ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT DE
CONSTANTÍ, EL DIA 31 DE MARÇ DE 2016. ACTA 2/2016

A Constantí, passant deu minuts de les vuit del vespre del dia trenta-u de
març de dos mil setze, 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 de la Secretària accidental,
Sílvia Torres Benach, 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)
Ruben Gras Fernández (IC-V)
Javier Carrión Baidez (PP)
Federico Díaz López (UPC),

El Sr. Alcalde va comentar que abans d’iniciar-se la sessió, ha repartir als
membres del Consistori la proposta d’acord referida a l’Aprovació definitiva del
projecte executiu de la Restauració del Pont de Les Caixes – Fase II, que hauria
de tractar-se fora de l’ordre del dia.

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

1.

SECRETARIA

1.1

APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ACTA NÚM. 1/16 CORRESPONENT
A LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 18 DE FEBRER DE 2016..
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Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària, celebrada el
dia 18 de febrer de 2016

El Sr Alcalde va demanar disculpes pel retard per motius tècnics, en el lliurement
dels esborranys als diferents Regidors.
Els membres del Consistori aproven per unanimitat la proposta presentada.

1.2

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. 79/2016
fins el Decret núm. 197/2016, ambdós també inclosos.

El Sr. Alcalde va comentar que en relació al tema de les càmeres de seguretat,
s’està elaborant l’informe i, que degut a la complexitat del tema, encara no
està enllestit.
El Regidor Sr. Rodríguez va comentar en referència al decret 165/2016, que
no concorda la relació de factures (2016/1) a què fa referència el citat decret,
amb la relació de les factures que se’ns ha facilitat (2016/2). Ens podeu
facilitar la relació correcta?
El Sr. Alcalde va dir que demà mateix els ho farà arribar i els demana
disculpes per l’errada.
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Els membres del Consistori aproven per unanimitat la proposta presentada.

1.3

ACORD PER LA INADMISSIBILITAT DEL RECURS DE REPOSICIÓ
INTERPOSSAT PEL COL·LEGI D’EDUCADORES I EDUCADORS
SOCIALS DE CATALUNYA

Expedient Núm.: 196/2016
Assumpte: resolució recurs de reposició
Interessat: Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
Data d’Iniciació: 25 de febrer de 2016
Antecedents
El ple de l’Ajuntament de Constantí va aprovar en sessió de data 30 de juliol de
2014, les bases per la convocatòria dels Plans d’Ocupació Local, anys 2014-2015
L’anunci d’aprovació inicial de les bases de la convocatòria va ser exposat al
públic durant el termini de 30 dies al tauler d’anuncis del municipi, a la seu
electrònica i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 181 de 6 d’agost
de 2014.
Les bases de la convocatòria van ser aprovades definitivament en data 12 de
setembre de 2014, sense que durant el període d’exposició pública es
presentessin reclamacions/al·legacions a les mateixes
Consta a l’expedient de recurs de reposició interposat pel Col·legi d’Educadores i
Educadors Socials de Catalunya en data 17 d’abril de 2015, registre d’entrada
3200 de data 21 d’abril de 2015
Consta a l’expedient informe signat per la Cap de Recursos Humans de data 29
de febrer de 2016, que literalment diu:
Títol: Informe de la Tècnica de Recursos Humans sobre RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL
COL·LEGI D’EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE CATALUNYA
Naturalesa
de
l’Informe:
[
]
Esborrany
[
]
Provisional
[X]
Definitiu
Autor: Celia Maria Villa Sánchez
Data d’Elaboració: 25 / febrer / 2016
A requeriment de l’alcaldia i de la regidoria de personal, es procedeix a la revisió de l’expedient de
plans d’ocupació any 2014-2015, referent al recurs de reposició interposat pel Col·legi d’Educadores i
Educadors Socials de Catalunya en data 17 d’abril de 2015, registre d’entrada 3200 de data 21 d’abril
de 2015
INFORMO
ANTECEDENTS DE FET
Primer. El ple de l’Ajuntament de Constantí va aprovar en sessió de data 30 de juliol de 2014, les
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bases per la convocatòria dels Plans d’Ocupació Local, anys 2014-2015
Segon.- L’anunci d’aprovació inicial de les bases de la convocatòria va ser exposat al públic durant el
termini de 30 dies al tauler d’anuncis del municipi, a la seu electrònica i al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona núm. 181 de 6 d’agost de 2014.
Tercer.- Les bases de la convocatòria van ser aprovades definitivament en data 12 de setembre de
2014, sense que durant el període d’exposició pública es presentessin reclamacions/al·legacions a les
mateixes
Quart.- Consta a l’expedient de recurs de reposició interposat pel Col·legi d’Educadores i Educadors
Socials de Catalunya en data 17 d’abril de 2015, registre d’entrada 3200 de data 21 d’abril de 2015
FONAMENTS DE DRET
Primer. El recurs potestatiu de reposició es troba regulat als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu
Comú i 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost
L’article 117 estableix:
“1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Si
no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados,
a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto
presunto. Transcurridos dichos plazos, únicamente podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.”
CONCLUSIONS
El recurs de reposició presentat pel Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya en data 17
d’abril de 2015 està interposat fora de termini, per la qual cosa, s’haurà de resoldre la seva
inadmissibilitat per extemporani.
En Constantí, a 29 / febrer / 2016.
La Cap de Recursos Humans
Signat: Celia Maria Villa Sanchez”

Fonaments de dret
- Articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú i 77 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost
Per la qual cosa, es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents:
Acords
PRIMER. Aprovar la innadmissió per extemporani del recurs de reposició
interposat pel Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya en data 17
d’abril de 2015 contra les bases per la convocatòria dels Plans d’Ocupació Local,
anys 2014-2015
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SEGON. Donar trasllat del present acord al Col·legi d’Educadores i Educadors
Socials de Catalunya

El Sr. Alcalde va fer un breu resum cronològic del tema a tractar.

Els membres del Consistori aproven per unanimitat la proposta precedent.

2.

SERVEIS ECONÒMICS

2.1 PROPOSTA D’ACORDS A PRENDRE EN RELACIÓ AL PRESSUPOST
GENERAL DE L’AJUNTAMENT, EXERCICI 2016.

Antecedents
Vist l'expedient elaborat en relació al pressupost general per a l'exercici de 2016, en
el qual es conté la documentació i s'han seguit els tràmits regulats a la normativa
vigent, segons el que es disposa a l’article 162 i següents del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals i
arts. 112 i següents de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local.
Vistos els article 12 i 15 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, en que es preveu la fixació d’un sostre de
despesa no financera, que ha de fixar cada entitat local prenent com a referència
l’objectiu d’estabilitat que fixi el Govern de l’Estat.
Aquest sostre de despesa no financera s’estableix com un límit a la variació de
despesa computable de l’Administració Central, de les Comunitats Autònomes i
de les Corporacions Locals, a efectes d’aplicar la regla de la despesa establerta
per l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
La regla de la despesa es defineix en els termes de la normativa europea. Segons
la citada regla, la despesa computable no pot superar la taxa de referència del
creixement del PIB a mitjà termini de l’economia espanyola. Aquest càlcul
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correspon al Ministeri d’Economía i Competitivitat, restant fixat en un 1,8% per a
l’exercici 2016 segons acord del Consell de Ministres de 10 de juliol de 2015.
Per tant, amb caràcter previ a l’aprovació del Pressupost General de l’exercici
2016, s’ha d’acordar el sostre de despesa màxim del Grup consolidat considerat
administracions públiques a efectes del SEC, d’acord amb les hipòtesis de càlcul
anteriors. En tot cas aquest sostre es troba calculat amb caràcter provisional, a
l’espera que el Ministeri d’Hisenda estableixi la fórmula de càlcul oficial de la
regla de la despesa.
Amb aquests antecedents, i vistos els informes i la resta de la documentació que
consta a l’expedient, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
acords:

Primer.- Aprovar el sostre de despesa no financera màxim per a l’exercici 2016
del Grup consolidat considerat administracions públiques a efectes del SEC,
segons les previsions contingudes a l’acord del Ministeri d’Economia i
Competitivitat de data 10 de juliol de 2015, que ascendeix, d’acord amb els
càlculs provisionals, a 7.599.616,31 €.
Segon.- Aprovar el pressupost general de l'Ajuntament de Constantí i els seus
annexes, integrats pel pressupost de la pròpia Corporació, així com llurs Bases
d'Execució i la Plantilla de personal, corresponents a l'exercici de 2016.
Tercer.- Aprovar el resum per capítols següent:
INGRESSOS
A)OPERACIONS CORRENTS
Capítol I

Impostos directes

3.855.000,00

Capítol II

Impostos indirectes

Capítol III

Taxes i altres ingressos

1.922.250,00

Capítol IV

Transferències corrents

1.729.923,86

Capítol V

Ingressos patrimonials

50.000,00

2.700,00

Total operacions corrents

7.559.873,86

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI

Alienació d’inversions reals

0,00

Capítol VII

Transferències de capital

0,00

Capítol VIII

Variació d’actius financers

0,00
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Capítol IX

Variació de passius financers

0,00

Total operacions de capital

0,00

TOTAL INGRESSOS

7.559.873,86

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol

I

Remuneracions del personal

Capítol

II

Compra de béns corrents i de serveis

Capítol III

Despeses financeres

Capítol

IV

Transferències corrents

Capítol

V

Fons de contingència

3.194.643,23
3.375..450,63
42.000,00
937.780,00
10.000,00

Total Operacions corrents

7.559.873,86

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol

Inversions reals

0,00

Capítol VII

VI

Transferències de capital

0,00

Capítol VIII

Variació d’actius financers

0,00

Capítol IX

Variació de passius financers

0,00

Total operacions de capital

0,00

TOTAL DESPESES

7.559.873,86

Quart.- Aprovar la massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2016, que
ascendeix a 924.879,42 €, l’any 2015 ascendia a 926.737,94 €.
Cinquè.- Aprovar, amb caràcter provisional i mentre no s’aprovi un instrument de
planificació de recursos humans adient, com és una relació de llocs de treball o un
catàleg de personal, les retribucions complementàries que consten a l’annex de
personal del present expedient.
Sisè.- Exposar al públic els esmentats pressupostos per un termini de 15 dies
hàbils, a l'efecte que puguin ser examinats i presentar reclamacions davant el Ple
de conformitat al què disposen els arts. 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local i 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.
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Setè.- Elevar la present aprovació a definitiva si durant el termini d'exposició al
públic no es presentessin reclamacions.

Tot seguit el Sr. Alcalde va manifestar que aquest és un pressupost amb el que
iniciem el mandat 2015-2019 i que, per tant, obeeix a la voluntat d’iniciar un nou
projecte que ens permeti donar resposta als nostres compromisos amb la
ciutadania, tot reforçant les polítiques socials, les polítiques de lluita contra l’atur
i la promoció econòmica del municipi i del Polígon Industrial.
El Govern municipal hem elaborat un Pressupost per al any 2016 que prioritza la
despesa social per poder garantir l’atenció a les persones i famílies més afectades
per la crisi. Una crisi econòmica que ha tingut i continua tenint un impacte
destacat en les condicions de vida de part de la població de Constantí i davant
d’aquest fet, en els pressupostos 2016 s’ha fet un gran esforç per tal d’orientar
l’assignació dels recursos pressupostaris cap aquells programes i serveis de
naturalesa social que permetin millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes
del municipi.
Aquesta proposta de pressupostos, un cop deduïdes les despeses corrents,
destina la resta de recursos a l’acompliment de les següents prioritats:
1ª.L’acció social com a element d’integració i cohesió, promovent la igualtat
d’oportunitats i garantir els drets bàsics de tot el veïnat per aconseguir un
Constantí més cohesionat i més just.
2ª.Les accions afavoridores de l’increment de l’activitat econòmica i la creació de
l’ocupació.
3ª.La cultura com a factor de cohesió social.
*Els comptes estan xifrats en 7.559.873,86€, el que significa una disminució del
0,01% respecte al pressupost de l’exercici anterior, resultat de la congelació de
les taxes i l’increment de les bonificacions.
*S’ha elaborat seguint els tràmits regulats a la normativa vigent d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
*Les despeses i els ingressos es troben degudament fonamentats en l’informe
econòmic i financer que acompanya l’expedient.
*Per a la confecció del pressupost tant a les partides d’ingressos com a la
despesa corrent, s’ha fet una aproximació a la previsió de liquidació de l’exercici
2015 i s’han ajustat les previsions a la realitat de l’execució pressupostària:
- pel que fa als ingressos el càlcul s’ha realitzat en base a la moderació,
tenint en compte ingressos de l’exercici 2015 que no es preveuen al 2016.
- pel que fa a la despesa corrent la hem quantificat en un 5,5% menys de
despesa corrent que hem pogut destinar a despesa social.
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*S’ha tingut en compte per a la seva confecció, a banda de les previsions del
2015, l’estalvi en despesa a causa de les licitacions efectuades per aquest Equip
de Govern, com són:
1. Servei de manteniment de jardineria.
2. El servei de gestoria (seguritat social).
3. Prevenció de Riscos Laborals.
4. I la licitació de serveis educatius municipals (com són els monitors de
manualitats o professors de l’escola de música).
*En aquest sentit d’estalvi en despesa corrent, també cal destacar la reducció de
la factura de la llum amb accions implementades des del Govern, conjuntament
amb els SSTT municipals; s’ha aconseguit amb actuacions sense cost, amb la
millora de la gestió i d’eficiència energètica dels contractes signats i els serveis
prestats. Algunes de les accions han estat:
1. La optimització de les potències contractades per tal d’ajustar-les a les
necessitats de cada pòlissa. (destacar que a l’agost -´13- va haver una
pujada del 125% en el preu vinculat a la potència).
2. Canvis en les programacions dels horaris d’encesa dels sistemes
d’il·luminació i climatització de les dependències municipals.
3. Optimització de la reducció de flux de l’enllumenat públic des del moment
de l’encesa en alguns quadres del municipi.
*Aquests estalvis es destinen a incrementar les partides d’ajuts d’emergència
social, foment de l’ocupació i a complementar les beques menjador:
1. Augmentem les beques menjador de 100.00 a 120.00€ (un 20%
d’increment).
2. Augmentem de 10.000 a 20.000€ (un 100%) tant els ajuts d’urgència
social com els ajuts d’urgència per lloguer.
3. Incrementem de 25.000 a 50.000€ (un 100%) els incentius al Foment de
l’Ocupació: per contractacions d’aturats empadronats a Constantí (de
1.500 a 3.000€ per contractació) i les ajudes a nous emprenedors (també
de 1.500 a 3.000€).
4. I continuem mantenint els 300.000€ destinats als plans d’ocupació locals.
* Pel que fa a les inversions, no es consigna cap quantitat; aquesta partida es
veurà complimentada amb un nou Pla d’Inversions un cop realitzada la liquidació
del pressupost de l’any 2015. La composarà el romanent del Pla d’Inversions
pendent de realitzar, que es calcula en uns 2,4 M €, més el romanent de l’exercici
2015.
*Cal destacar que aquest pressupost es basa en l’endeutament zero del
consistori encara que és necessari assenyalar, pel seu impacte al pressupost, la
Sentència del TSJC de 19 de novembre de 2013 en el que l’Aj es veu obligat a
retornar a la mercantil Katoen Natie Ibérica,SL les liquidacions practicades en
excés per l’organisme recaptatori Base en concepte d’IAE dels exercicis 2006 a
2013. Durant l’exercici 2014 es va formalitzar un conveni amb la mercantil per la
devolució fraccionada del deute meritat com a conseqüència de dita resolució
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judicial. Durant el present exercici, les obligacions derivades d’aquest conveni
suposaran:
1. la devolució de 4 quotes trimestrals, per import de 214.391,64 €
2. els interessos meritats pel fraccionament, per import de 37.581,07 €
Total=251.972,71€;
A 31/12/2016 el deute amb Katoen restarà en
482.381,23 €.
*Incorporem a les bases d’execució del pressupost les bases reguladores dels
ajuts d’emergència social ja que les anteriors no s’actualitzaven des del 2007 i la
situació actual no és la mateixa que fa 9 anys; aquestes bases regulen ajuts
referents al manteniment dels subministres bàsics de la llar, atenció a la infància
i adolescència, atenció sanitària, transport escolar per a joves i ajuts d’urgència
al manteniment de l’habitatge habitual.
•

A les Despeses:
a) Capítol I Personal
hi ha una variació del 9.6% ja que es creen noves
places de funcionaris (inspector serveis C2, encarregat magatzem C2,
recepcionista pavelló AP i tècnic d’esports B) i s’afegeix l’increment general de
l’1% de les retribucions (previstes a l’apartat 2 de l’art.20 de la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 2016), meritament de nous
triennis i l’increment de cotització a la S.S.
b) Capítol II Compra de béns i serveis
disminució del 5,5% originat per la
licitació de contractes i pels estalvis en consums (llum, gas i combustibles).
c) Capítol III Despeses Financeres
es redueix un 22,2%, el que representa
un decrement de 12.000 € (corresponen a 37.581,07€ de Katoen + 4.000€ a
despeses de caràcter financer).
d) Capítol IV Transferències Corrents
aquest capítol disminueix un 0.2%
per la desdotació d’1 any per a determinades subvencions nominatives.
e) Capítol V Fons de Contingència
aquest capítol és conseqüència de
l’aplicació de la Llei Pressupostaria i sostenibilitat financera = 10.00€ en
previsió com a primera font de finançament per qualsevol modificació
pressupostària que es plantegi durant l’exercici.
f) Capítol VI Inversions Reals
no és consigna cap quantitat a expenses de
liquidar l’any 2015, i aplicar tot el Romanent de Tresoreria acumulat al Pla
Quadriennal d’Inversions.

•

L’Estat d’ingressos:
a) Capítol I Impostos Indirectes
experimenta un increment del 0.6%
respecte de la previsió de l’exercici anterior, originat fonamentalment per
l’increment en la previsió d’ingressos per plusvàlues.
b) Capítol II Impostos Indirectes
s’incrementa en 20.000 € la previsió
d’ingrés.
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c) Capítol III Taxes i altres ingressos
es redueix un 3,02%, 63.000€ en
termes absoluts, degut a la congelació d’impostos i taxes i a les ampliacions
de bonificacions a les OOFF i la previsió de liquidació de 2015.
d) Capítol IV Transferències Corrents
augmenta la consignació bàsicament
per l’aportació d’entitats privades d’acord amb els compromisos adquirits.
e) Capítol V Ingressos Patrimonials
es recull l’estimació d’ingressos
patrimonials per interessos de dipòsits, calculats en funció de la previsió de
Tresoreria i del tipus d’interès vigent i previsible.
f) en la resta de capítols de l’apartat d’ingressos, no es contempla cap venta
de patrimoni ni endeutament durant l’exercici.
A l’expedient, s’adjunta informe d’Intervenció conforme el Pressupost compleix
tota la normativa vigent.
Són, així, uns Pressupostos amb clar accent social i realistes, que clarament
prioritzen el rescat de les persones i famílies més castigades per la crisi, ja que la
nostra voluntat és fer front a la crisi sense abandonar ningú i defensant els
principis de l’estat del benestar.
També va recordar la reunió que es va mantenir amb els portaveus de tots els
Grups Municipals per aclarir dubtes i incorporar propostes i assenyalar la
proposta que va presentar ERC en relació al tema dels mediadors i als cursos de
formació per aturats. Considerem que són compromisos que podem adquirir.
Hem buscar finançament extern i també ens comprometem a fer-hi les
aportacions que calguin per tirar endavant aquestes propostes.
El Regidor Sr. Rodríguez va recordar que un pressupost és una manifestació
d’intencions. En aquest cas, ens sobta no haver-hi vist cap tipus d’inversió.
Entenem que es veuran properament. No podem estar en contra d’un pressupost
que augmenta en polítiques socials, en foment de l’ocupació o en beques
menjador. En aquest sentit, mesures que ja es van iniciar en exercicis anteriors,
tenen continuïtat. Es milloren les partides perquè el deute zero que tenim ens ho
permet.
El Sr. Alcalde i el Sr. Rodríguez comenten diferents partides de l’àrea de cultura,
arran la manifestació del Sr. Alcalde que s’augmenta la dotació destinada a
cultura.
El Regidor Sr. Rodríguez manifesta que des del Grup Municipal d’ERC estan a
favor de l’aposta en polítiques socials, és un projecte de continuïtat, es segueix
apostant per mantenir l’ajuntament amb un deute zero i per tant, nosaltres
volem fer un vot de confiança, sobretot reconeixem el compromís adquirit per
l’equip de govern després de la reunió del passat dimarts. També ens agradaria
que l’ajuntament destinés diners propis a l’organització pròpia de cursos, en
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funció de la demanda que tinguin les empreses properes al nostre municipi. Va
demanar també que es destini part del romanent de tresoreria al finançament de
les propostes que ha formulat el nostre Grup Municipal (mediadors i cursos de
formació). Nosaltres donem un vot de confiança a aquests pressupostos.
El Regidor Sr .Franquès va destacar que la diferència entre el pressupost de
l’exercici de 2015 i el de 2016 era molt minsa. Calia esperar el mes de març de
2016 per portar-lo a aprovació si són gairebé iguals? Promocionem una mica la
formació, els serveis socials. El pressupost ha d’expressar la voluntat de l’equip
de govern. No hi ha gaire diferència entre els que es feia abans i aquest
pressupost, on per mi, hi manquen les inversions ,que és on realment es pot
veure.
Va destacar una errada que ha detectat al capítol de despeses 226 199 130 hi
figuren 200 € al pressupost de 2015, el del 2016, però hi ha una liquidació de
121 €. En canvi no apareix al general de la despesa. No sabem si és a la Brigada
o qui sigui.
El Sr. Alcalde li va dir que corresponia al 130 (Policia). Hem fet com l’any 2014,
aprovar el pressupost i el passar tot el romanent al tema d’inversions. Hem hagut
d’esperar a tenir gairebé llesta la liquidació per poder fer aquest exercici de
realitat, i per tant, no l’hem presentat fins el mes de març.
El Regidor Sr. Franquès va remarcar que sempre és millor poder treballar amb
més temps. Es podria haver aprovat el pressupost a les darreries de l’any 2015 i
si cal, modificar-ho quan convingui, tot i no haver-hi la liquidació feta. Tornem a
fer els pressupostos segons la liquidació de l’any anterior i, no és manera de
treballar. En els darrers anys, el pressupost s’aprovava abans del mes de març.
Per altra banda, li sembla molt correcte regular les subvencions que es volen
concedir.
En quan al sentit del vot, va dir que hi votarien a favor, perquè és continuista.
La Regidora Sra. Barrena va comentar que hi trobava a faltar partides destinades
a medi ambient. Sembla que no hi ha una aposta ni una continuïtat en els estudis
que fins ara s’havien fet, en relació al medi ambient. Es podria argumentar que
esperem finançament extern, però i si no arriba. Quina és la previsió que tenim?
De tots els estudis i actuacions que havia endegat l’anterior equip de govern,
seria interessant que hi hagi una continuïtat per valorar les millores que s’hagin
pogut fer al respecte.
El Sr. Alcalde li respon que el que s’ha fet ha estat adaptar-nos a la realitat,
basant-nos en la liquidació de l’any 2015.
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El Regidor Sr. Franquès va dir que s’havia d’anar una mica més enllà, tutelar el
tema del medi ambient en el sentit de fer una mica de formació, cal treballar-ho
més.
El Sr. Alcalde li respon que s’està treballant en aquest tema, ja que hi ha una
realitat que no podem obviar.
La Regidora Sra. Barrena va destacar que s’havia reduït en un 90% la partida
destinada al pagament d’estudis ambientals.
El Sr. Alcalde li respon que aquests estudis estan inclosos dins la Taula de la
qualitat de l’aire del Camp de Tarragona.
El Regidor Sr. Franquès va destacar els grans increments en foment i promoció
de l’esport, amb augments del 1900%; en despeses de publicitat, 3.950%. És
cert que no són grans quantitats, però si que sobta aquests increments
percentuals.
E Sr. Alcalde va explicar que hi ha despeses que es poden destinar a un centre
de cost o a un altre. Hem de ser coneixedors que l’any 2015 el departament de
comptabilitat ha tingut baixes i demés i de vegades també s’ha de tenir en
compte. Tot i així, el Capítol II disminueix.
El Regidor Sr. Gras va destacar que el pressupost és gairebé idèntic al de l’any
anterior, amb una diferència de 536,00 € pel que fa a ingressos. Per aquest
motiu, es podria haver proposat la seva aprovació abans. L’increment de l’1,6%
dels ingressos per subvencions rebudes de l’Estat és una bona notícia. Hi ha
disminució d’ingressos i preus públics i, diferents punts que són similars als de
l’any anterior. Trobem a faltar que algun tècnic ens hagués fet alguna explicació
per aclarir els dubtes que puguin sorgir en l’estudi de la proposta presentada. La
despesa en personal augmenta en un 9,6%, que correspon al tema dels Plans
d’Ocupació. És una partida molt significativa,i si fem una comparativa amb
municipis similars, clarament destaquem en el tema d’ocupació i això és positiu
pel poble. En quan al Capítol II que disminueix pel tema del manteniment de les
zones verdes, aigua, llum, combustible, etc., considerem que és una xifra molt
optimista i haurem d’anar-ho seguint durant l’execució de l’exercici i valorar-ho a
final d’any. En quan a les subvencions nominatives a les entitats del municipi,
destaca especialment l’aportació de foment de l’esport i cap als clubs i tot i no
estar-hi en contra d’aquests convenis específics, però el que cal pensar és que
s’ha de garantir una igualtat d’oportunitats i s’ha d’avançar cap a una
convocatòria de subvencions en règim de lliure concurrència i competitivitat entre
les entitats. Caldria mirar de trobar una fórmula per poder dotar a totes les
entitats de forma més igualitària.
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També trobem a faltar les dotacions per medi ambient, per estudis relacionats
amb aquest tema; dotacions per tarificació social; inversions del 2016, tot i saber
que s’ha de tancar l’exercici.
Hi veiem una voluntat continuista i nosaltres hi donarem el vot a favor, perquè el
vessant social i d’ocupació és un aspecte fonamental.
El Regidor Sr. Carrión va comentar que havia detectat una errada en la
documentació, concretament en el tema de les primes d’assegurances, la Brigada
ha costat 23.921 € i se’n pressuposten 4.000. No té sentit si s’ha fet sobre la
liquidació. Vull entendre que és una errada material.
En la mateixa línia que els companys de Consistori que j han intervingut, crec
que hem perdut l’oportunitat de poder fer totes les inversions i enllaçar-ho tot,
que hauria estat el més correcte i espero que es dediqui tot o bona part del
romanent a fer un pla de xoc de comunicació amb les empreses i demés, per
augmentar la possibilitat que puguin contractar els aturats del municipi.
Comentar també que en un pressupost que s’elabora segons el que has gastat,
m’hauria agradat veure que en la partida de “Sanejament, recollida i eliminació.
Tractaments”, és el 36% sobre la partida total, (un 18% del pressupost), es té
intenció que hi hagi un estalvi, una mica més de detall de com i de quina forma
es faria. En el tema d’inversions es podrà donar una mica més de detall.
Per la resta, totalment d’acord en que s’ajudi a les persones més necessitades
amb el tema del Pla d’Ocupació. També he trobat en falta la millora per la
recepció dels Jocs del Mediterrani al poliesportiu, i la resta de despeses socials,
totalment d’acord i per això en aquesta ocasió hi donarem un vot de confiança, a
l’espera de poder negociat amb tots els grups el tema de les inversions. Proposa
posar-ho sobre la taula amb temps suficient i entre tots aportat idees per dir com
volem que Constantí estigui d’aquí a la propera legislatura. Fer un pla amb el
romanent que tenim per decidir on i com l’invertim.

Els membres del Consistori aproven per unanimitat la proposta presentada.

Tot seguit el Sr. Alcalde va proposar la declaració d’urgència del següent tema i
la corresponent inclusió a l’Ordre del Dia:

1.

Aprovació definitiva del projecte executiu de Restauració del Pont
de les Caixes – Fase II
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Els membres del Consistori, per unanimitat, aprecien la urgència en tractar el
tema precedent i la corresponent inclusió a l’Ordre del Dia.

1.

Aprovació definitiva del projecte executiu de Restauració del Pont
de les Caixes – Fase II

Exp. núm. 363/2015
Àrea gestora: Serveis Tècnics
Interessats: Pau Jansà Olivé, Miquel Orellana Gavaldà, Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Constantí
Data d’inici: 16/09/2015
Antecedents
Atès que en data 16 d’octubre de 2015 i R.E 7905/2015 es presenta projecte
executiu “Restauració del Pont de les Caixes – Fase II”, signat pels Arquitectes
Pau Jansa Olivé i Miquel Orellana Gavaldà en data setembre de 2015.
Atès que amb data 20 d’octubre es va emetre informe per secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
Atès que amb data 20 d’octubre de 2015, l’Arquitecte municipal emet informe
tècnic, el qual consta a l’expedient i del se’n transcriu a continuació l’apartat 4
“conclusions”:
“De acuerdo con el Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Obras,
Actividades y Servicios de las entidades locales y según el artículo 12, las obra objeto de este
informe, se clasifica como obra local ordinaria de primer establecimiento, reforma o gran reparación.
El proyecto básico y el proyecto ejecutivo están en total concordancia, si bien, el proyecto ejecutivo
ha definido con mejor precisión y cuantía las mediciones de la obra. El presupuesto de ambos
proyectos es coincidente; el presupuesto de ejecución por contrata asciende a 83.300,00€ + IVA. El
proyecto cumple la normativa y las prescripciones técnicas.
Considerando que cualquier intervención que se pretenda realizar en un monumento histórico tiene
que ser autorizada por el Departamento de Cultura, es necesario solicitar el informe a dicho
departamento.
Considerando el procedimiento de los proyectos de obras locales es necesaria la tramitación para el
acuerdo de aprobación inicial.”

En data 27 d’octubre de 2015, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el
projecte esmentat.
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Atès que amb data 3 de novembre de 2015 es rep per part de la Direcció General
d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, comunicació en la qual es fa constar l’aprovació de la
intervenció presentada pel Projecte executiu de restauració del Pont de les Caixes
(Fase II).
Atès que amb data 10 de novembre de 2015 es va publicar al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (núm. 6994) anunci sobre l’aprovació inicial pel Ple per
tal de sotmetre’l a informació pública pel termini de 30 dies.
Atès que amb data 23 de desembre de 2015 es va publicar al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona (núm. 296) anunci sobre l’aprovació inicial pel Ple per tal
de sotmetre’l a informació pública pel termini de 30 dies.
Atès que amb data 10 de febrer de 2016 la Secretària accidental de l’Ajuntament
va emetre diligència fent constar que l’edicte d’aprovació inicial va estar exposat
al taulell d’anuncis municipal del 07/11/2015 al 12/12/2015.
Atès que durant el període d’exposició pública no s’han realitzat al·legacions.
Examinada la documentació que l’acompanya,
Proposo a l’Ajuntament en Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar definitivament el projecte executiu “Restauració del Pont de
les Caixes – Fase II”, signat pels Arquitectes Pau Jansà Olivé i Miquel Orellana
Gavaldà en data setembre de 2015, atès que els informes sectorials sol·licitats
són favorables i que no s’han presentat al·legacions al projecte.
Segon.- Publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i
a la pàgina web municipal.

El Sr. Alcalde va fer una breu exposició cronològica dels tràmits que s’han seguit
fins a la data en el tema de que es tracta.
El Regidor Sr. Rodríguez va manifestar que hi votarien a favor. Tot i així va
comentar que aquest era un punt que podria haver estat informat a la Comissió
Informativa perquè el termini d’exposició al públic va finalitzar el dia 12 de
desembre de 2015 i estem al mes de març i per tant s’hauria pogut incloure a la
citada Comissió, no és un tema sobrevingut.
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El Regidor Sr. Franquès també va mostrar-se favorable a la proposta presentada.

Els membres del Consistori aproven per unanimitat la proposta presentada.

Tot seguit el Sr. Alcalde va proposar la declaració d’urgència del següent tema i
la corresponent inclusió a l’Ordre del Dia:

2.

Moció que presenten tots els Grups Municipals representats al Ple
de la Corporació, de suport per exigir una nova llei reguladora del
dret a l’habitatge que cobreixi les mesures de mínims per fer front
a l’emergència habitacional.

Els membres del Consistori, per unanimitat, aprecien la urgència en tractar el
tema precedent i la corresponent inclusió a l’Ordre del Dia.

2.

Moció que presenten tots els Grups Municipals representats al Ple
de la Corporació, de suport per exigir una nova llei reguladora del
dret a l’habitatge que cobreixi les mesures de mínims per fer front
a l’emergència habitacional.

El Sr. Alcalde va explicar que aquesta és una moció que va proposar el
representant del Grup Municipal d’ICV, donant suport a una moció de la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i que presentem conjuntament tots els
Grups Municipals.
Seguidament cedeix la paraula al Regidor Sr. Gras que dóna lectura al citat text:

Exposició de motius:
I
L'actual crisi econòmica i l'augment de l’atur ha impactat de manera dramàtica en
la vida de milers de persones, que a causa de les dificultats econòmiques
sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. Aquesta
situació ha portat moltes famílies a no poder fer front a les quotes hipotecàries o
de lloguer del seu habitatge habitual.
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Això s'ha traduït en milers de desnonaments a tot l'Estat espanyol i ha comportat
que centenars de persones hagin vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne i
hagin d’afrontar situacions de greu vulnerabilitat, extrema precarietat, pobresa i
exclusió social, econòmica i residencial.
Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 fins al primer
trimestre del 2015 s'han produït a l'Estat Espanyol 624.690 execucions
hipotecàries, 8.178 durant el primer trimestre del 2015. A aquestes alarmants
xifres s'ha d’afegir l'augment de les dificultats per afrontar el pagament del
lloguer, que cada vegada afecta més persones. El CGPJ ha comptabilitzat la
preocupant xifra de 397.954 desnonaments des de l’inici de la crisi el 2007 fins al
primer trimestre del 2015, només al Primer Trimestre del 2015 s'han executat
9.917 desnonaments.
Som davant una situació d'emergència i vulnerabilitat habitacional que
s’incrementa per l'existència d’un mercat de lloguer escàs, car i preocupadament
especulatiu i per la manca d'un parc públic d'habitatge social, que representa
menys d'un 2% de l'habitatge construït.
Tot això constitueix una autèntica anomalia en el context europeu. A més, com
denuncia l'Informe "Emergència Habitacional a l'Estat Espanyol", elaborat per
l'Observatori DESC i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, aquesta situació
s'empitjora encara més pel fet que Espanya és el país d'Europa amb més
habitatges buits, 13,7% del total del parc (3 milions i mig de pisos buits segons el
cens estatal d'habitatge de 2011).
El context descrit de vulnerabilitat i emergència en què es troba gran part de la
població s'està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions
d'habitatge, una manera de fer efectiu el dret a l'habitatge que augmenta el grau
de vulnerabilitat social de qui s'ha vist empès a aquesta forma d'accés a un
habitatge.
També resulta alarmant el creixent nombre de persones afectades per la pobresa
energètica, entesa com la dificultat per poder pagar les factures dels
subministraments bàsics d'electricitat, aigua i llum. Els preus d'accés i consum
d'aquests subministraments, que han crescut de forma exponencial, s'han tornat
inassequibles per a gran part de la ciutadania.
Aquesta situació d'emergència social que pateixen les persones en situació de
vulnerabilitat contrasta de forma aclaparadora amb els ingents beneficis
obtinguts per les entitats financeres i les empreses subministradores.
II
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La Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional dels
Drets Econòmics, Socials i Culturals, a l'article 11, reconeixen "El dret de tota
persona un nivell de vida adequat per a ella i la seva família, que inclou
alimentació, vestit i habitatge adequats, i a una millora contínua de les
condicions d'existència. Els estats integrants han de prendre mesures apropiades
per assegurar l'efectivitat d'aquest dret ... ".
En el marc jurídic nacional, l'article 47 CE proclama el dret a un habitatge digne i
adequat així com el deure dels poders públics de promoure les condicions
necessàries i les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, i l'article 33
declara la funció social de l'habitatge.
L'article 267 del Tractat de la Unió Europea declara la primacia del Dret
Comunitari (STJUE 1978.03.09, Assumpte 106/77 Cas Simmenthal) que desplaça
el Dret nacional (art. 93 CE, cessió competències en relació a l'art. 96 CE, els
tractats internacionals subscrits formaran part de l'ordenament intern).
En relació amb l'anteriorment exposat i concretant en l'àmbit que ens ocupa, la
regulació del procediment d'execució hipotecària en la vigent Llei d'enjudiciament
civil infringeix la normativa comunitària. Aquesta legislació és, per tant, il·legal,
en ser d'obligat compliment per al jutge nacional, ja que pateix d'un vici radical
que determina la seva nul·litat de ple dret. En aquest sentit s'han manifestat
reiteradament diferents sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
(Cas Aziz, cas Sánchez Morcillo i cas Monika Kusionova).
A Catalunya es va presentar, el mes de juliol del 2014, una Iniciativa Popular
Legislativa (ILP) promoguda per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, l'Aliança
contra la Pobresa Energètica i l'Observatori DESC que recollia un clam de la
ciutadania preocupada per la situació alarmant d'emergència habitacional.
Aquesta ILP és avui una realitat. El passat 29 de juliol de 2015, el Parlament de
Catalunya va aprovar la Llei 24/2015 de mesures Urgents per afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Aquesta victòria
en l'àmbit autonòmic ens demostra que fer efectiu el dret a l'habitatge és una
qüestió merament de voluntat política.
Amb ocasió de les properes eleccions generals, la Plataforma d'Afectats per la
Hipoteca ha fet pública una sèrie de mesures de mínims que considera necessari i
imprescindible incloure en una futura Llei reguladora del dret a l'habitatge.
Aquestes mesures impliquen reformes profundes i valentes però alhora factibles,
ja que majoritàriament estan recollides en la Llei 24/2015 esmentada
anteriorment.
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La situació anteriorment relatada aconsella la redacció d'aquesta moció.
EL PLE DE L'AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ DÓNA SUPORT A LES PROPOSTES
PRESENTADES PER LA PLATAFORMA D'AFECTATS PER LA HIPOTECA I
CONSIDERA NECESSARI INCLOURE LES SEGÜENTS MESURES EN UNA LLEI
REGULADORA DEL DRET A L'HABITATGE:
1. Mesures de segona oportunitat
• Dació en pagament retroactiva i condonació del deute (modificació de la Llei
hipotecària i la Llei d'enjudiciament civil).
• Eliminació automàtica per part de les entitats bancàries i sense prèvia petició
del titular de les clàusules declarades abusives per les sentències del Tribunal
Superior de Justícia de la Unió Europea.
• No es podrà executar el primer i únic habitatge tant dels titulars com dels
avaladors per exigir la seva responsabilitat, atès que l'habitatge habitual s'ha
de considerar un bé inembargable.
• Eliminació de tots els requisits restrictius per accedir a la moratòria de
desnonaments i al codi Guindos, excepte habituals, deutor/a de bona fe i
manca de recursos
2. Lloguer digne
• Regulació del lloguer per afavorir de la part més feble dels contractes
d'arrendament: els llogaters. Introduint mecanismes de seguretat en la
tinença, estabilitat en la renda i allargant el termini mínim de durada del
lloguer com a mínim fins als 5 anys. Quan el llogater pertanyi a un col·lectiu
especialment vulnerable es produirà una pròrroga automàtica del contracte de
lloguer si així ho manifesta, que serà obligada quan l'arrendador sigui un banc
o un gran propietari d'habitatges.
3. Habitatge garantit
• Les entitats bancàries han de garantir un lloguer social per a les persones
deutores de bona fe i les seves unitats familiars que hagin cedit el seu
habitatge únic i habitual en la dació en pagament i no disposin d'alternativa
habitacional.
• Els grans propietaris d'habitatge, especialment les entitats financeres i filials
immobiliàries, fons voltor, entitats de gestió d'actius (inclosos els procedents
de la reestructuració bancària i entitats immobiliàries) han de garantir un
lloguer social per a les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat
que no puguin fer front al pagament del seu habitatge i no disposin
d'alternativa habitacional.
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• Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer
front al pagament del lloguer d'habitatge obtindran ajuts que els garanteixin
evitar el desnonament.
• En cap cas es podrà dur a terme el desallotjament o desnonament de
persones en situació de vulnerabilitat, ja sigui per impagament de lloguer o
per ocupació en precari motivada per la manca d'habitatge, sense que
l'administració competent garanteixi un reallotjament adequat.
• En el cas que es dugui a terme el lloguer social en un habitatge diferent
d'aquell on residia la família o persona en situació de vulnerabilitat, el
reallotjament es produirà en la zona on aquestes persones tinguin les seves
xarxes vitals i socials.
• Creació d'un parc públic d'habitatge a través de la mobilització de pisos buits
en mans d'entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltor, entitats de
gestió d'actius (inclosos els procedents de la reestructuració bancària i entitats
immobiliàries). L'administració ha de regular mitjançant una llei els
mecanismes per fer possible aquesta mobilització.
• En totes aquestes mesures el preu a pagar en concepte de lloguer social no
superarà el 30% dels ingressos de la unitat familiar, incloent-hi les despeses
de subministraments, d'acord amb els estàndards de Nacions Unides, sempre
que els ingressos familiars superin el Salari Mínim Professional (648,60 €), en
cas contrari el preu a pagar en concepte de lloguer serà del 10% dels
ingressos i els subministraments aniran a càrrec de les empreses
subministradores (punt següent).
4. Subministraments Bàsics
• Impedir els talls de subministraments bàsics d'aigua, llum i gas de les
persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat.
• El pagament dels subministraments bàsics per a les famílies en aquesta
situació es farà d'acord amb la capacitat adquisitiva de la unitat familiar,
sempre respectant els estàndards de Nacions Unides.
• Els costos associats a garantir aquest dret i el deute acumulat que no puguin
ser coberts per les persones vulnerables seran assumits per les empreses
subministradores.
5. Creació d'un Observatori de l'Habitatge
Aquest observatori estaria integrat per representants de les institucions i de la
societat civil. S'encarregaria d'investigar i analitzar la situació de l'habitatge a
Espanya. Entre les seves funcions hi hauria fer censos diaris d'habitatges buits,
fer seguiment de les polítiques públiques i elaborar d'informes. Comptaria amb
capacitats no només consultives sinó també de control, seguiment, denúncia,
executives i de proposta legislativa.

- 21 -

Acta Ple -

31-3-2016

El Regidor Sr. Carrión va manifestar que hi votaria a favor, perquè ningú pot
votar en contra d’una cosa tan bàsica com és la vivenda i el seu dret a accedir-hi.
Comentar que l’actual legislació la ILP en cap cas fa referència a la dació en
pagament retroactiva, amb el que és una figura jurídica que no té sentit que ho
votem i, per altra banda, hi estic d’acord sempre i quan aquestes mesures
s’implementin per les persones que ho està passant malament i no per les que
per culpa d’una mala praxis bancària ara la figura s’hagi girat i hi hagi molta gent
que s’aprofita d’aquest buit legal amb l’ús en precari de la vivenda. En podem
parlar perquè aquí en tenim un barri sencer i podríem donar classe a molts
juristes sobre aquest assumpte.
Ho trobo bé, sempre que siguin deutors de bona fe, ja que hi ha molts vegades
que no ho posa. Hi votaré a favor però volia fer aquest incís.
El Regidor Sr. Franquès va dir que hi estaven totalment d’acord, però la trobem
generalista, hauria de concretar més. Volem que quan es desenvolupi aquesta llei
es concreti més, que s’especifiqui les persones que han de percebre aquests
ajuts. No es tracta només de donar-los un ajut econòmic sinó com ara de
concretar quins són els consums bàsics d’aigua, d’electricitat, per saber quins
barems hi ha per evitar abusos, com ja hem pogut veure i pagar.
El Sr. Alcalde li respon que des de Serveis Socials ja són coneixedors d’aquesta
situació, i això és una declaració d’intencions.
El Regidor Sr. Gras va recordar que hi ha uns protocols a seguir i que estan molt
ben pautats. Potser si que hi ha hagut una mala praxi, però tothom té dret a
tenir un sostre i que no et facin fora de casa.
Va comentar que aquesta moció li va traslladar la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca, i ell no ha volgut modificar la moció en sí, perquè coincidim amb el fet
en sí, en el contingut i aquest és poder ajudar a les persones més necessitades.
El Sr. Alcalde va destacar que aquesta és una moció conjunta de tots els Grups
Municipals de l’Ajuntament.
El Regidor Sr. Rodríguez va dir que aquesta moció reafirma la voluntat de
mantenir-nos ferms a l’hora de defensar els interessos de la ciutadania de
Constantí i en especial dels veïns que es troben en situació de risc social. Agraïm
que el Sr. Gras hagi portar aquesta moció al Ple mitjançant la PAH, alhora que
encoratgem a aquesta plataforma a seguir lluitant per la justícia social i la
dignitat de les persones afectades per la impossibilitat de fer front a la hipoteca o
a lloguer del seu habitatge. Des del nostre Grup esperem que dins la futura
república catalana aquests problemes vagin minvant i millorant.
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Els membres del Consistori aproven per unanimitat, la moció presentada.

3.

PRECS I PREGUNTES

El Regidor Sr. Rodríguez va fer un prec en el sentit de reafirmar el mantenir a la
major brevetat possible la reunió per acabar de definir la moció que vam estar
tractant a la reunió de pressupostos. Ens sembla important que la imatge de tots
els grups a una, acabem de definir el text i convoquem un Ple per aprovar la
moció i d’aquesta manera poder tenir un document demanant la implicació de la
Generalitat davant la problemàtica de les ocupacions.
El Sr. Alcalde va comentar que estem treballant amb el tema de l’església, i
mirarem de redactar una moció conjunta, ja que són decisions que s’han de
prendre entre tots.

I no havent-hi més assumptes per tractar, passant tres minuts de les nou del
vespre, la Presidència aixeca la sessió. En dono fe.

La Secretària accidental,

Vist i plau,
L’Alcalde,

Sílvia Torres Benach

Óscar Sánchez Ibarra
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