ple d’aquest 
ajuntament, la passada legislatura, va posicionar-se a favor del 
dret a decidir i el nostre grup hi va donar suport.  Nosaltres, 
més enllà de PSC, PSOEU i de tota aquesta gent, els que estem 
aquí a l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, sempre hem 
defensat el dret a decidir i creiem que un referèndum, un 
plebiscit o com s’hagi de fer, seria perfecte, s’hauria d’haver 
fet i no estaríem potser ara parlant de tot això.” 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC  “ Doncs la situació ha vingut 
com ha vingut, demanaria que en aquesta democràcia de la qual es 
parlava, es votés que sí.”  

El Sr. Oriol Torrents del grup PSC  “La democràcia és d’anada i 
de tornada, aquí no ha haver-hi guanyadors ni perdedors, les 
mocions es presenten, s’aproven, es consensuen, en aquest cas en 
aquesta moció no hi votarem a favor.   Nosaltres estem a favor 
del dret a decidir, personalment parlo ara, no som 
independentistes, no creiem que la independència de Catalunya 
sigui el millor per Catalunya, no cal ara que fem un debat 
d’això, crec que la nostra posició l’hem mantingut sempre prou 
clara, s’ha de fer un referèndum i decidir si “sí” o si “no”, 
perfecte, nosaltres aquí en el seu dia es va votar a favor del 
dret a decidir i això ja ho he dit i ho torno a repetir, decidir 
vol dir decidir, decidir sí o decidir no.  Això és la 
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democràcia, nosaltres estem pel “no”, per tant no donem suport a 
aquesta moció.” 

Votació 

La proposta d’acord NO és aprovada  amb 8 vots a en contra   (8 
regidors del grup PSC, ) 5 vots a favor (2 del grup PA-CUP, 2 
del grup ERC  i 1 regidor del grup CIU) dels 13 regidors 
assistents a la sessió, dels 13 que constitueixen el ple 
municipal. 

9.4 MANIFEST INSTITUCIONAL QUE PRESENTEN TOTS  ELS GRUPS 
MUNICIPALS  DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
ENVERS LES DONES : PER UNA SOCIETAT LLIURE DE VIOLÈNCIA 
MASCLISTA. 
 
Avui 25 de novembre, les administracions públiques i la societat 
civil tornem a trobar-nos per manifestar, una vegada més, el 
rebuig a la violència masclista i denunciar-ne les causes que 
l’originen amb la ferma voluntat de no detenir-nos fins 
eradicar-la.  
 
En el compromís d’eradicar la violència masclista totes les 
institucions públiques, molt especialment els Ajuntaments 
Catalans, de la mà de les entitats de dones i del moviment 
feminista, ens hem unit per dotar Catalunya d’un marc legal, per 
construir una xarxa de recursos d’atenció i recuperació per a 
les dones i per als seus fills i filles i per dissenyar 
protocols d’actuació que compten amb la participació de persones 
professionals d’àmbits diversos. Per la seva banda, la societat 
catalana augmenta dia a dia la seva sensibilitat i implicació 
davant les diferents manifestacions de la violència masclista.  
 
Això no obstant, la violència contra les dones és una realitat 
persistent i cruenta tal i com demostren les xifres de dones 
assassinades i les denúncies per violència masclista i, en 
concret, per agressió sexual. L’amenaça de ser violentades és 
permanent i s’accentua entre les dones més joves, fet que posa 
de manifest la necessitat d’abordar àmpliament les causes i les 
conseqüències, els perquès i les complicitats a nivell 
individual i social.  
 
En aquest sentit, és del tot imprescindible denunciar la 
complicitat social i cultural dels missatges que fomenten el 
sexisme, de les imatges que tracten el cos de les dones com a 
objectes sexuals, de les narratives que emmascaren les 
agressions sexuals contra les dones i les fan responsables de 
l’agressió viscuda, de les actituds que promouen estereotips de 
gènere i rols patriarcals i de la banalització del masclisme.  
 
 
 Les institucions i les organitzacions de la societat civil hem 
de ser un reflex fidel de l'alternativa que representem i del 
compromís que defensem per l’eradicació de la violència 
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masclista. La nostra responsabilitat individual i col·lectiva 
passa per acceptar que no hi ha canvi social que no comenci per 
nosaltres mateixos i per entendre que la violència contra les 
dones és conseqüència d’un sistema social que porta inscrit en 
el seu ADN el masclisme com a ordre simbòlic per significar i 
interpretar la realitat.  
 
Tal i com recull la llei catalana, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista, el masclisme és el concepte que 
defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels 
homes sobre les dones i que ha imposat un model de masculinitat 
que encara és valorat per una part de la societat com a 
superior. La violència masclista és l’expressió més greu i 
devastadora d’aquesta cultura que destrueix vides i impedeix els 
desenvolupament dels drets, la igualtat d’oportunitats i les 
llibertats de les dones.  
 
Conseqüentment, la violència masclista només es pot eradicar si 
desautoritzem l’estructura ideològica patriarcal que legitima la 
desigualtat i la subordinació de les dones i organitza la vida a 
partir d’un principi de jerarquia que situa les dones com a 
ciutadanes de segona categoria.  
 
Per tant, és prioritari situar la prevenció d’aquesta violència 
com una política estratègica, més encara en aquest context de 
construcció de noves estructures i d’ideació d’un nou horitzó de 
possibilitats. Catalunya necessita un Pla de Prevenció a nivell 
nacional que reconegui la urgència d’establir pràctiques de 
deconstrucció del paradigma patriarcal i dels discursos 
masclistes. És per això que les institucions públiques, 
conjuntament amb la societat civil, hem de trobar les eines per 
desplegar la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada 
al passat mes de juliol, perquè és amb el treball de construir 
una societat democràtica moderna que eradiqui el sistema 
patriarcal i androcèntric que aconseguirem fer front a la 
violència masclista 

Aquest és el compromís que avui volem manifestar públicament les 
institucions catalanes, amb la voluntat de sumar esforços i 
crear sinergies de treball cooperatiu que ens permetin construir 
conjuntament dinàmiques innovadores per eradicar definitivament 
la violència masclista que representa una greu vulneració dels 
drets humans i atempta contra la igualtat efectiva entre dones i 
homes. 

Intervencions 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret llegeix la moció.  I afegeix 
“Aquest és el manifest consensuat amb tots els grups.  És un 
manifest que també va ser consensuat amb totes les entitats 
municipalistes, les quatre Diputacions i la Generalitat de 
Catalunya, i que es va voler incloure en aquest plenari.” 
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Votació 

La proposta d’acord és aprovada per unanimitat amb 13 vots a 
favor   (8 regidors del grup PSC, 2 del grup PA-CUP, 2 del grup 
ERC  i un del grup CIU) dels 13 regidors assistents a la sessió, 
dels 13 que constitueixen el ple municipal. 

 
9.5 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POBLE ACTIU-CUP (PA-CUP) DE SUPORT 
A LES PERSONES ENCAUSADES AL VENDRELL I A VILANOVA 
 
Al nostre país estem patint una crisi econòmica i social molt 
profunda i amb efectes molt durs per al conjunt de la 
població. Malgrat això, encara és hora que algun dels 
responsables d’aquesta crisi hagi assumit cap mena de 
responsabilitat política o penal. Pràctiques d'enriquiment 
personal que han   contribuït a la fallida de caixes, la 
precarització de condicions laborals fins a extrems que 
s'acosten a l'esclavatge, contractes bancaris en què 
s'estafava gent gran sense miraments, infinitat de casos de 
corrupció en  la majoria dels partits polítics... cap dels 
seus responsables ha patit una persecució tan dura per part de 
les institucions judicials com han patit altres sectors de la 
societat. 
 
Actualment 660.000 catalans no tenen feina, l’habitatge és 
inassequible per a molta gent, moltes famílies no poden tenir 
garantits els subministraments bàsics o una alimentació 
adequada i passen a dependre de l'assistencialisme dels serveis 
socials. Les entitats socials es veuen  desbordades  davant  
l'agreujament  de  les  situacions  d'emergència...  La  
llista  de greuges és llarga perquè tot un seguit de drets 
socials, democràtics i laborals aconseguits gràcies a la 
lluita i reivindicacions de moltes generacions, s'estan perdent 
a marxes forçades. 
 
Les conseqüències d’aquesta crisi econòmica i social afecten 
d'una manera especial també els joves, amb xifres alarmants 
d'atur juvenil, col·locant-los en una situació de 
vulnerabilitat i amb escasses expectatives de millora. Davant 
d’aquesta situació, alguns joves es mobilitzen i surten al 
carrer per manifestar la seva disconformitat amb la situació 
socioeconòmica actual de la mateixa manera que ho van fer els 
seus familiars anys enrere. 
 
Constatem, però, que la repressió policial i judicial s’ha 
incrementat de forma considerable contra totes aquelles 
persones i organitzacions que es mobilitzen i lluiten contra 
la pèrdua dels drets col·lectius i al Penedès en són 
testimonis les víctimes de la repressió per causes com el Cas 
Expert, ja exposat en aquest Ple i amb suport unànime, 
l'organització del Multireferèndum, el Cas Montoro a Vilanova o 
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els 3 del Vendrell, entre tants altres. 
 
Avui exposem dos casos que, per la proximitat dels seus 
judicis, mereixen la solidaritat de tots aquells qui creuen en 
el dret a manifestació, a la defensa dels drets socials i 
col·lectius i a la lliure expressió de la disconformitat amb el 
sistema. 
 
CAS “ELS TRES DEL VENDRELL” 
 
El passat 29 de març del 2012 tres joves del Vendrell, en 
David Balsells Edo, en Pere Codina Monfort i en Jaume Mañé 
Chaparro, juntament amb milers de persones més van participar a 
la manifestació que es va celebrar a Barcelona, com a final de 
la Vaga General convocada per aquell dia. 
 
Es denunciava la precarització dels drets socials i laborals i 
les incomptables retallades dutes a terme pel govern de la 
Generalitat, així com la reforma laboral i l'amnistia fiscal 
duta a terme pel govern espanyol. Aquest dia van haver-hi 
aldarulls i això va provocar que en David, en Pere i en Jaume, 
s’haguessin de refugiar prop del MACBA. Quan els aldarulls ja 
s'havien gairebé acabat, els tres joves, i davant la 
impossibilitat d’agafar el metro a la plaça de Catalunya, 
tancada per la policia, van decidir anar a alguna altra 
estació de metro. De camí, van preguntar a un Policia 
Municipal sobre l'obertura o no de les estacions properes i 
pocs metres després van ser detinguts per policies de paisà de 
la Guàrdia Municipal de Barcelona. Unes hores després van ser 
traslladats a la Caserna dels Mossos d’Esquadra de les Corts, 
on després de passar 3 dies, van anar a prestar declaració 
davant la jutgessa, que els va acabar deixant en llibertat amb 
càrrecs. 
 
Durant els dies que varen estar detinguts les mostres de 
solidaritat, tant des del Vendrell, com d'arreu, no van parar, 
recollint cartes de diferents col·lectius i entitats que 
demanaven la seva posada en llibertat sense càrrecs. 
 
Pocs mesos després la Fiscalia de Barcelona, la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, aquests darrers com 
acusacions particulars, van sol·licitar presentar escrit 
d'acusació contra els tres joves. Els acusen de cremar un 
contenidor i pintar en tres establiments comercials. Per 
aquests fets els demanen 6 anys i mig de presó per cadascú 
d'ells, així com una multa de 8.640€. 
 
Els tres joves han manifestat en tot moment la seva absoluta 
innocència, afirmant constantment que no han tingut res a 
veure amb els fets pels quals se'ls culpen, no hi ha 
testimonis de terceres persones que els hagin identificat com 
autors i tampoc hi ha fotografies ni filmacions que els puguin 
inculpar, malgrat dos dels establiments comercials siguin 
entitats financeres que tenen càmeres de seguretat. 
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CAS “MONTORO” (VILANOVA I LA GELTRÚ) 
 
A Vilanova i la Geltrú, amb motiu de les eleccions al 
Parlament Europeu del 25 de  maig del 
2014  es va programar, quatre dies abans, un acte de campanya 
del Partit Popular a l’edifici del  Pòsit de Pescadors. En 
aquest acte hi havien de participar  el candidat Sr. Fisas, la 
presidenta  del  PP  català  Alícia  Sánchez  Camacho  i  el  
Ministre  d’Economia  Cristóbal Montoro. 
 
Es va convocar una concentració a l'entrada de l'edifici per 
tal d’evidenciar el  desacord general amb les polítiques 
antisocials del govern central. En lliure exercici del dret a 
manifestació, hi varen acudir persones de diversos 
col·lectius de la ciutat: Iaioflautes, el Casal Popular, la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i d’altres. 
 
La concentració es va desenvolupar en absoluta tranquil·litat 
fins que, en acabar l’acte, tal i com recullen els informes 
dels mossos d'esquadra el servei propi de seguretat dels 
dirigents del partit va decidir trencar el protocol 
prèviament establert i passar pel mig del grup de 
manifestants, fet que va provocar moments de desconcert i 
tensió i va posar en risc la seguretat de manifestants i 
vianants. 
 
La reacció dels concentrats, en fer palès el seu enuig pel 
perill sobrevingut, va esdevenir ràpidament motiu de repressió 
desmesurada i desproporcionada, així com judicialment 
criminalitzada. 
 
Arran de tots aquests fets, deu famílies vilanovines pateixen 
la vivència del llarg procés judicial que afecta els seus 
fills, imputats per faltes de danys, alteració de l’ordre 
públic, atemptat a l’autoritat; unes acusacions que podrien 
comportar anys de presó. 
 
 
 
Atès que en aquest moment crucial de la nostra història les 
expectatives de canvi exigeixen noves maneres de fer per tal 
d’aconseguir un país radicalment democràtic i profundament 
compromès amb les persones i els seus drets. 
 
Atesa la determinació de fer costat als familiars i a totes 
aquelles persones que legítimament exerceixen el seu dret 
fonamental a expressar la seva disconformitat amb el sistema. 
 
Atès que el dret a manifestar-se en defensa dels drets 
col·lectius no és cap delicte i que, per tant,  cap  persona  
pot  ser  condemnada  per  participar  en  la  defensa  
d'aquests  drets col·lectius. 
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Davant  d'aquests  fets,  el  grup  municipal  Poble  Actiu  
-  Candidatura  d'Unitat  Popular proposa al Ple l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Reivindicar el dret de les persones que exerceixen 
del Dret de Manifestació i, en aquest cas, expressar la 
solidaritat amb els joves encausats i els seus grups de suport. 
 
SEGON. Instar al futur Parlament de Catalunya a donar suport 
a la reivindicació d’amnistia per a les persones condemnades i 
la retirada de càrrecs a les imputades per actes de 
dissidència i activisme polític. 
 
TERCER.  Sol·licitar  a  la  Generalitat  de  Catalunya  que,  
com  ja  ha  fet  l'Ajuntament  de Barcelona davant de la 
manca de consistència de les proves acusatòries del Cas dels 3 
del Vendrell, i davant dels precedents d'altres casos semblants 
que han acabat amb absolucions, retiri les acusacions 
particulars contra els joves. 
 
QUART: Sol·licitar a la Fiscalia que pels mateixos motius 
retiri les acusacions del Procediment Abreujat 73/2012 B i 
demani l'arxivament de la causa dels 3 del Vendrell,  d'acord 
amb el Principi de la Presumpció d'Innocència. 
 
CINQUÈ: Traslladar aquests acords a la Generalitat de 
Catalunya, a la Fiscalia i als Tribunals que estiguin 
tramitant els processos judicials contra els encausats. 
 

Intervencions 

L’Alcaldessa cedeix la paraula a la Sra. Amanda Gallego del grup 
PA_CUP proposant de la moció “   Com podeu veure estan posades 
com dos espais, pel Vendrell i per Vilanova, que són dos casos 
diferents però que en el fons és la mateixa problemàtica, una és 
pel tema de la vaga i l’altra pel cas Montoro, són dos casos que 
van agafar dos nanos, els van detenir, els van deixar uns dies 
tancats i a partir d’aquí doncs, han sortit els dos casos. “ i 
llegeix la moció. 
 
El Sr Joan Baptista Rubio del grup CIU  “Donaré suport a la 
moció i votaré a favor.” 
 
El Sr. Josep Arasa del grup ERC  “Una petita qüestió, lo de 
instar al Parlament de Catalunya, treure-ho del títol simplement 
posar del Parlament de Catalunya i ara en l’article segon i a 
partir d’aquí nosaltres evidentment donarem suport.” 
 
El Sr. Oriol Torrents del grup PSC “El nostre grup donarà 
suport a la moció. “ 
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Votació 

La proposta d’acord és aprovada per unanimitat amb 13 vots a 
favor   (8 regidors del grup PSC, 2 del grup PA-CUP, 2 del grup 
ERC  i un del grup CIU) dels 13 regidors assistents a la sessió, 
dels 13 que constitueixen el ple municipal. 

 
10.- PROPOSTES D’ACORD O MOCIONS URGENTS NO DICTAMINADES PER LA 
COMISSIÓ INFORMATIVA: 

10.- 1 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POBLE ACTIU-CUP (PA-CUP) PER 
AJUDA D’EMERGÈNCIA ALS CAMPS DE REFUGIATS SAHRAUÍS PER LA 
CATÀSTROFE HUMANITÀRIA QUE VIUEN DESPRÉS DE LES PLUGES 
TORRENCIALS DEL PASSAT MES D’OCTUBRE. 
 
 
Els campaments de refugiats sahrauís, situats al desert algerià 

de Tindouf, han patit l’efecte de pluges torrencials, 

acompanyades per intenses ventades, que hi han causat grans 

inundacions i destrosses. 

 
Les pèrdues d’habitatges, aliments i equipaments han estat 

molt importants. Són moltes les famílies que han perdut totes 

les seves pertinences, inclosa la petita reserva d'aliments de 

què disposaven, és a dir una ració mensual per 

160.000 persones. Segons els equips de la Mitja Lluna Roja 

Sahrauí (MLRS) presents sobre el terreny, alguns refugiats van 

resultar afectats. Milers de famílies  s’han  vist  obligades 

a estar a la intempèrie per manca d’edificis segurs.   Els 

danys i pèrdues materials han estat considerables. Referent 

als centres socials, s'està fent una avaluació dels danys o 

esfondraments dels centres de salut, d'educació i d’altres, 

sobretot pel que fa a material de manteniment d'edificis. 

 
En un comunicat el dia 24 d’octubre la MLRS, diu que els seus 

equips sobre el terreny han identificat més d’11.000 famílies 

que podrien haver perdut la seva casa o haima. 

 
Davant d’aquesta situació alarmant, la MLRS llança una crida 

als països donants, a les organitzacions internacionals, les 

ONG, al moviment solidari, a la societat civil i a tots els 

amics i amigues del poble sahrauí per col·laborar com més 

aviat, realitzant donacions d’emergència per atendre les 
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necessitats més urgents de la població causada per les 

pluges: abastiment d’aigua, d’aliments, d’haimes, de mantes, 

d’equipaments domèstics bàsics, material higiènic i la 

rehabilitació o reconstrucció d’edificis. 

 
El conflicte del poble sahrauí fa ja massa anys que dura, 

aquest any es commemora el quarantè any d’ocupació del Sàhara 

Occidental. És un conflicte que es pot resoldre políticament, 

només caldria aplicar les resolucions de l’ONU que insten a 

dur a terme un referèndum d’autodeterminació. Un dret 

contínuament boicotejat pel Marroc, davant la complicitat de 

la comunitat internacional. 

 
Per tot això, demanem que el ple municipal: 
 
 
 
1. Doni suport a una solució del conflicte basada en 

l’exercici del dret a l’autodeterminació del poble sahrauí, 

com estableixen nombroses resolucions de les Nacions Unides. 

 
2. Que traslladi la necessitat de celebrar el més aviat 

possible aquest anhelat referèndum d’autodeterminació del 

poble sahrauí al Ministeri d’Assumptes Exteriors i de 

Cooperació del govern espanyol. 

 
3. Traslladi a l’Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament i al Fons Català de Cooperació la 

necessitat de facilitar ajudes econòmiques i materials per 

tal de reconstruir els campaments de refugiats, que 

pateixen actualment una situació extrema. 

 
4. Reclami al Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació 

del govern d’Espanya que ajudi, a través de la cooperació 

directa amb la Mitja Lluna Roja Sahrauí, aquest Poble amb 

el qual té un deute històric i que tant ho necessita en 

aquesta situació d’emergència. 

 
Intervencions 

L’Alcaldessa cedeix la paraula al grup PA_CUP proposant de la 
moció , el Sr. Jordi Salguero del grup PA- CUP  llegeix la moció 
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i diu “ Només afegir que valorem positivament que s’hagi fet una 
donació, fa dos mesos, si no recordo malament”  

La Sra. regidora Filomena Martínez del grup PSC  “ Els aiguats 
van ser a l’octubre, van ser 10 dies de pluja, compta al 
novembre, i vam aprovar-ho només que ho van treure del Fons 
Català de Cooperació van treure la campanya d’emergència, vam 
estar a sobre de quan sortís.  M’agradaria afegir una coseta, jo 
tinc un sentiment especial amb el poble sahrauí, hem passat dos 
mocions per l’ajuntament, pel ple, hem aprovat diferents causes, 
com no seria aprovar aquesta.  Acabo d’arribar d’allà, i el que 
sí que he vist és que hi ha un campament a 200 kilòmetres de 
Tinduf i a 170 del que és Rabun que és on està el govern i és on 
estan els campaments més pròxims, jo he estat a Dacle que és el 
campament més llunyà i el que està el 95% destruït, i el que sí 
que m’agradaria afegir a aquesta moció és que els recursos o més 
recursos, no vull dir tots, és que fossin destinats a la part 
més afectada que és Dacle, el campament de Dacle, on escoles, 
centres, ja no dic el tema de les cases que són d’adob que han 
caigut i tota la gent que està afectada allà.   Nosaltres 
donarem suport a això.” 

Votació 

La proposta d’acord és aprovada per unanimitat amb 13 vots a 
favor   (8 regidors del grup PSC, 2 del grup PA-CUP, 2 del grup 
ERC  i un del grup CIU) dels 13 regidors assistents a la sessió, 
dels 13 que constitueixen el ple municipal. 

11.-DONACIÓ DE COMPTES DECRETS D’ALCALDIA 

El Ple pren coneixement de tots els decrets que ha dictat 
l’Alcaldia des de la darrera sessió de la plenària ordinària, 
així com la notificació d’aquest que correspon, i que en 
síntesis son: 

Decret de 21/10/15 sobre convocatòria Ple del mes d’octubre. 

Decret de 23/10/15 sobre aprovació definitiva llista admesos i 
exclosos convocatòria 2 places de  policia interí i determinació 
dates i llocs de les proves 

Decret de 26/10/15 sobre rectificació llista d’aprovació 
definitiva llista admesos i exclosos convocatòria 2 places de  
policia interí  

Decret de 30/10/2015 sobre autorització de concessió de la 
permuta a  l’agent de policia d’aquesta Corporació, Sr. 
Francisco Andrés Ruiz Robles  , amb l’agent de policia de 
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l’Ajuntament de Molins de Rei, Sr. José Antonio Navarro Morales, 
amb data d’efectes d’inici del dia 1/11/2015. 

Decret de 11/11/2015 sobre liquidació complementària a la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, corresponent a la 
quota de la seguretat social del plus de cap de torn de l’any 
2014 pagats a dos agents de la Policia Local  

Decret de 18/11/15 sobre convocatòria extraordinària del  Ple de 
23/11/15  per tal de poder efectuar el sorteig per designar els 
membres de les meses electorals 

Decret de 23/11/2015 sobre altes padró habitants  mes d’octubre. 

Decret de 03/12/2015 de nomenament d’Alcaldessa accidental a la 
Sra. Esther Marmaneu  del 04/012/15 al 08/12/15. 

Decret de 03/12/2015 d’ incoació d’ expedient sobre reclamació 
patrimonial presentat per DISPENGAR, S.A., en nom propi, pel 
qual interposa Reclamació contra l’Ajuntament de Santa Margarida 
i els Monjos per presumptes danys i perjudicis a indemnitzar com 
a conseqüència dels desperfectes ocasionats al seu vehicle, el 
dia 2/12/2015, consistents en un vidre trencat de la finestra 
dreta del darrera, quan un treballador de l’Ajuntament estava 
fent feines de neteja i desbrossament a l’Av. Països Catalans. 

12.-PRECS I PREGUNTES 

12.1  PER L’ADEQUACIÓ I LA SEGURETAT ALS PASSOS PER A VIANANTS 
QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE POBLE ACTIU-CUP 
 
Atès que en els darrers anys el nombre de vehicles en 
circulació al municipi ha crescut de manera notable. 
 
Atès que el municipi disposa de suficients zones i places 
d’estacionament per al conjunt de vehicles que hi discorren. 
 
Atès que és s’ha demostrat amb tota claredat la quantitat de 
mesures correctores de velocitat dels vehicles dins el propi 
municipi. 
 
I sobretot, atès que la seguretat dels vianants és i ha de ser 
una prioritat de tots els partits polítics en que governin o no 
a l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. 
 
Des del grup municipal de Poble Actiu-Candidatura d'Unitat 
Popular, DEMANEM: 
 
1-  Que es delimiti l’estacionament a les proximitats de tots 
els passos de vianants del municipi a dreta i esquerra i que 
s’estableixi així una distància suficient que permeti que la 
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conductor/a del vehicle que s’aproximi a qualsevol dels passos 
de vianants disposi de suficient visibilitat per evitar un 
accident. 
 

Intervencions 

L’Alcaldessa cedeix la paraula a la Sra. Amanda Gallego del grup  
PA-CUP que llegeix el prec i afegeix  “Ens referim concretament 
a quan estem arribant a un pas de vianants, si hi ha un cotxe 
estacionat i passa un nen o passa algú si estan un moment mirant 
a una altra banda no et dona temps a frenar i et pots menjar a 
la persona.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret “ En prenem nota, estudiarem per 
part dels tècnics responsables de l’àrea “ 

La Sra. Amanda Gallego del grup  PA-CUP “  També dir una cosa, 
també hi ha per exemple el Carrer Sant Joan on hi ha el lloc 
dels containers, les fustes que tapen lo dels containers, allò 
tapa molt la visibilitat.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  “En tot cas prenem nota i 
mirarem. “ 

13.- TORN OBERT DE PARAULA 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC pregunta si s’ha pagat el mes de 
novembre a l’Agència Tributària Catalana.  

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret respon que el mes de novembre creu 
que no s’ha pogut fer efectiu, i cedeix la paraula a la 
Secretària interventora  que explica  que el pagament de l’IRPF 
no, que ja es va  comentar que era  molt difícil perquè sempre 
s’anava molt just de temps i es feia a l’últim moment, i es va 
explicar que es faria  els pagaments  de l’IVA que es fan 
trimestralment. 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC  pregunta al regidor de turisme o 
en el seu cas la Filomena Martínez, que en l’anterior ple es va 
respondre que es faria a la Diputació una campanya d’inspecció 
als restaurants i comerços, i pregunta si ja s’ha fet.? 

La Sra. Filomena Martínez del grup PSC respon que està demanada 
pel servei de  consum. 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC pregunta a l’Alcaldessa ja que 
ella és la portaveu municipal de la Mancomunitat Penedès Garraf, 
que expliqui després d’haver llegit tot el que s’ha llegit a la 
Vanguardia, sobre els informes del Síndic de Greuges, al 3 de 
Vuit, quina és la situació en aquests moments i perquè la 
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Mancomunitat contractava majoritàriament i d’una manera directa 
fins ara. 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret respon que respecte  la 
Mancomunitat, hi va haver un informe del Síndic de Greuges on 
constava que no es realitzaven les coses ben fetes, sembla ser 
que pel nou equip de govern que ara hi ha a la Mancomunitat, amb 
la seva presidenta al capdavant, hi ha la voluntat i, de fet 
així ho han començat de treballar per subsanar totes aquests 
mesures que el Síndic esmenava que no s’estaven produint de 
forma prou correcta. “ Sé que s’està treballant, la voluntat de 
l’últim plenari de l’1 de desembre es va fer evident amb la 
presidenta com del vicepresident l’Aureli Ruiz, que la intenció 
i la voluntat de la Mancomunitat és de treballar com ho estem 
fent tota la sèrie d’ens locals que la Mancomunitat no deixa de 
ser una agrupació d’ajuntaments, els quals estem mancomunats per 
donar una sèrie de serveis, doncs que s’apliquin les mateixes 
normatives que s’estan fent i està duent a terme l’Ajuntament.  
Segurament per una sèrie d’inèrcies que s’havien dut a terme 
durant molts anys, des de l’anterior mandat i altres, s’han 
produït una sèrie d’actuacions que sembla ser no eren correctes, 
i en aquest cas s’està treballant perquè això s’adeqüi a les 
normatives vigents.”  

El Sr. Josep Arasa del grup ERC  “La normativa no era pas vigent 
quan es parlava d’un inventari de béns no realitzada.  Això no 
és una normativa vigent, és una normativa de fa molts anys.  Jo 
voldria saber quina és la capacitat que tenen els alcaldes de 
gestionar aquesta Mancomunitat, i en aquest cas, que és el que 
hi fa la nostra representant, i fins on pot influir.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  “ Els alcaldes, la representació 
que tenim a la Mancomunitat és aquest, com a alcaldes i 
representants als ens locals, qui gestiona en sí la Mancomunitat 
és la part més tècnica i totes aquestes qüestions eren qüestions 
més tècniques, de tota manera, de tot aquest informe, si hi ha 
algun aclariment o alguna cosa de la que es vulgui parlar, podem 
anar a veure a la Presidenta ens explicarà detalladament quin és 
el pla que tenen previst per anar treballant i anar subsanant 
totes aquestes maneres de fer que semblen que no eren prou 
correctes.” 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC  “ S’ha proposat una auditoria 
externa de la Mancomunitat degut a les irregularitats que hi ha 
hagut i sembla ser que continuen sent-hi.  Quina és la seva 
posició?” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  “ Bé, si s’ha acordar fer aquesta 
auditoria doncs evidentment es durà a terme, no sé en quin punt 
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està exactament i si es durà a terme, com que hi ha plenari 
previst crec que la setmana vinent i en principi és per aprovar 
pressupostos, però torno a dir, si voleu algun aclariment per 
part de la Mancomunitat podem fer una reunió i que vingui la 
presidenta, perquè vol venir, vol anar a tots els ajuntaments, 
per parlar i explicar la Mancomunitat que és, que fa,  quins 
serveis dona, per donar-los a conèixer ben bé, entre tots els 
consistoris, sobretot ara que hi ha els nous mandats i 
evidentment podem organitzar una reunió, que vinguin, ens ho 
expliquin i podem preguntar-ho abastament i us sembla bé a tots 
els grups. “ 

El Sr. Josep Arasa del grup ERC  “No cal que vinguin ja tenim una 
representant.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  “ Però ells com a equip de govern 
estan a la Mancomunitat ens ho poden explicar més abastament, de 
tot, com estan treballant el dia a dia, com a equip de govern 
que són.” 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP “ 2 precs curtets, la 
Ràpita com a tots els nuclis urbans està prohibit la circulació 
de camions de 5,5, però recentment s’han vist camions circulant 
pel casc urbà de La Ràpita, sí que és veritat que la Policia 
Local es fica a la rotonda de la gasolinera moltes vegades, el 
que sí que és veritat és que molts camions entren directament a 
través des del camp de futbol, demanaríem que si es fan controls 
es facin a l’entrada aquella, per evitar que els camions entrin 
a dins el nucli i es sancioni en tot cas. I la segona, la 
sortida de la N-340, el desviament, que hi ha, i a la sortida de 
Cal Rubió, després hi ha la sortida de La Ràpita, en aquella, no 
van les llums, des de fa un temps, fins que no arribes a La 
Ràpita no hi ha cap llum.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  “Això pertany al municipi de 
Castellví, farem arribar la queixa a Foment,” 

El Sr. Jordi Salguero del grup PA-CUP “ O una alternativa seria 
il·luminar la carretera que puja a La Ràpita.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  “Si us adoneu també, la rotonda 
grossa de Vilafranca, no hi ha ni un llum, que depèn de Foment 
també.  De tota manera, podem traslladar-ho tant a l’Ajuntament 
de Castellví com a Foment.” 

El Sr. Francisco Garcia del grup PSC “A todos los grupos que 
ponen propaganda electoral, tenemos una norma y una altura para 
poner los carteles, esta mañana ha habido una señora que se ha 
dado con una brida en el ojo, el que no lo ponga a su altura que 
lo corrija.”  
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La Sra. Amanda Gallego del grup PA-CUP “ És un prec en el tema 
que vam estar parlant en el ple anterior, de les defecacions 
dels animals de companyia, nosaltres proposem que enlloc de 
sancionar econòmicament a la persona, doncs que sigui informada, 
es faci una campanya de sensibilitat, i a més a més tingui opció 
de que hagin dispensadors de bosses en llocs públics o on es 
pugui, o que la gent que ho faci i no ho reculli, enlloc de 
pagar,  que ho netegi i se li obligui a fer neteja de treballs 
de comunitat commutats per sancions econòmiques i que si 
segueixen fent infraccions, evidentment la multa sancionadora 
sigui econòmica. De les ajudes atorgades de la Generalitat com a 
beques de menjador comarca, als alumnes del municipi, quin 
percentatge correspon al cost total del servei de menjador al 
quan se li arriba?, quin és concretament el percentatge que 
arriba del Consell Comarcal? Va en funció de 25% 50% 75% “ 

La Sra. regidora Filomena Martínez del grup PSC  “ de 75% gairebé 
cap “ 

La Sra. Amanda Gallego del grup PA-CUP “ vale són 25% i 50%, 
llavors la pregunta que nosaltres fem és, això ho cobreix 
l’Ajuntament?” 

La Sra. regidora Filomena Martínez del grup PSC  “ L’any passat 
que és quan es va fer aquesta manera de repartiment de les 
beques, l’ajuntament ve fer en els casos que era 75, hi havia 
casos que no els hi donava perquè per temes socials, tema 
econòmic sí, però per tema social no.  Nosaltres creiem que eren 
importants alguns casos, també els ha assumit l’Ajuntament.” 

La Sra. Amanda Gallego del grup PA-CUP ” O sigui que els 
percentatges que queden a l’aire els assumeix l’Ajuntament. I 
després l’altre era, a les diferents actes de govern, hem vist 
que del tema de les sentències, en alguns s’acorda pagar unes 
costes judicials a mig amb Estudi Hèlix.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  “ És el que imposa la sentencia “ 

La Sra. Amanda Gallego del grup PA-CUP  “ La pregunta és, la 
part de l’ajuntament, a raó de que és? Clar, la d’Estudi Hèlix 
la podem entendre però la de l’ajuntament és a raó de?” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  “ Ho diu la sentencia, perquè hem 
perdut el contenciós.” 

La Sra. Amanda Gallego del grup PA-CUP   “ Allà posa un número 
de contenciós el qual fa referencia a un procediment, el qual 
nosaltres veiem que s’han de pagar unes costes, que no sabem a 
quina sentencia és.” 
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L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret  “ Al que fa referència la 
sentencia en  qüestió. “ , cedeix la paraula a la  Secretària 
interventora  que diu “ Quan arriba això es que ja abans o 
després arribarà l’acord d’execució i també es dona comptes de 
la sentència, intentarem que quan fem el número de la sentencia 
diguem a que es refereix cadascuna.” 

L’Alcaldessa Sra. Imma Ferret   “Avui la veu del públic no podrà 
ser perquè és molt tard.  Donaríem per acabat aquest plenari. Jo 
voldria només dir dues coses, que aquest diumenge és dia 
electoral espero doncs que transcorrin les eleccions de forma 
cívica, educada i amb respecte, i esperem que tothom que hi 
vulgui participar ho pugui fer, i per altra banda convidar-vos a 
participar de tots els actes nadalencs que s’han previst a 
l’agenda per aquests dies, i desitjar-vos que passeu tots i 
totes bones festes, i com que és l’últim ple de l’any doncs 
desitgem per tothom que tingueu una bona entrada d’any 2016.  
Gràcies i bona nit.”  

I sense més assumptes a tractar, la senyora Presidenta, aixeca la 
sessió essent les vint-i-tres  hores i vint-i-set  minuts, ordenant 
s’estengui acta del tractat del que jo la Secretària, certifico. 
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