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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT DE 

CONSTANTÍ, EL DIA 31 DE GENER DE 2017. ACTA 1/2017 

 

 

A Constantí, passant deu minuts de les vuit del vespre del dia trenta-u de gener de 

dos mil disset, es reuniren al Saló de Sessions d'aquesta Casa Consistorial, els Srs. 

Regidors que tot seguit es relacionen, sota la Presidència del Sr. Alcalde, Oscar 

Sánchez Ibarra i, amb l'assistència del Secretari, Ignacio Rio Santos, i del Sr. 

Interventor, Baldomero Rovira López, per tal de celebrar sessió ordinària de 

l'Ajuntament en Ple.  

 

 

Eren presents els regidors senyors: 

 

 

Dolors Fortuny Golorons (PSC) 

Vicenç Maceira Barbosa (PSC) 

Jordi Pérez Hidalgo (PSC) 

Meritxell Cano Bravo (PSC) 

Daniel Rodríguez i Martorell (ERC) 

Sílvia Puerto Lleixà (ERC) 

Domingo García Núñez (ERC) 

Josep Maria Franquès Martí (CIU) 

Isabel Barrena Bravo (CIU) 

Rubèn Gras Fernández (IC-V) 

Javier Carrión Baidez (PP) 

Federico Díaz López (UPC), 

 

 

 

D’ordre del Sr. Alcalde es dóna inici a la sessió, amb els següents punts a tractar: 

 

 

 

SECRETARIA 

 

1.1 PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LES SESSIÓ 

PLENÀRIA NÚM. 7/2016, DE DATA 24 D’OCTUBRE DE 2016. 

 

 

Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària núm. 7/2016, 

de data 24 d’octubre de 2016. 
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Els membres del Consistori van aprovar per unanimitat la proposta presentada. 

 

 

 

1.2 PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LES 

SESSIÓ PLENÀRIA NÚM. 8/2016, DE DATA 24 DE NOVEMBRE DE 

2016. 

 

 

Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària núm. 8/2016, 

de data 24 de novembre de 2016. 

 

 

El Regidor Sr. Rodríguez va formular una pregunta relacionada amb dos decrets 

inclosos dins el citat esborrany, i el Sr. Alcalde li va demanar que la formulés a 

l’apartat de Precs i Preguntes. Tot i així, es va comentar alguna de les observacions 

que es van efectuar,per part de membres del Consistori. 

 

El Regidor Sr. Rodríguez va comentar que els sembla que al redactat de l’acta hi 

falta una de les preguntes que es van formular dins l’apartat de Precs i Preguntes, 

referida al cost de la Festa Major i a les factures que van arribar a les empreses pel 

trmsa de la publicitat, però no hi consta a l’acta  

 

El Sr. Secretari va fer la observació que les esmenes es veurien reflectides al 

redactat de la propera acta. 

 

Els membres del Consistori van aprovar per unanimitat la proposta presentada. 

 

 

 

1.3 PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LES 

SESSIÓ PLENÀRIA NÚM. 9/2016, DE DATA 15 DE DESEMBRE DE 

2016. 

 

 

Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària núm. 9/2016, 

de data 15 de desembre de 2016. 

 

 

Els membres del Consistori van aprovar per unanimitat la proposta presentada. 
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1.4 PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LES 

SESSIÓ PLENÀRIA NÚM. 10/2016, DE DATA 27 DE DESEMBRE DE 

2016. 

 

 

Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària núm. 10/2016, 

de data 27 de desembre de 2016. 

 

 

Els membres del Consistori van aprovar per unanimitat la proposta presentada. 

 

 

 

1.5 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER AQUESTA ALCALDIA 

DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER AQUEST 

PLE. 

 

 

 

Vist el que disposen els articles 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les bases de règim local, 52.2.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que 

aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 42 

del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

 

Es proposa al Ple l’adopció del següent 

 

ACORD: 

 

Únic. Donar compte del llistat dels Decrets de l’Alcaldia des de la darrera sessió 

ordinària celebrada per l’Ajuntament en Ple, i que va del Decret núm. 1035/2016 

fins el Decret núm. 68/2017, ambdós també inclosos. 

 

 

Els membres del Consistori es van donar per assabentats del contingut de la 

proposta presentada. 

 

 

 

1.6 PROPOSTA DE RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD ADOPTAT PEL 

CONSELL GENERAL DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL (CCL), 

EN SESSIÓ DEL 26 DE MARÇ DE 2015, SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL 

DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CCL. EXPEDIENT 71/2017. 
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Expedient núm.: 71/2017 

Assumpte: Ratificació de l’acord del Consell General del Consorci de Comunicació 

Local referent a la seva dissolució 

Interessats: Consorci de Comunicació Local 

Procediment: Dissolució d'òrgan col·legiat 

Data d’inici: 22 de setembre de 2017 

 

Antecedents de fet 

 

Atès que en data 26 de març de 2015 el Consell General del Consorci de 

Comunicació Local (CCL) va adoptar l’acord que es transcriu tot seguit: 

 
“Aprovació inicial de la dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local  
 
Antecedents.  
 
El 19 de setembre de 1994 es va constituir el Consorci de Comunicació Local (CCL), amb la finalitat de 
promoure les activitats de les emissores de ràdio municipals, produint i fomentant les seves 
programacions i, en general, promovent i col·laborant en totes les activitats que condueixen al 
desenvolupament del món de la comunicació local.  
 
Per tal de gestionar directament els serveis relatius a l’àmbit de la comunicació local, el CCL va constituir 
el novembre de 1994 una societat mercantil, l’Agència de Comunicació Local, SA (ACL).  
 
Actualment les entitats que constitueixen el CCL són la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 173 ajuntaments de tota Catalunya i el Consorci EMUN 
Terres de Ponent. Les aportacions al Consorci provenen exclusivament de la Diputació de Barcelona.  
 
El sector industrial dels mitjans de comunicació, s’està veien simultàniament impactat pels canvis 
tecnològics i alhora per la profunditat de la crisis econòmica que afecta a l’estat espanyol i la resta 

d’estats de la Unió Europea. Aquest situació esta produint canvis en el mapa de la comunicació a 
Catalunya, que afecten a mitjans de tota mena de suports ; ràdio, premsa, televisió, internet, etc., i tan 
els de titularitat publica com els de privada. I en aquest difícil context els mitjans de comunicació locals 
no escapen a aquesta situació, dons tan el procés de canvi tecnològic, com la difícil conjuntura 
econòmica dels ajuntaments i consorcis públics titulars dels mitjans públics locals, els condiciona com a 
la resta del sector.  
 
Conseqüència d’aquesta situació de crisi, els darrers anys s’han anat produint canvis en el mapa de la 
comunicació a Catalunya, i la Diputació de Barcelona va respondre amb la reorganització de les 
estructures de suport a la comunicació local en les que participa de forma exclusiva o majoritària amb 
l’objectiu de potenciar el recolzament a les entitats de comunicació audiovisual del territori amb la 
finalitat de garantir la seva sostenibilitat i aconseguir un major grau d’eficiència en la prestació dels 
serveis, mitjançant el subministrament de continguts i serveis de qualitat i la col·laboració, si s’escau, 
amb d’altres entitats públiques del sector.  
 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona va unificar a través d’una única entitat els recursos 
econòmics que aporta cercant la major eficàcia i eficiència del seu ús dins un marc global que respon a 
una voluntat d’assignar més recursos econòmics de manera directa a la viabilitat i la sostenibilitat de 
l’activitat de servei públic dels mitjans locals.  
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Aquest procés va culminar amb la creació de l’entitat Xarxa Audiovisual Local, SL (en endavant, XAL, SL) 
que és una societat mercantil limitada de capital íntegrament públic creada per la Diputació de 
Barcelona, la qual disposa del 100% de la participació, a l’empara del que preveuen el Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28.4 
(art. 243 i següents), la Llei estatal 7/1985, reguladora de les bases del règim local (LBRL), de 2.4 (art. 
86), el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL), aprovat pel Reial 
Decret legislatiu 781/1986, de 18.4 (art. 96 i concordants) i el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals (ROAS), aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny (art. 136 i següents), per a la gestió 
del servei públic de caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació audiovisual local.  
 
Emmarcat dins el procés de reestructuració de les estructures de suport a la comunicació local, el 
Consell d’Administració de l’Agència de Comunicació Local, SA, (ens instrumental del CCL) en data 19 de 
desembre de 2012 va aprovar el projecte de cessió dels actius i passius de la societat a favor de la nova 
entitat XAL, SL. L'acord va ser posteriorment aprovat pel Consell General del CCL constituït en Junta 
General de l'ACL.  
 
Durant l’any 2013 va finalitzar el procés de cessió global d’actius i passius d’aquesta societat a favor de 
la empresa pública XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL i simultàniament ha estat dissolta i liquidada 
l’Agència de Comunicació Local, SA. Aquest procés legal es va allargar durant pràcticament tot l’any 
2013 durant el qual l’Agència de Comunicació Local va subsistir com a persona jurídica però no va portar 
a terme cap mena d’activitat. La liquidació definitiva de l’ACL data de 9 de gener de 2014.  
 
Com a conseqüència d’aquest procés, el CCL, a partir de l’exercici 2013, va veure reduïda dràsticament 
les aportacions dels ens que en formen part, ja que les activitats de producció audiovisual, que es 
canalitzaven per mitja de l’Agencia de Comunicació Local, entitat filial del Consorci, varen ser assumides 
per la nova entitat XAL, SL.  
 
Des de l’1 de gener de 2013, i per tant durant tot l’exercici 2014, els serveis del Consorci es presten a 
través de l’estructura de la Xarxa Audiovisual Local, SL. Les entitats adherides al Consorci han tingut la 
possibilitat d'adherir-se al Protocol General de serveis de la XAL fins al 31 de desembre de 2014; totes 
aquelles que ho han considerat convenient ho han fet.  
 
Actualment ens trobem en la nova fase d'ampliació de capital de la XAL mitjançant la incorporació de la 
resta de diputacions catalanes amb l'objectiu de concentrar i vehicular tota la política pública de foment 
a la comunicació local tant de ràdio com de televisió. 
 
Aquests factors, juntament amb la necessitat de reduir les estructures administratives fruit de la 
racionalització del sector públic fan convenient adoptar la decisió de dissoldre i liquidar el Consorci de 
Comunicació Local.  
 
Normativa aplicable  
 
Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 75/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, 269 a 272 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (DL2/2003, de 28 d'abril) i els articles 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim 
jurídic i de procediment de es administracions públiques de Catalunya.  

 
Vist allò que, d'acord amb allò que disposen els articles 313 i 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, la dissolució del Consorci ha 
de ser acordada pel seu òrgan superior de govern i pels òrgans competents dels seus membres i que 
l'acord de dissolució, ha de determinar la forma en què s'hagi de procedir per a la liquidació dels béns 
del Consorci i la reversió de les obres i instal·lacions existents a les administracions consorciades, i ha de 
ser sotmès al tràmit d'informació pública.  
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Vist el que disposa la Disposició addicional 20ª de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC) en la redacció 
introduïda per la Llei 27/2013 de 27 de desembre de Racionalització y Sostenibilitat de l’Administració 
Local (LRSAL) i l’article 14 de la Llei 15/2014 de 16 de setembre de Racionalització del Sector Públic i 
altres Mesures de Reforma Administrativa quant a la dissolució i liquidació dels consorcis.  
 
Vist l'article 27.1 i 2 i l'article 28 dels Estatuts del Consorci de Comunicació Local que disposen que el 
Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l'integren, amb el quòrum assenyalat a l'article 14.3 
dels Estatuts o per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius; l'acord de dissolució 
determinarà com s'haurà de procedir a la liquidació dels béns del Consorci i a la reversió de les obres o 
de les instal·lacions existents. En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus 
membres en proporció a les respectives aportacions. Igualment, respondran proporcionalment dels 
deutes contrets.  
 
Vist l'article 27.1 i 2 i l'article 28 dels Estatuts del Consorci de Comunicació Local que disposen que el 
Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l'integren, amb el quòrum assenyalat a l'article 14.3 
dels Estatuts o per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius; l'acord de dissolució 
determinarà com s'haurà de procedir a la liquidació dels béns del Consorci i a la reversió de les obres o 
de les instal·lacions existents. En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus 
membres en proporció a les respectives aportacions. Igualment, respondran proporcionalment dels 
deutes contrets.  
 
Vist l’informe emès pel Gerent del Consorci de Comunicació Local en data 20 de març d’enguany 
explicant la situació actual i justificant la proposta de dissolució, així com la proposta de liquidació 
formulada per la mateixa Gerència, que figuren en l’expedient.  
 
Vistos els informes emesos per la Secretaria i la Tresoreria del Consorci.  
 
ACORDS  
 
Primer. APROVAR inicialment la dissolució del Consorci de Comunicació Local així com la seva liquidació 
en els següents termes:  
 
1. LIQUIDACIÓ a 31 de març de 2015 
 
INGRESSOS PENDENTS DE COBRAMENT  
 

Institució  Import pendent  

Diputació de Barcelona  3.000,00  

Totals  3.000,00  

 
 
TRESORERIA  
 

Compte  Import 

Catalunya Caixa-0201977143  78.110,99  

Banc de Sabadell-001389340  32,48  

Caixa de mà  1.429,55  

Totals  79.573,02  

 
NO HI HA DESPESES PENDENTS DE PAGAMENT  
 
2. APROVAR que les despeses que generi la liquidació del Consorci seran a càrrec de la tresoreria del 
propi Consorci i el sobrant un cop acabada la liquidació revertirà íntegrament a la Diputació de 
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Barcelona, ateses les seves aportacions al finançament del Consorci al llarg de tots els anys de 
funcionament.  
 
3. Nomenar Liquidador únic del Consorci al Sr. Joaquín de la Calzada Fernández, amb DNI 46 230 036-J, 
amb domicili a Barcelona, a la Rambla Catalunya 126; qui fins ara a prestat els seus serveis com a 
tresorer del propi Consorci. El nomenament es produeix per a tot el període de liquidació.  
 
4. Denunciar de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel Consorci de Comunicació Local i, 
en particular, Protocol de col·laboració entre la Delegació del Govern a Catalunya i el Consorci de 
Comunicació Local en matèria de protecció civil de 20 d'octubre de 2009 Acord de col·laboració pel qual 
es formalitza l'encomanda de gestió entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Comunicació Local 
en matèria de prevenció de riscos laboral de 15 de desembre de 2010.  
 
5. Sol·licitar la baixa del Consorci en la plataforma Eacat gestionada pel Consorci d'Administració Oberta 
de Catalunya.  
 
6. Fixar la data d'efectes de la dissolució el 31 de març de 2015.  
 
7. Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres públics corresponents i, en 
particular, en el Registre dels ens locals de Catalunya.  
 
8. Sol·licitar la baixa la "Base de datos general de entidades locales de la Oficina para la coordinación 
financiera con las entidades locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas". 

 

Atès que, d’acord amb allò que disposa l’art. 324 del Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), l’acord 

de dissolució del Consorci ha de ser ratificat pels òrgans competents de tots els 

membres consorciats. 

 

Atès l’informe favorable a l’acord de ratificació de la dissolució i liquidació del 

Consorci de Comunicació Local emès per la Secretaria d’aquesta Corporació. 

 

Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Ratificar inicialment els acords del Consell General del Consorci de 

Comunicació Local, en la sessió celebrada el 26.3.2015, publicats al BOPB de data 

30/3/2015 d’aprovació inicial de la dissolució i liquidació del Consorci de 

Comunicació Local. 

 

Segon.- Donar-se per assabentat aquest Ajuntament de la liquidació del Consorci 

de Comunicació Local, tal i com s’exposa als acords esmentats. 

 

Tercer.- Sotmetre a informació pública l’acord de ratificació pel termini de trenta 

dies donant publicitat del present acord a la seu electrònica de l’Ajuntament de 

Constantí.  
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Quart.- Donar per definitiu aquest acord i, per tant, produïa la ratificació efectiva 

per part de l’Ajuntament de Constantí de l’acord definitiu de dissolució, si 

transcorregut el període d'informació pública de la ratificació acordada, no s’han 

presentat al·legacions, reclamacions ni suggeriments. 

 

Cinquè.- Publicar l’acord definitiu de la ratificació de la dissolució del Consorci de 

Comunicació Local al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), així com a la seu electrònica de 

l’Ajuntament de Constantí, per a general coneixement. 

 

Sisè.- Facultar l’alcalde de l’Ajuntament de Constantí per dictar les disposicions 

complementàries i oportunes per a la deguda efectivitat dels presents acords. 

 

Setè.- Notificar el present acord al Consorci de Comunicació Local per al seu 

coneixement i efectes oportuns i, en especial, perquè procedeixi a sol·licitar la baixa 

del Registre d'Entitats del Consorci un cop l'aprovació de la dissolució sigui efectiva, 

i remissió a aquesta Corporació d'una còpia de la resolució de la baixa quan 

aquesta es produeixi. 

 

El Sr.Alcalde va comentar que aquest Consorci de Comunicació Local (CCL) es va 

constituir al setembre de 1994 amb la finalitat de promoure activitats de les 

emissores de ràdio municipals. Que l’Ajuntament s’hi va adherir l’any 1998, i que 

actualment les entitats que el constitueixen són la Diputació de Barcelona, 

l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 173 Ajuntaments de 

tota Catalunya i el Consorci EMUN de Terres de Ponent. Així mateix, ara per ara, les 

aportacions al Consorci provenen exclusivament de la Diputació de Barcelona. 

 

La crisis econòmica i els importants canvis tecnològics en el sector, comporta 

modificacions en el mapa de la comunicació a Catalunya que afecten a mitjans de 

tota mena de suports: ràdio, premsa, Internet i televisió. A conseqüència d’aquesta 

situació, la Diputació de Barcelona comença a reorganitzar les estructures de suport 

a la comunicació local, unificant els recursos econòmics que aporta, a través de la 

Xarxa Audiovisual SL, cercant una major eficàcia i eficiència. 

 

Amb la necessitat de reduir les estructures administratives fruit de la racionalització 

del sector públic, és fa necessari la dissolució i liquidació del Consorci de 

Comunicació Local i unificar-ho tot a través de la Xarxa, cedint els actius i els 

passius de la societat a favor de la nova entitat Xarxa Audiovisual SL. 

 

Es proposa la ratificació de l’acord adoptat pel Consell General del Consorci de 

Comunicació Local (CCL) sobre l’aprovació inicial de la seva dissolució i liquidació. 

 

 

Els membres del Consistori van aprovar per unanimitat la proposta presentada. 
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1.7 PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INICI DE L’EXPEDIENT 

D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA, CARRER SANT PERE, 49. EXPEDIENT 

1128/2016. 

 

 

Exp. núm.: 1128/2016 

Àrea gestora: Serveis Tècnics, Secretaria 

Interessats: Ajuntament de Constantí, Josep Sabater Ferrer 

Data d’inici: 20/04/2016 

 

Exposició de fets 

 

1. En data 09/08/2008, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona va 

acordar l’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Constantí, 

publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5300, de data 

20/01/2009. 

 

2. L'esmentat POUM de Constantí qualifica com a sistema viari, amb clau XV, la 

següent finca, que no està inclosa en cap sector de planejament ni en cap polígon 

d’actuació urbanística, i preveu la seva afectació en els termes que es detalla a 

continuació: 

 
Referència cadastral 

 
Adreça Titular Expropiació Classif. Sistema 

0074819CF5507C0001TH CL Sant Pere, 49 
Hereus de Juan Sabaté 

Marsal 
119,84 m2 Sòl urbà Vialitat 

 

Fonaments de dret 

 

1. L’article 42.2 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, diu que l’aprovació 

dels instruments de la ordenació territorial i urbanística que determini la seva 

legislació reguladora comportarà la declaració d’utilitat pública i la necessitat 

d’ocupació dels béns i drets corresponents. 

 

2. L’article 109.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei d'urbanisme, estableix que l'aprovació d'un pla urbanístic, d'un 

polígon, d'un projecte d'urbanització o d'un projecte de delimitació de sòl per al 

patrimoni públic, d'acord amb l'article 161, implica la declaració d'utilitat pública de 

les obres i la necessitat d'ocupació dels terrenys i els edificis afectats, als fins 

d'expropiació o d'imposició de servituds, o bé d'ocupació temporal dels terrenys.  
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3. L’article 21 de la LEF diu que l’acord de necessitat d’ocupació inicia l’expedient 

d’expropiació. 

 

4. L’article 208.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU), estableix que l’expropiació urbanística 

també pot tenir per objecte dur a terme actuacions aïllades per a l’obtenció de 

terrenys destinats a sistemes urbanístics de titularitat pública, així com també la 

resta de supòsits establerts a la Llei d’urbanisme i en aquest Reglament. 

 

5. L’article 212.5 del RLU, que estableix que la relació de béns i drets no és 

necessària quan ja consti en el planejament objecte d’execució, i és suficient 

l’audiència dels interessats sense necessitat d’informació pública. 

 

 

En conseqüència, PROPOSO: 

 

PRIMER.- Iniciar l’expedient d’expropiació forçosa de la finca urbana qualificada 

com a sistema viari amb referència cadastral 0074819CF5507C0001TH, situada al 

carrer Sant Pere, núm. 49, de Constantí, afectada per l’execució del POUM de 

Constantí, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Tarragona en data 09/08/2016 (DOGC núm. 5300, de data 20/01/2009), donat que 

l’aprovació de l’esmentat POUM porta implícita la declaració d’utilitat pública i la 

necessitat d’ocupació. 

 

SEGON.- Donar audiència a les persones interessades per l’execució d’aquesta 

actuació aïllada, per un termini mínim de 15 dies hàbils, en el tauler d’anuncis de 

l’Ajuntament de Constantí perquè els interessats al·leguin el que creguin al seu 

dret. 

 

TERCER.- Notificar aquest acord als interessats. 

 

 

El Sr. Alcalde va comentar que quan es va aprovar el POUM l’any 2009, es 

classificava aquest solar com a vial públic. Com que no està en cap sector (Pla 

Parcial Urbanístic -PPU-) ni en cap àmbit (Polígon d’Actuació Urbanística –PAU-), 

l’única manera que ho adquireixi l’Ajuntament és expropiant-ho. 

 

Vam demanar l’elaboració d’un informe extern a la Unitat d’Arquitectura de la 

Diputació de Tarragona per tal de treballar amb la màxima objectivitat possible, i fa 

unes setmanes ens va arribar l’informe i avui el portem al Ple per aprovar l’inici de 

l’expedient. 
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El Regidor Sr. Rodríguez va preguntar si l’equip de govern tenia intenció d’obrir 

l’avinguda Catalunya, o simplement es vol expropiar aquesta finca per tal de donar 

accés a les places d’aparcament d’un bloc situat allí. 

 

El Sr. Alcalde li va respondre que l’objectiu de la proposta és seguir la llei que ens 

marca el POUM. S’havia d’haver fet fa anys i, el que volem és donar tràmit a 

aquesta situació. Si ens fixem en l’avinguda d’Andorra, hi ha un Pla Parcial, i 

l’Ajuntament no hi pot fer res, fins que els propieris el vulguin desenvolupar. 

 

El Regidor Sr. Rodríguez va recordar que aquesta expropiació és semblant a la que 

indica el POUM al voltant de la Església. Hi ha d’haver una intenció o també es 

podria plantejar la modificació del POUM. 

 

El Sr. Alcalde va comentar que era diferent; que hi tenien més discrepàncies. 

 

El Regidor Sr. Rodríguez va insistir en la pregunta sobre la voluntat real d’obrir 

l’avinguda Catalunya, o només de donar accés a aquestes places d’aparcament. 

 

El Sr. Alcalde li va recordar que no es podia obrir aquesta avinguda perquè no era 

una decisió de l’Ajuntament; hi ha un Pla Parcial i són els propietaris els qui han de 

voler-ho tirar endavant. 

 

El Regidor Sr. Rodríguez va manifestar que hi votarien a favor, però que volia fer 

palès que aquests 18.000 € en que es taxa l’expropiació d’aquesta finca, més els 

diners que l’Ajuntament ja ha invertit en altres propietaris, han de permetre obrir 

l’avinguda Catalunya i, que l’Ajuntament en el seu dia, amb un equip de govern 

anterior, es va equivocar, en donar permís per la construcció d’un bloc de pisos, 

sense tenir urbanitzat aquest carrer. 

 

El Sr. Alcalde va dir que no li semblava una errada; hi havia una normativa 

urbanística i el que es va fer és complir-la: hi ha un aval d’aquella edificació, que 

respon de la urbanització d’aquest sector. 

 

El Sr. Alcalde i el Regidor Sr. Rodríguez van comentar l’abast dels avals d’aquest 

tipus i el fet que es demanin avals per residus i tramitació. 

 

El Regidor Sr. Franquès va comentar que li semblava molt correcte que es tiri 

endavant aquesta expropiació i que es regularitzés la situació. Va comentar també 

que la concessió de la citada llicència d’obres, estava condicionada a la urbanització 

de la part que li pertocava. Va comentar també de qui era la propietat de les 

finques de la zona en aquella època, i qui ho són a l’actualitat. Va dir que hi 

votarien a favor. També va instar a que fos l’Ajuntament qui intenti desencallar el 

tema amb els propietaris de les finques incloses dins el ja citat Pla Parcial. Va 
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recordar que anteriors equips de govern ja havien fet un estudi per desenvolupar 

aquesta zona. 

 

 

Els membres del Consistori van aprovar per unanimitat la proposta presentada. 

 

 

 

MOCIONS 

 

 

Abans de l’inici del debat de les mocions presentades i incloses a l’Ordre del Dia, el 

Sr. Alcalde va proposar procedir a valorar la inclusió o no de la moció presentada 

pel Sr. Josep M. Franquès Martí, en qualitat de portaveu del Grup Municipal de 

Convergència i Unió a l’Ajuntament de Constantí, presentada al Registre d’Entrada 

d’aquest Ajuntament, el dia 26 de gener de 2017, amb número 2017-E-RPLN-6. 

 

El Regidor Sr. Rodríguez va indicar que no tenien text de la citada proposta de 

moció; el Sr. Alcalde li va dir que no estava inclosa dins l’Ordre del Dia en ser un 

tema presentat quan ja estava elaborat l’Ordre del Dia; el Regidor Sr. Franquès li 

va proporcionar una còpia del text. 

 

Sotmesa a votació, els membres del Consistori van acordar no incloure la citada 

moció a l’Ordre del Dia. Hi van votar a favor els Srs. Rodríguez, Puerto, Garcia 

(ERC), Franquès, Barrena (CiU) i Gras (IVC); hi van votar en contra els Srs. 

Sánchez, Fortuny, Maceira, Pérez, Cano (PSC), Carrión (PP) i Díez (UpC). 

 

 

 

1.8 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC, REFERENT ALS 

BENEFICIS FISCALS EN L’IBI DE LES AUTOPISTES DE PEATGE. 

EXPEDIENT 190/2017. 

 

 

““El món local pateix les disfuncions d’un sistema de finançament municipal que 

s’ha demostrat insuficient per a cobrir el conjunt de necessitats de despesa dels 

Ajuntaments. A part de no atendre la reivindicació històrica del municipalisme per 

un sistema de finançament més just, l’Estat espanyol ha aprovat diverses 

normatives que han tingut un impacte negatiu en les finances locals, sense articular 

les corresponents compensacions econòmiques o bé sent aquestes clarament 

insuficients. 

 

L’atorgament de beneficis fiscals a les empreses concessionàries de les autopistes 

de peatge és un clar exemple de com una mesura adoptada per l’Estat espanyol ha 
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repercutit directament sobre els ingressos municipals, reduint la recaptació de 

l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) provinent de les autopistes. Les empreses 

concessionàries han gaudit d’un benefici fiscal del 95% de la base imposable de la 

Contribució Territorial Urbana, benefici que s’estendria com a màxim fins a la 

finalització de la concessió tal com estableix l’article 12 a) de la llei 8/1972, de 

construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de concessió. 

 

La posterior aprovació de la Llei d’Hisendes Locals reconvertia la Contribució Urbana 

en l’Impost sobre Béns Immobles i, mitjançant la Disposició Transitòria Segona, 

s’establia la transposició dels beneficis fiscals reconeguts per a la Contribució 

Urbana, fins a la data de la seva extinció o bé fins al 31 de desembre de 1992. 

 

Aquesta mesura adoptada per l’Estat espanyol repercutia directament sobre els 

ingressos municipals, reduint la recaptació de l’IBI provinent de les autopistes. 

Diversos municipis van considerar que era de justícia exigir una compensació 

econòmica a l’Estat en la mesura que una llei estatal havia provocat una minoració 

dels recursos municipals, i emparant-se en l’article 9.2 de la pròpia llei d’hisendes 

locals, que estableix que “les lleis per les quals s’estableixin beneficis fiscals en 

matèria de tributs locals determinaran les fórmules de compensació que 

corresponguin”. 

 

Per la seva banda, l’Estat sempre s’ha negat a compensar els municipis afectats 

provocant nombrosos litigis, amb sentències de diferents Tribunals Superiors 

favorables als municipis i una sentència final del Tribunal Suprem (STS 7142/2011) 

que donava la raó a l’Estat. 

 

La pròrroga de les diferents concessions a les empreses explotadores de les 

autopistes de peatge va provocar l’ampliació dels terminis per als beneficis fiscals, 

entre ells el de l’Impost sobre Béns Immobles. Una vegada més l’Estat espanyol 

mostrava la seva deslleialtat institucional amb el món municipal, posant per davant 

els interessos de les grans empreses concessionàries. 

 

Aquesta ampliació de les concessions queda regulada al RD2346/1998, de 23 

d’octubre, pel qual es modifiquen determinats aspectes de la concessió de 

“Autopistas, Concesionaria Española, Sociedad Anónima” (ACESA). La clàusula V del 

conveni que figura a l’Annex d’aquest decret estableix que, malgrat la concessió 

s’estén fins al 31 d’agost del 2021, els beneficis fiscals recollits a l’article 12.a) de la 

llei 8/1972 es mantindrien només fins al 31 d’agost del 2016. Per tant, a partir 

d’aquest any 2017 les empreses concessionàries han d’abonar el 100% de l’IBI 

corresponent a les autopistes. Els municipis afectats per aquest decret són aquells 

pels qual transcorre algun dels trams de pagament de les següents autopistes: 

 

 AP-7, de La Jonquera a Tarragona 

 AP-2, d’Aitona a Banyeres del Penedès 
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 C-32, de Montgat a Palafolls 

 C-33, Barcelona a Montmeló 

 

La mateixa clàusula V del conveni estableix que els concessionaris de les autopistes 

hauran d’abonar 20,9M€ a l’Estat durant els darrers 5 anys de la concessió, és a 

dir, durant el període 2017-2021, a raó d’un 20% anual.  

 

Les continues mesures adoptades els darrers anys per l’Estat espanyol en favor de 

les grans corporacions en àmbits estratègics com l’energia, telecomunicacions, 

infraestructures, etc. ens obliga a vetllar per la extinció definitiva d’aquest benefici 

fiscal que gaudeixen les empreses concessionàries de les autopistes. 

 

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de 

Constantí proposa d’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer. Donar compliment a la finalització del benefici fiscal que gaudeixen les 

autopistes encarregant als serveis de gestió tributària responsables del padró de 

l’IBI que facin les gestions i actuacions necessàries per garantir el cobrament del 

100% de la quota de l’IBI a l’empresa concessionària. 

 

Segon. Sol.licitar que es convoqui un ple de l’Ajuntament de Constantí per tal de 

modificar el pressupost municipal per l’any 2017 i que inclogui el cobrament del 

100% de la quota de l’IBI. 

 

Tercer.Demanar al Govern de l’Estat espanyol que no aprovi cap altra mesura 

destinada a prorrogar els beneficis fiscals de les concessionàries de les autopistes 

de peatge. 

 

Quart. Exigir a les empreses concessionàries i al Govern de l’Estat espanyol que en 

cap cas traslladin el major cost que suposa la supressió dels beneficis fiscals a les 

tarifes que paguen les persones usuàries. 

 

Cinquè. Instar al Govern de l’Estat espanyol que destini els imports pendents 

d’abonar pels concessionaris, recollits al RD2346/1998, a compensar els municipis 

afectats per la bonificació del 95% en l’IBI de les autopistes. 

 

Sisè. Exigir que no es renovin les concessions de les autopistes de peatge més enllà 

dels terminis establerts per la normativa vigent.   

 

Setè. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a 

l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.”” 
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El Regidor Sr. Rodríguez va explicar el contingut de la moció presentada. 

 

El Regidor Sr. Maceria va explicar que votarien a favor d’aquesta moció. Base-

Gestió d’Ingressos Locals ens ha comunicat que tenien present aquesta situació. 

Havíen parlat del tema amb el Sr. Interventor Municipal, i aquest va explicar el 

següent: 

 

Si s’hagués de promoure la revisió del pressupost de cara a uns previsibles 

ingressos respecte el previst amb caràcter inicial, amb increment de crèdit de 

partides ja existents, o bé via crèdit extraordinari, amb partides que no existien al 

pressupost i es doten amb caràcter inicial. La Llei d’Hisendes Locals posa dues 

condicions per tal que pugui ser efectiu: una és que els majors ingressos estiguin 

efectivament recaptats, i a data d’avui no estan recaptats; l’altra condició si la font 

de finançament són els majors ingressos és que no només aquest concepte d’ingrés 

tingui aquesta efectiva recaptació respecte la previsió inicial, sinó que la resta 

d’ingressos es vagin executant amb normalitat. Aquest possible modificació s’hauria 

d’efectuar en el moment que sigui efectiu i no quan és només realitzable com és 

ara, i això posposa aquesta actuació fins a prop de finalitzar l’exercici que és quan 

passem comptes. 

 

El Regidor Sr. Franquès va preguntar si l’Ajuntament podia considerar que ja eren 

seus el percentatge que li correspongui d’aquests 20,9 M d’euros. 

 

El Sr. Interventor va aclarir que aquesta quantitat és la que havia d’aportar la 

concessionària a l’Estat. La moció el que planteja és que també acabi anant als 

ajuntaments, però ara per ara no són disponibles. El que si que ho serà, és que en 

compte del 5% de la quota de l’IBI, serà el 100% de la citada quota. 

 

El Regidor Sr. Gras va manifestar que la seva formació donarà suport a la moció, ja 

que considerem que beneficis fiscals com aquest suposen un greuge comparatiu 

amb la resta d’empreses i de la ciutadania en general que ha de fer front a les 

seves obligacions fiscals.  

 

Així mateix, com que l’IBI és un impost local, considerem que aquesta bonificació 

causa un important perjudici a ajuntaments com el nostre que podrien tenir una 

política fiscal més redistributiva. 

 

El Regidor Sr. Carrión va entendre que es suprimia el punt 2 de la part resolutiva. 

 

El Regidor Sr. Rodríguez va respondre-li que no, que estàvem a l’espera de la 

liquidació que ens presenti Base, que segurament seria a finals d’any, però sense 

descartar que sigui abans, per plantejar una modificació de crèdit. 
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El Sr. Carrión va dir que tot i que entenia que seria positiu per Constantí, 

s’abstindria. 

 

 

Sotmesa a votació la moció presentada, els membres del Consistori van acordar 

aprovar-la, amb el vot afirmatiu de tots els membres, llevat del del Sr. Carrión (PP) 

que s’hi va abstenir. 

 

 

 

1.9 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC, EN SUPORT AL 

SECTOR AGROALIMENTARI CATALÀ. EXPEDIENT 191/2017. 

 

 

““La situació d’economia global i liberalitzada en la que vivim, juntament amb les 

exigències de la societat europea pel que fa a qualitat i seguretat dels productes 

alimentaris, fa que el sector agrari europeu hagi d’afrontar unes altes exigències en 

la producció i una pressió molt gran dels preus a la baixa, el que el situa en una 

posició de debilitat. 

 

Garantir la qualitat i la seguretat dels productes alimentaris genera uns costos 

afegits a les empreses agràries que en molts casos el mercat no és capaç 

d’assumir. Si a aquesta situació s’hi afegeix la competència d’altres països, que són 

capaços d’oferir al mercat productes alimentaris a costos més baixos i moltes 

vegades amb estàndards de qualitat inferiors al català, ens trobem que el sector 

agrari europeu afronta una situació de dura competència.  

 

Analitzant la distribució dels esforços al llarg de tota la cadena alimentària, queda 

clar que el sector productor és la baula feble davant la indústria de transformació i 

sobretot, la gran distribució, que cada vegada té més poder. I això vol dir que té 

capacitat per incidir directament en el preu dels productes sense tenir en compte la 

resta d'actors de la cadena. 

 

Catalunya, com a país, està vivint un moment crucial de la seva història que ha de 

culminar amb la creació de la República Catalana, i aquesta nova República no pot 

continuar aplicant polítiques amb mentalitat ni criteris autonomistes. S’ha de fer un 

pas endavant i, en relació al món agrari, establir un debat amb el conjunt de la 

societat per definir el model territorial i socioeconòmic del nou país, que ha 

d’incloure un contracte de drets i deures entre la societat i el sector primari, 

aprofitant l’oportunitat que ofereix la nova República Catalana, que ha de contribuir 

a potenciar-lo amb un desenvolupament sostenible que continuï generant riquesa i 

dinamització econòmica, que permeti seguir cohesionant territorial i socialment el 

país i al mateix temps, incrementi el nivell de la nostra sobirania alimentària. 
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Aquest contracte ha de permetre gestionar la situació actual i afrontar el futur amb 

la garantia de disposar d’una política agrària catalana, una proposta de sector 

agroalimentari consensuada i de país, que reconegui la multifuncionalitat del sector 

agrari, tant des del punt de vista de l’alimentació, amb la producció d’aliments de 

qualitat, sans i segurs, des del punt de vista mediambiental, amb la gestió del 

territori i manteniment del patrimoni natural i la biodiversitat, i des del punt de 

vista social, per la contribució a l’equilibri social i territorial del país, ja que 

contribueix de manera principal a tenir pobles vius i fixar persones al territori. 

 

Per consolidar la base que asseguri que el sector agroalimentari pugui seguir oferint 

aquests serveis a la societat, en aquests moments els ajuts són imprescindibles. I 

continuar a l'Estat espanyol i en el sistema autonòmic ens perjudica.  

 

La reducció en 132 milions d’euros del pressupost del PDR 2014/2020 respecte el 

2007/2013, a causa de la disminució de l’aportació de l’Estat Espanyol en 173 

milions d’euros (-75%) per la seva política de renacionalització malgrat que s'hagi 

intentat compensar amb un augment de l’aportació del fons europeu FEADER en 

34,6 milions d’euros (+11%) i de la Generalitat de Catalunya en 7,1 milions d’euros 

(+2%), afecta directament i de manera molt negativa a l’execució de les polítiques 

de desenvolupament rural que necessita aplicar Catalunya. Polítiques que atorguen 

ajuts, no només en les línies de competitivitat i sostenibilitat de les empreses i les 

produccions, sinó també a la millora de la qualitat d’aquestes, a la transformació i 

comercialització, a la innovació i a la transferència tecnològica, a la gestió forestal, 

a la modernització de regadius i a polítiques de desenvolupament econòmic del 

territori (programa LEADER) que ajuden a la dinamització i diversificació econòmica 

a partir de les iniciatives locals. 

 

Per altra banda, els ajuts directes de la PAC actuals no s'ajusten a la realitat i 

necessitats dels sectors productius catalans, perquè l’Estat Espanyol defineix i ens 

imposa el seu model, molt diferent del nostre, i el marc de relacions autonòmic no 

permet que puguem definir i implantar els ajuts en la línia que el nostre sector 

agroalimentari i el país necessiten.  

 

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de 

Constantí proposa d’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer. Donar suport a l’establiment d’un contracte de país entre el sector 

agroalimentari i la societat, basat en els següents punts:  

 

a. Reconèixer la importància del paper que juga el sector agrari dins del 

país, tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista 
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ambiental, social i territorial, reconeixent la contribució del sector primari 

en: 

• L’abastament segur d’aliments a la població 

• La gestió del medi i la conservació dels recursos naturals i del 

paisatge agrari i rural 

• L’ocupació equilibrada del territori 

b. Promoure el desenvolupament del sector sobre la base de l’empresa 

d’economia familiar agrària, establint polítiques que tinguin com a principal 

referència l’empresa familiar, amb reconeixement de drets i deures per 

cadascun dels seus membres, com a factor d’arrelament al territori i de no 

deslocalització de l’activitat, que aplica criteris de gestió econòmica 

moderna, basada en la comptabilitat analítica i l’estudi de costos de 

l’activitat i de rendibilitat de les seves inversions i, que pel seu lligam amb el 

territori, aplica bones pràctiques agràries per assegurar la sostenibilitat i el 

futur del medi en el que treballa, mantenint els recursos naturals bàsics i 

reduint els impactes negatius de l’activitat agrària sobre el medi. 

c. Orientar els ajuts de les diferents administracions a objectius que 

permetin enfortir el sector, tant des del punt de vista de la seva capacitat 

productiva, com de la seva capacitat d'organització i cooperació, com des del 

punt de vista de la seva rendibilitat, amb l’objectiu de fer-lo més competitiu, 

millorar la seva capacitat d'incidir en la cadena de valor i, per tant, facilitar 

l’adaptació a les oportunitats del mercat i dels nous hàbits de consum de la 

societat. 

d. Establir polítiques per a què el mercat i la societat valorin com cal els 

productes que ofereixen les empreses agràries, de manera que els paguin 

uns preus justos que es converteixin en rendes dignes, i que els ajuts no 

siguin un objectiu en si, sinó que siguin un suport a l’activitat que es 

desenvolupa amb la finalitat d’assolir uns objectius que permetin a les 

empreses agràries competir en un mercat global i competitiu. 

e. Continuar desenvolupant polítiques per afavorir la generació 

d’oportunitats, que facilitin el relleu generacional a les empreses agràries 

fomentant noves incorporacions, sense discriminació per l’origen, que 

assegurin també la plena participació de les dones dins el sector agrari, i que 

assegurin una bona formació agrària, tant a les escoles de capacitació com a 

les universitats. 

f. Establir uns estàndards mínims de producció per assegurar la qualitat i la 

seguretat dels productes alimentaris, i també processos de producció 

sostenibles i respectuosos amb el medi i l’entorn. 

g. Desenvolupar nous models de governança que promoguin 

l’empoderament del sector primari i la seva coresponsabilitat en la gestió 

sostenible de l’activitat mitjançant plantejaments de gestió participativa i 

cogestió. 

h. Promoure la diversificació de l’economia agrària a través d’incentivar la 

transformació i la comercialització dels productes propis de l’explotació, 
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afavorint la venda de productes de temporada i de proximitat, per venda 

directa o circuit curt de comercialització, per a què el valor afegit es quedi a 

l’empresa agrària i alhora reduir la petjada de carboni de les produccions 

agràries. 

i. Incentivar la investigació, recerca i transferència tecnològica per la 

modernització i el desenvolupament d’unes empreses agràries adaptades als 

temps actuals i que els permeti adaptar-se als requeriments futurs, 

millorant, a través del coneixement, la professionalització del sector. 

j. Continuar impulsant polítiques per controlar els danys derivats de la fauna 

salvatge i establir mesures per prevenir i reduir aquests danys a les 

explotacions afectades, així com per evitar, en la mesura que sigui possible, 

i compensar les pèrdues econòmiques per aquest concepte. 

k. Aprovar una llei que reguli què es considera espai agrari i els usos i les 

intervencions que s'hi porten a terme, de manera que quedi protegit de les 

activitats urbanístiques i pugui continuar desenvolupant la seva tasca 

productora d’aliments. 

 

Segon. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya 

i a la Generalitat de Catalunya.”” 

 

 

El Regidor Sr. Rodríguez va comentar el contingut de la moció presentada, 

destacant que el sector agrari europeu afronta una situació de dura competència i 

que cal que se li doni un recolzament. 

 

El Regidor Sr. Franquès va indicar que hi votarien a favor. 

 

El Regidor Sr. Gras va indicar que abans que res com a Portaveu del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya els Verds, volem reivindicar i donar tot el nostre suport a 

la mobilització dels pagesos d’aquest cap de setmana arreu de Catalunya. 

 

Entrant en la moció que ens presenta avui ERC: en som coneixedors de l’actual 

situació del sector i la seva feblesa en el conjunt de la cadena de producció, 

distribució i consum. Pensem que té a veure amb les polítiques liberals i d’economia 

global de la que el govern actual en fa continues referències de ser-ne un referent. 

Ens sembla un diagnòstic poc acurat fer afirmacions en el sentit que el procés i la 

nova República que anuncien que ho canvia tot i tot serà resolt. Per nosaltres té a 

veure amb més amb prioritats, canvi de polítiques, canvi de fiscalitat. No podem 

fiar l’agricultura a fer-ho després. 

 

Creiem que l’oportunitat, el diàleg, el contracte entre les parts, els drets i deures de 

la societat envers el sector primari que manifesten en la part expositiva, al nostre 

parer, no depenen d’un moment, depenen de voluntats polítiques fins ara no 

executades. 
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Volem manifestar que en els darrers anys l’activitat legislativa parlamentària ha 

estat quasi nul·la i les resolucions en tema agrari aprovades no han vist ni el seu 

desplegament en mesures ni en execució, i amb uns pressupostos minsos no es 

canvien les polítiques. 

 

Prova que no s’està fent tot el necessari, es veure que el País València hi destina 

gairebé el 2% del seu pressupost, i Catalunya no arriba a l’1% de tot el pressupost 

2017. 

 

La nostra pregunta és veient el context de la moció i el que es reivindica: per què 

no ho fan si governeu amb Junts pel Sí i la CUP? 

 

Fetes aquestes consideracions volem manifestar que per al grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya els Verds, el més rellevant no és com ho justifiquen 

vostès sinó el què proposen. Bàsicament els acords. 

 

Per aquest motiu tot i el desacord en aspectes de la part expositiva i les mancances 

o denuncies manifestades, considerem que cal unitat per treballar en defensa 

d’aquest sector. Hi votarem a favor. 

 

Ens hagués agradat que hi hagués un posicionament respecte al model de 

producció (reducció extensiva en ramaderia, com afrontem el tractament de les 

dejeccions ramaderes, la política de regadius, les infraestructures, la gestió 

forestal, la seguretat en el món rural, el cultiu ecològic, l’agricultura cooperativa i 

no només la familiar, etc). 

 

També ens hagués agradat que a la moció hi hagués un apartat de diferents 

propostes en clau local. Què fem i a què ens comprometem més enllà de 

declaracions i continguts d’un programa nacional? 

 

Per exemple, en temes de sobirania alimentària i producte de proximitat i ecològic 

en menjadors escolars, en la residència, en el mercat de Constantí, entre d’altres.  

 

Tot i aquestes absències, com els dèiem, no podem deixar de manifestar el nostre 

suport a la pagesia. La dignitat de la pagesia és també la dignitat del país. Per 

aquest motiu votarem a favor de la moció. 

 

El Regidor Sr. Carrión va indicar que l’exposició de motius és palla, no serveix per 

res; en quan els acords, tot i que no concreten res, no em podré negar a que sigui 

positiu i tot el que sigui ajudar el sistema agrari és positiu i hi votaré a favor. 

 

El Regidor Sr. Rodríguez va indicar que donava suport a bona part de la intervenció 

efectuada pel Sr. Gras, sobretot a la marxa que hi va haver el cap de setmana 

anterior. En quan a la intervenció del Sr. Carrión, va destacar que tot i el parer del 



 

Acta Ple  1/17    31-1-2017 - 21 - 

citat Regidor pel que fa a l’exposició de motius, d’aquesta reducció de 132 M 

d’euros del pressupost del PDR, (els pagesos aspiren sempre a que sigui el major 

possible) respecte el 2007-2013, a causa de la disminució de l’aportació de l’estat 

espanyol en 173 M d’euros, un 75% menys per la seva política de renacionalització, 

malgrat que s’hagi intentat compensar amb un augment de l’aportació del fons 

europeu FEADER en 34,6 milions d’euros i de la Generalitat de Catalunya en 7,1 

milions d’euros. 

 

El govern de la Generalitat moltes vegades no pot fer més de que fa, però una de 

les aportacions que ha fet en aquests nous pressupostos són els 340 M d’euros que 

destina a Agricultura, 30 M més que en els pressupostos anteriors. 

 

 

Els membres del Consistori van aprovar per unanimitat la moció presentada. 

 

 

 

1.10 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’IC-V, DE SUPORT AL 

“MÓN LOCAL CATALÀ AMB LA CAMPANYA CASA NOSTRA ÉS CASA 

VOSTRA”. EXPEDIENT 192/2017. 

 

 

““Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a 

conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que 

escapen de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna. 

 

Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat la 

seva predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les 

competències d’asil, i han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya 

d’emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per ajudar a les 

persones que cerquen refugi a Europa, i sensibilitzar sobre la situació en que viuen i 

les causes que han provocat la seva fugida. 

  

Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions 

internacionals i de la Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i 

asil, mentre la societat civil catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, 

tot mobilitzant-se a l’hora de demanar a les institucions competents que obrissin 

vies segures per poder acollir persones refugiades. 

  

En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa 

Vostra, conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments 

socials, ONG i empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació 

que viuen les persones refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i 
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mobilització de la ciutadania i demanar polítiques d’acollida reals i efectives a les 

institucions, sota el lema “volem acollir”. 

  

Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa 

Nostra És Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci 

el seu compromís actiu ajudant les persones que necessiten protecció internacional, 

i es sumi a la seva iniciativa. 

  

Per tot això, des de l’Ajuntament de Constantí, es proposa l'adopció dels següents 

acords: 

  

 Declarar l’ens local de Constantí municipi adherit a la campanya Casa Nostra 

És Casa Vostra. 

  

 Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en 

trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons 

Català de Cooperació al Desenvolupament. 

  

 Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de 

manifestació de la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a 

Barcelona el proper 18 de febrer. 

  

 Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 

a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de 

Municipis, a la Campanya Casa Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats 

socials del municipi (o ens local supramunicipal si és el cas).”” 

 

 

El Regidor Sr. Gras va explicar recordar la greu crisi humanitària que estem patint a 

nivell europeu com a conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers 

de persones que escapen de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna. La 

immensa majoria d’ajuntaments locals catalans hem mostrat la nostra predisposició 

a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les competències d’asil, i 

volem dedicar els majors recursos per ajudar les persones mitjançant la campanya 

d’emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i ajudar-los a 

cercar refugi a Europa, i sensibilitzar sobre la situació en què viuen i les causes que 

han provocat la seva fugida. Des d’aquí una crida a la mobilització i a l’assistència 

de la manifestació de la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que se celebrarà a 

Barcelona el proper 18 de febrer. 

 

El Sr. Alcalde va convidar el Regidor Sr. Franquès, a explicar el contingut de la 

moció que sobre el mateix tema s’ha acordat no incloure d’urgència a l’Ordre del 

Dia. 
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El Regidor Sr. Franquès ha comentat que aquest Ajuntament disposa de 12 

habitatges, que sense saber ben bé com, podrien incloure’s en les mesures a 

adoptar per fer front a la situació plantejada a la moció. A la moció que es pretenia 

incloure, s’hi demanava l’habilitació d’una partida per fer front a les despeses de 

rehabilitació dels citats habitatges i poder-los cedir a les associacions que treballen 

en aquest tema. Tot i que estem d’acord amb el contingut de la moció presentada 

pel Sr. Gras, volem anar una mica més enllà i prendre el compromís de reparar 

aquests habitatges i poder-los destinar, tot o bé algun d’ells, a intentar solucionar 

en la mesura de les nostres possibilitats, aquesta situació. 

 

El Sr. Alcalde va comentar que des de la Regidoria de Vivenda s’està duent a terme 

molta feina.  

 

El Regidor Sr. Franquès va insistir en el fet que tenim dotze pisos morts. Ens 

hauríem de plantejar què fer-ne. 

 

El Sr. Alcalde va comentar que tot i que hi votarien a favor, els agradaria tenir més 

informació de la campanya en si, i potser fer una reunió amb els portaveus dels 

diferents Grups Municipals i que algun membre d’aquesta campanya ens pogués 

explicar més detalladament el contingut.  

 

El Regidor Sr. Gras va estar d’acord amb la proposta formulada pel Sr. Alcalde, i va 

recordar que hi ha actes programats dins aquesta campanya i que Constantí s’hi 

podria acollir, fent partícip als veïns del municipi. 

 

El Sr. Alcalde va recordar, encara que no és aquest cas, que algunes de les mocions 

que es presenten, inclouen acords que comporten informes previs de Secretaria o 

bé d’Intervenció. Potser caldria treballar-ho abans perquè són temes importants pel 

municipi. 

 

El Regidor Sr. Gras va preguntar si la modificació al redactat de la moció que volia 

presentar el Grup Municipal de CiU, s’inclouria a la que ell havia presentat. 

 

El Sr. Alcalde li va respondre que no. En tot cas, es podria estudiar la proposta 

presentada per CiU.  

 

El Regidor Sr. Díaz va dir que li semblava molt bé rehabilitat l’edifici del carrer de 

La Coma, però quan a la primavera es desallotgi l’edifici del carrer Prat de la Riba, 

tindrem més refugiats encara. Què fem? Quina seria la prioritat? 

 

El Regidor Sr. Franquès va respondre que potser primer hauria de ser prioritària la 

gent del poble.  
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Tant el Sr. Franquès com el Sr. Díaz, van debatre sobre com s’hauria d’actuar en 

un futur si finalment es desallotgen les persones que viuen al carrer Prat de la Riba, 

9. 

 

El Regidor Sr. Carrión, va reclamar més informació al respecte en aquest tema. Va 

preguntar pel contingut de la Campanya Casa Nostra és Casa Vostra, i li va 

demanar que els fes arribar. 

 

Per altra banda, tot i que moralment hi està d’acord, li sembla que no és un tema 

que sigui competència de Constantí. M’abstindré per no perjudicar, tot i saber que 

s’aprovarà, però entenc que nosaltres tenim problemes més urgents i són 

administracions superiors les que han de donar solucions a aquestes crisis 

humanitàries. 

 

El Regidor Sr. Rodríguez va manifestar que hi votarien a favor. Hem fet lectura del 

manifest i un dels punts que convido al Sr. Carrión, és el que reclama que l’Estat 

comenci a posar sobre la taula els acords que va prendre davant la Unió Europea 

per acollir refugiats. 

 

 

Sotmesa a votació la moció presentada, els membres del Consistori van acordar 

aprovar-la, amb el vot afirmatiu de tots els membres, llevat del del Sr. Carrión (PP) 

que es va abstenir. 

 

 

 

1.11 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP, SOL.LICITANT 

LA RETIRADA LA PLACA AMB EL NOM DEL SR. JORDI AUSÀS, A 

L’EDIFICI DE LA CASA DE LA VILA. EXPEDIENT 209/2017. 

 

 

““Que tal i com ha sortit en els mitjans de prems, i comunicació, el Sr. Jordi Ausàs, 

exdirigent d’Esquerra Republicana de Catalunya, ha estat empresonat el passat 25 

de juny, per pertànyer a un grup criminal, el qual es dedicava al contraban de 

tabac. 

 

Proposo: 

 

Que es retiri la placa que té amb el seu nom d’aquest Ajuntament. 

 

Que es revisi si el nom del Sr. Ausàs està en algun altre lloc del consistori i retirar-

lo si així fos.”” 
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El Regidor Sr. Carrión va comentar el sentit de la moció. 

 

El Regidor Sr. Rodríguez va dir que quan van llegir la moció els va semblar que era 

una broma de mal gust que el PP presentés aquesta moció. En el fons podríem fins 

i tot estar d’acord en retirar la placa, però que aquesta moció la presenti el PP quan 

en molts ajuntaments ha negat la sol·licitud veïnal de retirar plaques franquistes i 

que fins i tot a Manacor es prohibia treure la placa al Molt Honorable Matas, que ha 

estat condemnat per corrupció i tràfic d’influències quan exercia el càrrec, a 

diferència del Sr. Ausàs. 

 

Ens agradaria que es recordés que l’Ajuntament va patir una remodelació que va 

durat set anys, on hi van passar diferents Alcaldes, que podem estar més o menys 

d’acord amb el Conseller que va venir a inaugurar l’edifici. Dir que la Generalitat hi 

va aportar més de 200 mil Euros per ajudar a la remodelació de l’edifici, i el que 

ens agradaria que quedés constància del fet que el Partit Popular prediqui amb 

l’exemple, perquè actualment no ho fa. Ens agradaria que es retirin altres plaques 

en altres poblacions i que ara per ara el Partit Popular ho impedeix. Nosaltres ens hi 

abstindrem. 

 

El Regidor Sr. Franquès va indicar que a ells els sobra en el redactat de la moció, 

els partits polítics. Aquest senyor no va actuar bé i, en l’exposició de motius potser 

no està prou ben expressat. També va recordar que únicament hi ha la placa que 

està situada a l’entrada de l’edifici de la Casa de la Vila. 

 

Nosaltres vam treure aquest tema, més que res per l’actitud de les persones quan 

s’excel·leix a un càrrec públic. M’agradaria que es tragués del redactat de la moció 

la frase que fa referència a la dirigència d’un partit polític. Entenem que la seva 

actitud no pot ser un referent per a ningú que es dediqui a la política. El que no 

podem admetre és que al nostre ajuntament hi figuri el nom d’un polític que va fer 

una malifeta. Si treus la referència a un partit polític, és pot acceptar. 

 

El Regidor Sr. Carrión va comentar que havien fet referència al partit polític, per si 

hi havia algú que no sabia qui era. No té cap problema en treure la referència al 

partit polític al qual pertanyia, el que interessa és que no hi hagi la placa. 

 

El Regidor Sr. Gras va dir que li agradaria que en l’exposició de motius es detallés 

els delictes que va cometre aquesta persona, ja que desconec la seva trajectòria i 

el que va fer. Per altra banda, va manifestar que els sobta molt que el PP sigui qui 

ens parli de corrupció i de prendre mesures, ja que no són precisament el partit 

més adient en donar lliçons d’humilitat. No entrarem en detalls en els seus casos de 

corrupció. Si més no, no podem defensar aquell qui roba ni aquell que pretén 

lucrar-se econòmicament d’un acte il·legal. Bàsicament no defensem que sigui 

aquest polític ni qualsevol altre que estigui embrutat de corrupció, qui consti en una 

placa commemorativa al nostre ajuntament.  La nostra posició serà una abstenció, 
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ja que el delicte no es un greuge cap a la ciutadania sinó cap a la persona, creiem 

que no afecta a les butxaques dels ciutadans cosa que el PP té molts casos de 

corrupció que afecten als contribuents i no podem acceptar aquesta moció com a 

favorable. 

 

 

Sotmesa a votació la moció presentada, els membres del Consistori van acordar 

aprovar-la, amb el vot afirmatiu del Srs. Sánchez, Fortuny, Maceria, Pérez, Cano 

(PSC), Franquès, Barrena (CiU), Carrión (PP) i Díez (UpC); els Srs. Rodríguez, 

Puerto, Garcia (ERC) i Gras (ICV) s’hi van abstenir. 

 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

 

Pregunta 1 

 

 

Presentada el dia 24-1-2017, R.E. 691, pel Sr. Josep M. Franquès Martí, en qualitat 

de portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Constantí. 

 

“Exposició de fets: 

 

El passat 25 de novembre de 2016 el Ple de Diputació de Tarragona aprovà les bses 

reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’Anualitat 2017-202 (PAM). En dites bases 

d’expressa el tipus d’actuacions que es poden fer, ja sigui execució d’obres i/o 

adquirir béns que afectin a una obra, finançament d’actuacions de manteniment, 

reparació i reparació i, finalment, el sosteniment del lloc de secretaria-intervenció, 

que entenc que no és el nostre cas. 

 

Amb posterioritat a aquesta data, desembre 2016, assignaren les quantitats a cada 

poble, corresponent-li a Constantí la quantitat de 509.243,08 Eur. en el termini 

2017-2020; 239.643,80 Eur. el 2017, 164.755,12Eur. el 2018, 52.422,08Eur. el 

2019 i 52.422,08 el 2020. 

 

Preguntem, al Sr. Alcalde: 

 

- Té clar l’equip de govern en què invertir aquestos diners? 

 

- Quin tipus d’actuació vol dur a terme en aquest període 2017-2020?, inversions 

en obres o en despeses corrents?. 
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- Quina quantitat d’actuacions tenen pensat presentar donat que les sol.licituds 

de canvi d’actuació finalitzen el 31 de desembre segons les bases i es 

improrrogable?”” 

 

 

El Sr. Alcalde va respondre que el Ple de la Diputació únicament ha aprovat les 

Bases, i que desconeix d’on ha sortit aquesta distribució de diners, ja que encara no 

s’ha tractat a la Junta de Govern de la Diputació. Intueixo que aquestes quantitats 

potser són les del PAM anterior, 2013-2016 i potser d’aquí ha vingut la confusió. 

Segurament la primera quinzena de febrer s’aprovi per Junta de Govern de la 

Diputació, la convocatòria i, cada ajuntament sabrem la quantitats de diners que 

se’ns atorga. 

 

 

 

Pregunta 2 

 

 

Presentada el dia 24-1-2017, R.E. 692, pel Sr. Josep M. Franquès Martí, en qualitat 

de portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Constantí. 

 

“Exposició de fets: 

 

Hem observat que amb posterioritat a la finalització de les obres d’acondicionament 

de l’entorn del Pont de les Caixes, els usos que en fan els nostres veïns i veïnes no 

és l’adient si tenim en compte les fotos annexades a aquesta pregunta. 

 

Creiem que tenir una pista d’entrenament a disposició de tots els cavallers de la 

comarca no toca, n tampoc deixar-ho a la mà de Déu, per tant, 

 

Preguntem, al Sr. Alcalde: 

 

- Té intenció aquest Ajuntament de concretar i limitar els usos de l’espai públic 

del Pont de les Caixes? 
 

- Posarà indicacions i senyalitzacions per tal d’assabentar a les persones que s’hi 

atansin, de què es pot fer i què no? 

 

- Estarà disposat a modificar les Ordenances de Convivència Ciutadana si les 

malifetes no hi estan emparades? 

(S’annexen 10 fotografies al citat document)”” 
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El Regidor Sr. Maceira va respondre va explicar que l’ACA havia donat autorització a 

una empresa per recollir unes canyes i aquesta empresa hi havia enviat una 

màquina que va efectuar un traçat incorrecte que passava per damunt del tub. Hem 

requerit a l’ACA i el proper divendres hi ha prevista una visita in situ. Per aquest 

motiu, no s’ha reparat res encara. 

 

Per altra banda, hi ha el tema dels cavalls. La Policia està alertada de la situació i té 

ordres de vigilar-ho i de sancionar les persones que hi transitin. Diferents articles 

de les ordenances de Convivència Ciutadana fan referència al deteriorament de 

l’espai públic i demés. Posarem una senyalització que indiqui més clarament les 

restriccions dels usos de la zona. 

 

 

 

Pregunta 3 

 

 

Presentada el dia 25-1-2017, R.E. RPLN-1, pel Sr. Rubèn Gras Fernandez, en 

qualitat de portaveu del Grup Municipal d’ICV EUiA a l’Ajuntament de Constantí. 

 

“Exposició de motius: 

 

Segons les dades publicades de l’Índex Català de la Qualitat de l’Aire (ICQA) al seu 

web el passat 29 de setembre de 2016 i a la caseta de recollida de dades de 

Constantí, a les 01:00 hores de la matinada es va registrar un índex del Compost 

químic C6H6 Benzè de 29,3 µg/m3.l entre les 12:00h i les 08:00 hores de la 

matinada, la mitja va ser de 15,41 µg/m3. Segons la normativa vigent a Catalunya, 

els objectius de qualitat de l’aire vigents són 5 µg/m3. Aquesta quantitat és, doncs, 

casi 6 vegades inferior a la registrada el passat dia 29 quan es va arribar als 29,3 

µg/m3. 

 

D’altra banda, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic va fer públiques el desembre del 

2016 les dades d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) de l’any 2014 a 

Catalunya. És la primera vegada, però, que l’estudi inclou dades segregades per 

demarcacions. Al llarg del 2014, Catalunya va emetre 43.690 milions de tones de 

CO2. D’aquest total, Barcelona és la responsable del 57,3%, seguida per Tarragona 

amb un 22,1%. 

 

El document diferencia l’origen de les emissions. En el cas de Tarragona, l’activitat 

més contaminant és la indústria i l’energia. Des d’una mirada global, les emissions 

totals de Catalunya van disminuir durant els anys més durs de la crisi (2011, 2012 i 

2013), però l’any 2014 mostra l’inici d’un augment progressiu, a causa de la 

reactivació econòmica del territori. 
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En els darrers anys i més concretament en els darrers mesos, els diversos episodis 

de contaminació atmosfèrica ocorreguts en determinades empreses del sector 

químic al nostre territori, han generat un nivell d’alarma social al que, des de les 

institucions públiques, en aquest cas l’administració local, cal donar resposta 

immediata. 

 

Respecte a aquests fets ens preocupa la posició d’aquest govern municipal en 

matèria mediambiental veient poques iniciatives i/o mesures, excusant-se en 

l’administració general en qui recau segons ells en fer totes aquests controls i 

seguiments d’aquesta- 

 

Davant la Inoperància de la Taula de la Qualitat de l’aire del Camp de Tarragona 

(TQACT) i les insuficients mesures del Govern de la Generalitat de Catalunya, tenint 

present que aquests episodis i contaminació afecten directament a la salut dels 

Constantinencs i Constantinenques. 

 

Des del grup municipal Iniciativa per Catalunya els verds, ens agradaria que el 

regidor responsable de l’àrea de medi ambient ens respongués a les següents 

preguntes: 

 

Vist els successos, quines mesures mediambientals ha adoptat aquest nou govern 

en els darrers anys de mandat? 

 

S’han exigit al govern de la Generalitat reunions per resoldre aquests incidents? 

 

Quina és l’activitat Parlamentària del PSC per defensar la qualitat de l’aire del 

nostre municipi?”” 

 

 

El Regidor Sr. Pérez va manifestar que en primer lloc agraïa la seva pregunta i la 

preocupació per un tema tan important com són les emissions de les empreses 

químiques al nostre ecosistema. Si em permets, et contestaré les tres preguntes de 

la següent forma: 

 

Respecte a la primera qüestió comentar que han estat nombroses les reunions que 

hem mantingut amb els diferents municipis per tractar el tema que formules, amb 

l'objectiu de fer un estudi únic i ambiciós sobre el tema que tractem. Per tant, la 

preocupació que tenim és molt important a causa de la gravetat del tema. Com en 

altres ocasions ja es va comentar s'està estudiant la possibilitat d'un estudi de l'aire 

de forma conjunta amb altres municipis, el quin el nostre excel·lentíssim alcalde ha 

mantingut diverses reunions. A més en nombroses ocasions tant l'alcalde com jo 

ens hem posat en contacte amb el departament de Seguretat de les empreses 

químiques per tractar de corregir i que no tornin a ocórrer els problemes de l'any 

passat, els quals no tenia cap tipus de prejudici per els nostres ciutadans. Enllaçant 
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aquesta pregunta amb les dues següents, en nombroses ocasions els nostres 

parlamentaris (a petició nostra) han transmès la seva preocupació pel nostre 

municipi al Parlament de Catalunya, més d'una vegada han sol·licitat la presència 

dels directors de Repsol i Dow Chemical, així com de la directora general de 

Qualitat Ambiental i el Director d'Indústria perquè els episodis d'emissions de benzè 

o altres productes que comentes no tornin a repetir-se. A més hem demanat a la 

Generalitat a través dels nostres parlamentaris que sancionin i sobretot que facin 

corregir i posin els mitjans necessaris perquè les esmentades emissions que 

comentes siguin mínimes o desapareguin. Crec que queda prou clar, la nostra 

preocupació pel tema ambiental ja que igual que la teva família ho pateix, el patim 

la resta de ciutadans del nostre municipi, i la posició nostra com del nostre grup 

parlamentari és que aquesta tema es corregeixi i es posin els mitjans necessaris 

per a això. També recordar-te, que el tema d'emissions i sancions com bé sabràs, 

la competència és per part de la Generalitat. 

 

En el marc de la 3a. Taula de Qualitat de l’aire del Camp de Tarragona, el Conseller 

Sr. Josep Rull va afirmar que es preveu per l’any vinent un estudi de la qualitat de 

l’aire que realitzaran la URV, la UPC i el CESIC. 

 

Per altra banda, es va preguntar al Govern sobre les actuacions previstes  amb 

relació al nivell de benzè registrat per l’Índex Català de la Qualitat de l’Aire a 

Constantí el 29 de setembre de 2016, on hi ha una resposta del Govern per part del 

Sr. Josep Rull, Conseller de Territori i Sostenibilitat que diu que: D’acord amb el 

que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de 

donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06666/11 us informo del següent: 

La normativa europea, d’acord amb els estudis per prevenir la salut de les 

persones, estableix un límit anual de benzè. Aquest límit mai ha estat superat a 

Catalunya. Tot i això, i amb l’esperit d’aplicar polítiques preventives, al Camp de 

Tarragona es disposa d’analitzadors en continu de benzè amb caràcter excepcional 

per la seva singularitat. Aquest equipament permet fer mesures de la presència en 

fraccions temporals molt inferiors i, per tant, analitzar evolucions. Aquesta anàlisi 

ha permès fixar un protocol amb les empreses susceptibles d’emetre aquest 

contaminant a fi que quan es detecten valors anormals es contacta amb la 

indústria, es revisen les operacions que s’efectuen i, si s’escau, s’estableixen 

mesures preventives per tal que aquestes emissions no es repeteixin. 

 

Tenim un informe de l’empresa Repsol on ens aclareix que no hi ha límits d’horaris, 

ni diaris ni mensuals per a aquest paràmetre. El benzè a l’entorn del Polígon 

Industrial Químic Nord a Tarragona es mesura amb dos analitzadors de control de 

benzè de mostreig automàtic per cromatografia de gasos in situ, instal·lats a les 

estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. 
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Va convidar a tots els Grups Municipals a treballar aquest tema de forma conjunta i 

fem una moció a la Generalitat de Catalunya, per tal que sigui ella la que realitzi 

aviat aquest estudi que avui se’ns reclama. 

 

El Regidor Sr. Gras va dir que agrairia que aquesta activitat parlamentària de la que 

es parla, hi pogués tenir constància. 

 

El Sr. Alcalde va dir que havien estat l’únic grup parlamentari que van sol·licitar la 

presència dels directors de les dues ja citades empreses químiques del Complex del 

Polígon Nord. 

 

El Regidor Sr. Gras va demanar tenir accés a aquesta informació per tal de poder 

contrastar-la amb la que ell disposa. 

 

Per altra banda, va puntualitzar que havia rebut una trucada del President de la 

plataforma CelNet, en la qual li manifestava que no aconseguia contactar amb 

l’Alcaldia per mantenir una entrevista, i que tenia la sensació que li estaven donant 

llargues. El Sr. Alcalde li va respondre que havien fixat una reunió per la setmana 

vinent. 

 

El Regidor Sr. Gras va comentar diferents incidents ocorreguts la setmana passada i 

que ja estan a la fiscalia. El Sr. Alcalde i ell mateix, contrasten informacions sobre 

l’augment o disminució de diferents emissions. 

 

El citat Regidor va remarcar que el president de la plataforma CelNet li havia 

manifestat que el Sr. Alcalde estava a favor de la realització d’un segon estudi de la 

qualitat de l’aire. 

 

El Regidor Sr. Rodríguez va comentar que la reunió entre el Sr. Alcalde i el 

president de la citada plataforma, podria ser una bona circumstància per sentar-nos 

conjuntament la resta de forces representades al consistori. 

 

El Sr. Alcalde va manifestar que primer mantindria la reunió amb CelNet i que 

posteriorment es faria amb els portaveus dels diferents Grups Municipals. 

 

La Regidora Sra. Barrena va recordar la necessitat de continuar els estudis, ja que 

la comparativa permet valorar adequadament les dades, i veure si hi ha hagut una 

millora de la situació. 

 

El Sr. Alcalde va recordar que es farien nous estudis, però que el cost no afectaria a 

les arques municipals. La Generalitat i les empreses hi ha de participar 

econòmicament, alhora que estan interessats en reduir les emissions. 
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La Regidora Sra. Barrena va insistir en la necessitat d’efectuar nous estudis. Si bé 

és cert que és interessant estalviar-nos fer front a la despesa que comportaria, no 

tenim problemes econòmics con per no assumir-ho. És més important vetllar per la 

salut dels ciutadans. 

 

En quan a la intervenció del Sr. Pérez, va dir que bàsicament hi estava d’acord, ara 

bé, discrepava en ell en el fet de manifestar que aquestes emissions no tenien cap 

afectació per les persones que vivim al voltant de les indústries. Això no ho sabem, 

però l’Agència Internacional per la Investigació  del Càncer com l’Agència de 

Protecció Ambiental han determinat que el benzè és un cancerigen en éssers 

humans i que exposicions a concentracions puntuals significatives, poden afectar a 

la salut humana. 

 

 

 

Pregunta 4 

 

 

Presentada el dia 25-1-2017, R.E. RPLN-3, pel Sr. Rubèn Gras Fernandez, en 

qualitat de portaveu del Grup Municipal d’ICV EUiA a l’Ajuntament de Constantí. 

 

“Exposició de motius: 

 

Com a antiga regidora de promoció econòmica i desenvolupament local amb 

l’anterior govern municipal, hi ha alguns aspectes importants que ens interessa 

saber sobre l’ocupació del nostre municipi, el foment al treball i l’acompanyament a 

les empreses i/o comerç local. 

 

En referència als Ajuts a les empreses per incentivar la contractació de persones 

aturades de Constantí i als Ajuts als nous emprenedors per a la creació i 

establiment de noves empreses a Constantí, voldríem saber en quin estat es troba, 

per això, demanem que el regidor de l’àrea corresponent que ens faciliti dades i ens 

contesti a les següents preguntes: 

 

Quants aturats/des s’han contractat mitjançant aquesta subvenció? 

 

Quants emprenedors han creat empresa al nostre municipi i/o empreses al polígon 

que s’hagin beneficiat de la subvenció? 

 

Quin és l’import final destinat aquestes contractacions al final de l’exercici 2016? 

 

S’ha previst crear partida econòmica per al 2017? Si és així, heu valorat modificar 

les Bases Reguladores per a la seva millora?”” 
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El Regidor Sr. Díaz va respondre que avui mateix s’ha finalitzat els expedients per 

poder fer els pagaments a les empreses. 

 

S’han contractat 8 aturats, i s’ha subvencionat a 5 nous emprenedors. Vol 

manifestar que una de les empreses ha contractat fins a 10 treballadors, però que 

les bases només permeten bonificar-ne a 3. 

 

La partida era de 50.000,00 € i finalment han estat 39.000,00 € els que s’han 

invertit en aquests ajuts. 

 

De cara als ajuts d’aquest any, estem treballant en les bases i hi volem fer petits 

retocs, de cara a adaptar-les a la realitat del tipus de contractacions que 

habitualment es fan. 

 

 

 

Pregunta 5 

 

 

Presentada el dia 26-1-2017, R.E. RPLN-5, pel Sr. Josep M. Franquès Martí, en 

qualitat de portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament de 

Constantí. 

 

“Exposició de fets: 

 

Actualment, el reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la 

qualitat de l’aire estableix els valors vigents de compliment per a cada contaminant. 

 

En concret, el valor anual de compliment en el Reial Decret pel contaminant Benzè, 

es de 5 µg/m3 en benzè, en el nostre municipi, sent finalment la mitja diària de 6,7 

µg/m3 i arribant a un valor de 17,9 µg/m3 a les 17:00 h. del dematí, segons 

resultats publicats pel Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 

Episodi que no va ser un fet aïllat, doncs si es realitza un seguiment d’aquest 

paràmetre, podem trobar altres dies al llarg del passat any 2016, on se sobrepassa 

el valor de 5 µg/m3. 

 

Tant l’agència Internacional per l’investigació del Càncer (IARC) com la EPA 

(Agència de protecció Ambiental) han determinat que el benzè és un carcinogen en 

éssers humans i que exposicions a concentracions puntuals significatives, poden 

afectar a la salut, fet que inquieta a una part important de la nostra ciutadania. 

 

Preguntem al Sr. Alcalde, 
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Com a màxima autoritat administrativa del nostre municipi, quines mesures i 

actuacions pensa portar a terme per la millora de la qualitat actual de l’aire en el 

nostre municipi?”” 

 

 

El Regidor Sr. Franquès va acceptar el suggeriment del Sr. Alcalde, en el sentit de 

donar la pregunta per contestada, en ser similar a la formulada a l’apartat Pregunta 

3. 

 

 

 

El Regidor Sr. Rodríguez va dir en relació al contingut de l’Acta de la sessió plenària 

de data 24 de novembre de 2016. A l’acta, en el punt 1.2, es va parlar del Decret 

814/16, parla sobre la roba facilitada a 15 treballadors municipals. Reclama al Sr. 

Alcalde l’expedient que es va oferir a facilitar-los. 

 

En la mateixa sessió plenària, es dóna compte de la compra de 22 ordinadors nous. 

El Sr. Alcalde va dir que els enviaria l’auditoria que va efectuar la Diputació al 

respecte. 

 

Diferents decrets feien referència a un treballador de suport als Serveis Tècnics. El 

Sr. Alcalde va dir que els faria arribar la documentació que feia referència a les 

tasques que desenvolupa aquest treballador. Encara no l’hem rebut. 

 

El Decret 911/16 avoca la competència de la Junta de Govern per aprovar un 

conveni marc sobre la pobresa energètica. El Sr. Alcalde els va dir que els faria 

arribar una còpia. Tampoc l’hem rebut. 

 

El Decret 922/16 fa referència al soterrament dels cables del carrer Barcelona. 

Se’ns havia dit que les obres estaven incloses al projecte i ara es facturen a banda. 

Ens agradaria tenir accés a les factures. El Sr. Alcalde va dir que els enviaria a més 

a més, l’informe de l’enginyer que ho detalla. 

 

El Regidor Sr. Rodríguez va manifesta que es va signar un conveni amb l’Agència 

de l’Habitatge de Catalunya, pel projecte de mediació i promoció de la convivència. 

Se’ns pot facilitar còpia d’aquest conveni. Es parlava també d’una memòria. Ens 

agradaria tenir-hi accés. 

 

 

En quan als Decrets dels quals se s’ha donat compte a la sessió d’avui, va 

manifestar el següent: 
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- D.A. 1048/16. Torna a preguntar les tasques que realitza aquest treballador. 

També es parla de factures de direcció d’obres. No podrien assumir els 

nostres tècnics aquesta tasca? El Sr. Alcalde va dir que era complicat, ja que 

assumien moltes altres tasques. 

 

Una de les factures que s’aproven en aquest Decret, ens cobra uns interessos 

de demora. El Regidor Sr. Pérez respon que al departament de comptabilitat 

hi va haver un malentès entre uns temes de subministrament de material i de 

manteniment.  

 

- D.A. 1049/16. Podem conèixer el calendari de les obres dels Jocs del 

Mediterrani? El Regidor Sr. Díaz va respondre que segurament a l’agost de 

2017. 

 

Es podran realitzar totes les actuacions previstes al seu moment? El mateix 

Regidor li respon afirmativament i fins i tot, alguna de més a més. 

 

- D.A. 1052/16. Pla de Desenvolupament Comunitari de Constantí. Ens 

agradaria tenir-hi accés. La Regidora Sra. Fortuny li respon que és una 

subvenció que han rebut de la Generalitat i que ha començat ara. Es va oferir 

a facilitar-li la documentació de que disposen. 

 

- D.A. 1091/16. Wifi al carrer Barcelona. El Sr. Alcalde va manifestar que el 

redactat no és massa correcte i, explica que es refereix a la connexió del 

carrer Sant Pere i carrer Barcelona, amb l’Ajuntament. Es va oferir a facilitar-li 

la informació.  

 

El Sr. Rodríguez va preguntar quan estava previst que finalitzin aquestes 

obres d’instal·lació de Wifi al carrer Barcelona i quan es farà la recepció de 

l’obra. El Regidor Sr. Maceira va informat que es van trobar que l’empresa 

proveïdora dels fanals tenia una sèrie de problemes interns que estan en vies 

de solució i segurament a finals de la setmana vinent ens serviran el material. 

 

- D.A. 1105/16. Expedient de declaració de ruïna tècnica d’un edifici. El D.A. 

7/17 parla de la declaració de ruïna econòmica. Hi deu d’haver alguna errada. 

El Sr. Alcalde va explicar que deu ser una errada motivada per l’hermetisme 

del programa de gestió d’expedients. El Regidor Sr. Rodríguez va enumerar 

una sèrie d’errades observades en aquest Decret 1105/16. Demanen la revisió 

del Decret 1105/16 i del 7/17 i que se’ns facilitin de nou els decrets corregits. 

 

- D.A. 1118/16 i 1119/16. Estan repetits. 

 

- D.A. 1120/16. Atorgament d’una subvenció a l’AMPA de l’Escola Centcelles, 

per pagament de beques de Nadal 2015, menjador de Setmana Santa i 
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beques estiu 2016. Reclamen que es facin decrets més sovint, ja que aquest 

decret té data de desembre de 2016 i la citada AMPA ha hagut de fer front a 

les despeses molt abans. Va fer un prec en el sentit que es millorin els 

terminis de pagament a les entitats. 

 

- D.A. 1137/16. Adjudicació de la construcció dels nínxols del Cementiri. 

Voldríem veure la licitació. El Regidor Sr. Maceira va comentar les empreses 

que es van presentar. 

 

- D.A. 1143/16. D’aprovació de factures. Hi ha factures de cursos de paletaria. 

Aquests cursos s’han destinat als plans d’ocupació? S’han publicitat? El 

Regidor Sr. Díaz va respondre que era d’obligat compliment per a tots els que 

estaven inclosos als plans d’ocupació. Com que hi havia més places, es van 

oferir a la resta d’aspirants als citats plans. Al següent pla d’ocupació ho 

repetirem. 

 

- Al mateix decret hi ha la factura de pagament de la redacció del projecte del 

carrer Sant Pere. Ens agradaria poder-hi tenir accés. El Sr. Alcalde va dir que 

estava als serveis tècnics i que ja els ho farien arribar quan ho facin a la resta 

de grups municipals. 

 

- Al mateix decret hi ha una factura de pagament de plecs de clàusules 

definitius de licitació. No es fan els plecs de clàusules des de serveis tècnics? 

O des de secretaria? El Sr. Alcalde va respondre que alguns si i d’altres no. 

Aquest és el de la neteja dels edificis públics. El Regidor Sr. Rodríguez va 

demanar de veure’l. El Sr. Alcalde li va respondre que quan s’aprovi per Junta 

de Govern el podran veure. 

 

El Sr. Alcalde va demanar que totes aquestes peticions d’informació seria 

convenient que s’entressin per Registre, a fi i efecte que en quedi constància. 

 

El Regidor Sr. Rodríguez va preguntar que quin termini tenien per presentar les 

preguntes per escrit, i el Sr. Alcalde li va respondre que el mateix dia de la sessió 

ho podrien presentar.  

 

El Sr. Secretari va informar que segons el ROF, les preguntes s’han de presentar 

per escrit, amb 24 hores d’antelació, i que seran contestades ordinàriament a la 

sessió, o bé per causes degudament motivades, a la següent, sigui una sessió 

ordinària o extraordinària. 

 

El Regidor Sr. Rodríguez va dir que el que feien era recordar preguntes que ja 

havien formulat anteriorment. 
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Va prosseguir dient que a l’apartat Precs i Preguntes de la sessió plenària de data 

24 de novembre de 2016, van formular verbalment que hi havia una sèrie de 

decrets que es van aprovar en aquell Ple, en les quals no hi constava la relació de 

factures. Es diu que ens les facilitaríeu. El Sr. Alcalde els va dir que les hi havia fet 

arribat per correu electrònic. 

 

Un dia vam plantejar el tema de tenir accés a les factures a través d’internet, i 

se’ns va dir que s’estava fent un estudi jurídic i tècnic sobre la possibilitat d’accedir-

hi. Com està el tema? El Sr. Alcalde li respon que s’està estudiant encara perquè és 

complicat. Va recordar que poden demanar les que necessitin i li seran facilitades. 

 

El Sr. Secretari va informar que la majoria de les preguntes que es formulen, són 

més aviat peticions, i aquestes, es poden passar per Registre en qualsevol moment.  

 

El Regidor Sr. Rodríguez va prosseguir dient que els havien dit que els farien arribar 

un informe sobre el tema de les contractacions d’ensenyament. No ho hem rebut la 

Regidora Sra. Fortuny va dir que els ho faria arribar per correu electrònic. El 

Regidor Sr. Gras va demanar que ho fes extensiu a la resta de grups municipals. 

 

Va prosseguir el Regidor Sr. Rodríguez dient que també van demanar accés a 

l’expedient de licitació del bar de les piscines. Es va dir de fixar un dia i hora. Quan 

vulgueu. El Regidor Sr. Díaz va dir que l’expedient estava en poder del Sr. Alcalde. 

 

En quan al cost de la darrera Festa Major, la Regidora Sra. Cano diu que justament 

avui li han fet arribar la documentació, a la sessió del dia 24 de novembre. Va dir 

que la setmana vinent ho comentaríem. No hi hem tingut accés. La Regidora Sra. 

Cano va explicar les circumstàncies que havien motivat la situació. Tot i així, si 

volen, quedem el dia que vulguin. 

 

El Regidor Sr. Rodríguez va dir que el mateix dia 24 de novembre, es va preguntar 

pel tema de les factures que van rebre les empreses del Polígon, i no se’ns va 

contestar. La Regidora Sra. Cano va explicar que el tema està solucionat. Va ser 

una errada de comunicació entre l’empresa i l’Ajuntament. Van tractar el tema i hi 

vam posar solució i a data d’avui, està solucionat. Va explicar com s’havia tractat el 

tema administrativa i comptablement. 

 

Va prosseguir el Regidor Sr. Rodríguez dient que hi havia un decret en el que es 

deia que es crearia una comissió per la redacció del Reglament del Mercat 

Municipal. No se’ns ha convocat. Com està el tema? El Sr. Alcalde va respondre que 

s’estava treballant en aquest tema. 

 

En quan al Decret 10/16, van sol·licitar poder examinar l’estudi d’elaboració 

estructural del pavelló. Se’ns va dir que s’hi estava treballant. No hi hem tingut 

accés. El Sr. Alcalde va dir que desconeixia com estava el tema. 
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Ens agradaria saber si ja hi ha hagut acord amb la Junta del Polígon pel tema de la 

rotonda. El Sr. Alcalde li va respondre afirmativament. El Regidor Sr. Rodríguez va 

demanar tenir-hi accés. El Sr. Alcalde li va dir que com que ho aprovarien per Junta 

de Govern ja els hi arribaria. 

 

Va prosseguir el Regidor Sr. Rodríguez dient que a la sessió plenària de 24 de 

novembre, es va comentar el tema de les videoactes. Ens agradaria tenir accés a 

les gravacions de les sessions plenàries. El Sr. Alcalde va dir que es valoraria des 

de Secretaria. 

 

El Regidor Sr. Gras va manifestar que des de fa una setmana l’accés a internet està 

restringit. Han pres alguna mesura al respecte? Es pot saber el motiu? 

 

El Regidor Sr. Pérez li va respondre afirmativament. El motiu són els treballadors 

que no en feien un ús adequat. 

 

El Regidor Sr. Gras va demanar que com a regidors, no se’ls restringís l’accés. 

 

No és audible la resposta del Regidor Sr. Pérez. 

 

 

 

I no havent-hi més assumptes per tractar, passant set minuts de les deu de la nit, 

la Presidència aixeca la sessió. En dono fe. 

 

 

El Secretari, Vist i plau, 

   L’Alcalde, 

 

 

 

 

Ignacio Rio Santos Óscar Sánchez Ibarra 

 

 


