
                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

EN DATA DE 28 DE DESEMBRE DE 2015. 

 

Identificació de la sessió: 

 

Sessió número 9 

Caràcter: Extraordinari 

Lloc: Sala de Plens 

Dia: 28 de desembre de 2015 

Hora:  21:00 hores 

 

ASSISTENTS: 

Sr. Antoni Ventura i Lluvià, Alcalde-president. 

Sr. Joan Lluís Climent i Manresa, 1r Tinent d’Alcalde i Regidor portantveu del grup 

municipal d’ERC. 

Sr. Pere Cano i Miret, 2n Tinent d’Alcalde i Regidor portantveu del grup municipal MS-

CP 

Sra. Àngels Rus i Sánchez, Regidora del grup municipal AM-CUP-PA. 

Sr. Albert Tort i Pugibet, Regidor portanveu suplent del grup municipal MS-CP. 

Sr. Ramon Carbó i Vert,  Regidor portantveu del grup municipal de CIU. 

Sr. Josep Olivella i Almirall,  Regidor portantveu suplent primer del grup municipal de 

CIU . 

Sr. Francesc Puche i Escofet, Regidor portantveu suplent segon del grup municipal de 

CIU. 

Sra. Laia Farré i Busqué,  Regidora del grup municipal de CIU. 

Sra. Ma  Àngels Vallès i Bou, Regidora del grup municipal de CIU. 

 

Excusa la seva absència el Regidor Sr. Manel Romanos i Suberviola, Regidor portantveu 

suplent del grup municipal d’ERC. 

 

Sra. Margarita Rodríguez Rodríguez, Secretària - Interventora de la Corporació que 

certifica. 

 

 

ORDRE DEL DIA:   

 

1.- Aprovació inicial, si s’escau, del pressupost de la Corporació per a l’exercici 2016  

(Exp. 166/2015-S) 



                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

 

2.- Aprovació de la constitució de la taula de treball de la zona urbana La Bleda (Exp. 

146/2015-S). 

 

A Sant Martí Sarroca, el dia vint-i-vuit de desembre de l’any dos mil quinze, en la sala 

d'actes de la Casa Consistorial es reuneix el PLE MUNICIPAL, en sessió extraordinària, 

presidida pel Sr. Alcalde - President i amb l'assistència dels Srs. Regidors assenyalats 

més amunt, assistits per la Secretària - Interventora de la Corporació Sra. Margarita 

Rodríguez Rodríguez, la qual certifica. 

 

Un cop comprovada l’existència del quòrum suficient el Sr. Alcalde - President obre la 

sessió a les  21:00 hores excusant l’absència del Regidor senyor Manel Romanos i 

Suberviola. A continuació, es procedeix a conèixer els punts inclosos a l’ordre del dia. 

 

 

1.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER A 

L’EXERCICI 2016 (EXP. 166/2015-S). 

Un cop examinat l’expedient referent al Pressupost General econòmic de 2016 

juntament amb les seves bases d’execució i la plantilla del personal de la  Corporació. 

 

Atès que els crèdits consignats en el Pressupost de despeses corresponen 

convenientment a les necessitats a que són destinats. 

 

Atès que pel que es refereix al Pressupost d’ingressos també han estat calculats en 

funció de les previsions estimables. 

 

Vist que el mateix compleix amb allò que disposa l’article 168.4 del Real Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 39/88 de 28 

de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals i amb l’article 18-4 del Reial Decret 

500/1990 de 20 d’abril. 

 

Vist l’informe de Secretaria-Intervenció sobre el compliment de la Llei Orgànica 2/2012, 

de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 

D’acord l’esmentat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  

 

ACORDS: 

 



                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

PRIMER.-APROVAR INICIALMENT el pressupost econòmic per a l’exercici 2016, el 

qual importa en l’estat de despeses i ingressos respectivament, la quantitat de dos 

milions vuit-cents dinou mil cinc-cents euros (2.819.500,00 € ), així com les bases 

d’execució del mateix i la plantilla de la Corporació. El detall del pressupost és el que 

segueix: 

 

INGRESSOS 

 

CAP I  IMPOSTOS DIRECTES                         1.252.000,00 

CAP II  IMPOSTOS INDIRECTES                 10.000,00 

CAP III  TAXES I ALTRES INGRESSOS                     567.411,00 

CAP IV  TRANSFERÈNCIES CORRENTS                     666.725,00 

CAP V  INGRESSOS PATRIMONIALS              12.000,00 

CAP VI  ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS                                    0,00  

CAP VII  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL                            311.364,00 

CAP VIII  ACTIUS FINANCERS                                    0,00 

CAP IX  PASSIUS FINANCERS                          0,00 

 

 TOTAL                       2.819.500,00€ 

 

DESPESES 

 

CAP I   DESPESES DE PERSONAL             750.626,00 

CAP II     DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS                          1.460.499,00 

CAP III  DESPESES FINANCERES                               600,00 

CAP IV    TRANSFERÈNCIES CORRENTS                 280.275,00 

CAP VI   INVERSIONS REALS                          327.500,00 

CAP VII T RANSFERÈNCIES DE CAPITAL                                    0,00 

CAP IX              PASSIUS FINANCERS                                          0,00 

 

TOTAL                             2.819.500,00€ 

 

 

SEGON.-SOTMETRE aquest acord al tràmit d’informació pública, mitjançant la seva 

publicació en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes del municipi, durant 

un termini de quinze dies hàbils, d’acord amb l’article 169.1 del Real Decret Legislatiu 

2/2004. 

 



                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

TERCER.- En cas que durant l’abans esmentat termini no es presentin reclamacions o 

al·legacions considerar-lo aprovat amb caràcter definitiu, procedint la seva publicació a 

nivell de capítols. 

 

 

Intervé la Regidora del grup municipal AM-CUP-PA, senyora Àngels Rus, explicant que 

l’equip de govern porta a aprovació aquesta pressupost que és el pla econòmic i 

financer vinculat a l’estratègia de govern. El pressupost s’ha elaborat a partir de dues 

línies fonamentals: ser molt rigorós amb la despesa ajustant-la  a la realitat del serveis i 

assegurar la prestació de tots els serveis públics que es venen prestant i els nous que 

s’implementen. Els quatre pilars bàsics del pressupost que s’han incrementat 

econòmicament són medi ambient, teixit associatiu, promoció econòmica i acció social. 

 

A medi ambient s’ha creat una partida destinada a estudis i projectes per elaborar els 

que siguin necessaris sobre tot per millorar el funcionament de la recollida de la brossa 

i el reciclatge. Es tracta de portar a terme campanyes de sensibilització en el reciclatge i 

polítiques actives. 

 

Des de l’equip de govern es creu fermament en el teixit associatiu i en les entitats i 

s’han incrementant les partides per poder atendre noves associacions que s’han creat i 

intentar pal.liar les baixes subvencions que s’atorgaven fins ara. L’associacionisme és un 

valor pel que s’ha d’apostar i fomentar. 

 

Tampoc es vol deixar enrere promoció econòmica, és important dotar de recursos per 

facilitar noves activitats que es vulguin implantar al municipi així com promocionar i 

revifar el mercat municipal. 

 

Per últim, pel que fa a acció social durant anys s’ha estat reclamant que el pressupost 

fos més social i aquest any ho és. S’amplia el conveni amb serveis socials del Consell 

Comarcal per ampliar hores de dedicació a fi i efecte de coordinar el servei d’atenció 

domiciliària. A partir d’ara la treballadora social prestarà els seus serveis al municipi 

dimarts, dimecres i dijous. També es faran sessions explicatives per als cuidadors no 

professionals: fent-nos ressò de la problemàtica existent al municipi de població 

envellida, volem ajudar als cuidadors no professionals que necessiten ajuda tècnica i 

suport. D’altra banda, conscients que el centre obert funciona molt bé s’ha previst la 

seva continuïtat hi hagi o no subvenció per part del Generalitat. En aquest sentit, 

s’amplien les activitats que es fan al centre. En el mateix ordre de coses, es 



                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

complementaran les beques de menjador que atorga el Consell Comarcal i que 

últimament s’havien retallat i es crearan beques per material escolar i sortides escolars. 

 

Insisteix en la rigorositat en l’elaboració del pressupost de despeses i que els serveis 

públics estat garantits i es seguiran prestant. 

 

Pel que fa a les inversions previstes pel 2016 es contempla la compra d’una moto 

elèctrica per al vigilant municipal i així dotar a la brigada d’un  altre vehicle perquè, de 

vegades, els propis treballadors tenien que portar els seus vehicles per fer la feina. La 

Generalitat ens ha atorgat una subvenció per a la compra. També es preveu acció 

inversora en l’arranjament dels camins i inversió en la xarxa d’aigua. 

 

D’altra banda, s’ha valorat econòmicament la petició dels treballadors de reconèixer els 

triennis des de 2006 i es contempla la quantia dels triennis que se’ls hauria d’haver 

abonat. 

 

En definitiva, el pressupost de 2016 és superior al de 2015, superant així la polèmica 

que s’ha volgut crear en el moment de l’aprovació de les ordenances fiscals. 

 

Intervé el Regidor portantveu del grup municipal de CIU, senyor Ramon Carbó, 

explicant que ara es posa de manifest que allò que predicaven quan eren oposició no 

ho posen a en pràctica quan són govern i tenen la responsabilitat. Abans a l’oposició 

se’ls facilitava el pressupost detallat per partides quinze dies abans del plenari i ara es 

dóna una resum una setmana abans. Es van fer dues jornades explicatives: una amb 

l’equip de govern a la que van assistir els del Martinet i dues persones de la CUP i  a 

l’endemà la CUP va fer una altra jornada, ocupant la sala polivalent per fins partidistes, 

a la que van assistir sis persones.  En canvi, el grup més votat del municipi, CIU, no ha 

tingut possibilitat de participar fins avui. 

 

El Capítol 1, de personal, s’incrementa un 10 per cent. Per Llei el sou dels treballadors 

s’ha d’incrementar un 1 per cent, per tant, demana explicacions d’aquest increment a 

part dels 33.000,00 € del sou l’Alcalde.  Ja s’ha apuntat que s’han contemplat els 

triennis dels treballadors i recorda que perquè es facin efectius en nòmina s’han de 

reconèixer i aprovar en un plenari. S’incrementa també la despesa de personal de la 

guarderia i, en canvi, es rebaixen els ingressos perquè hi ha menys nens; demana una 

explicació sobre el tema al Regidor d’Ensenyament. 

 



                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

Volia fer-li una sèrie de preguntes al Regidor d’Esports i Medi Ambient però en no ser-

hi les formularà perquè algú o altre les contesti. S’ha rebaixat l’import destinat a esports 

en 27.000,00 €  i voldria saber el motiu perquè l’any vinent la gespa del camp de futbol 

necessita un manteniment en profunditat.  L’entitat de l’ADF serveix al poble de forma 

altruïsta i, en canvi, es rebaixa la subvenció a 3.500,00€ .Es destinen 8.500,00 € a estudis 

i projectes mediambientals i demana saber quins són. 

 

Continua efectuant una sèrie de preguntes en relació al pressupost: 

- Es preveu crear la taula de treball de La Bleda però hi ha previsió econòmica per 

als estudis tècnics que s’hagin d’efectuar. 

- S’incrementa en 6.000,00 € l’aportació a les entitats que suposa que deuen ser 

algunes noves entitats que s’han creat i per una altra que té gran projecció al 

municipi. 

- S’ha tingut en compte una previsió per què els estudiants puguin fer intercanvis 

amb altres països per anar a estudiar i perfeccionar idiomes? 

- Es preveu l’ampliació dels plans d’ocupació vigents per tal de donar feina als 

aturats de Sant Martí? 

- Posa de manifest que no es preveu la inversió en el centre de dia tot i que 

alguns partits del govern també el portaven en els seus programes polítics i 

tampoc es preveu en el pla d’inversions dels quatre anys vinents projectes que 

contemplava el pacte de l’equip de govern. 

- Es contempla com a inversió de màxima prioritat la urbanització del carrer 

Verge de Montserrat i demana què es vol fer. És un carrer urbanitzat des de fa 

20 anys, va ser l’últim a urbanitzar-se de la zona urbana, només hi ha unes vuit 

cases i no és massa transitat. La Diputació acostuma a donar una subvenció de 

300.000,00 euros per quadrienni i es gastaran la meitat en aquesta actuació. 

- Es preveu una inversió sostenible i demana quina és i quin cost  té. 

- Pel que fa a la inversió de camins demana que es diguin quins són.  

- El carrer Pepet Teixidor és l’últim de la zona urbana que resta per urbanitzar i no 

es contempla. 

 

L’Alcalde respon que al carrer Verge Montserrat es vol eliminar les barreres 

arquitectòniques que existeixen al costat de l’escola i, potser fer-lo peatonal. 

 

La Regidora d’Hisenda, senyora Àngels Rus, contesta que CIU no té legitimitat ni moral 

per dir que l’equip de govern no té una actuació transparent. Demana perquè no van 

venir a la presentació del pressupost si tant els interessava. 

 



                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

La despesa de personal de la guarderia és més alta perquè es preveu la substitució 

d’una de les treballadores. Respecte a la rebaixa de les despeses d’esports  s’ha 

analitzat la despesa dels darrers anys i s’ha ajustat. Abans es feia una previsió a l’alça de 

la despesa i es deixava sense gastar. No es preocupi pel camp de futbol perquè ho 

tenim previst, s’ha deixat un marge. Si el servei val 14 hem posat 16 ó 17 però no 

posarem 21. 

 

La baixada de la subvenció a l’ADF és relativa perquè la partida anterior no la 

necessitava per al seu normal funcionament, ara es gestionarà de forma diferent i 

potser els hi facilitarem material o mitjans dels que disposem. 

 

Respecte als estudis mediambientals es farà un estudi sobre el reciclatge al municipi, en 

les etapes anteriors no es va fer cap política de reciclatge i ara s’han de fer polítiques 

actives de sensibilització perquè el nostre municipi té una sanció per cada tona que no 

es recicla. 

 

Els projectes del Pla d’Ocupació encara no estan tancats i al carrer Verge de Montserrat 

hi ha problemes de barreres arquitectòniques, problema de trànsit de vehicles, es vol 

donar una solució global. 

 

El Regidor d’Ensenyament, senyor Joan Lluís Climent, comenta que no està contemplat 

el tema dels intercanvis perquè estan pendents de reunions amb les AMPA. 

 

L’Alcalde indica que abans de la presentació pública del pressupost va haver-hi una 

reunió amb l’oposició on es van explicar les línies del pressupost. 

 

El senyor Carbó assumeix que es va fer una reunió però no es va facilitar cap 

documentació per estudiar. El que passa és que aquest pressupost es fa fer en una 

tarda i amb feina a fer-lo i  per això falta una Regidora a l’hora de votar-lo. No han 

contestat a la pregunta sobre l’incrementa del capítol 1 i augura una modificació de 

pressupost destinat a la zona esportiva perquè no s’ha dimensionat bé el servei. 

 

Demana sinceritat i que s’expliqui que els 8.500,00€ són per fer un estudi sobre porcs 

senglars, no cal que amaguin la perdiu. A l’ADF els hi rebaixen la subvenció a canvi de 

donar-los una tarja per benzina i, per contra, rebaixen la partida de combustibles. 

Demana que es torni a donar la subvenció a l’ADF i que s’oblidin dels senglars.  

 



                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

No han explicat com pagaran els estudis i treballs de La Bleda. Prioritzen ensenyar àrab 

en comptes de l’intercanvi d’alumnes a l’estranger, és qüestió de prioritats. No han 

explicat en què consisteix la inversió sostenible de 50.000,00 €.  No coneixen 

l’estructura del municipi ni els seus camins: quan hi ha un incendi el primer en anar és 

el vigilant municipal i si ha d’arribar en moto elèctrica estem arreglats. És  millor que 

s’oblidin de la moto i dels porcs senglars i donin calers a l’ADF i es replantegin el carrer 

Verge de Montserrat. Quan es fan zones peatonals normalment comencen al centre del 

municipi i s’estenen, no comencen per l’extraradi i, a més, quan l’entrada a l’escola en 

pocs anys s’ha de plantejar pel Passeig Esportiu. Demana que no malgastin el 50 per 

cent d’aportació de la Diputació només en vuit cases. 

 

La senyora Rus exposa que la treballadora de la llar d’infants que està de baixa farà 

l’alletament compactat, és un dret que té i l’ha de gaudir i, per tant, es contractarà algú 

per substituir-la. Respecte al sou de l’Alcalde li recorda al senyor Carbó que ell també 

va cobrar un sou quan de 1.000,00 euros va exercir la seva responsabilitat a 20 hores 

setmanals, així es publicava en el BOPB de 19 de juliol de 2007. L’actual Alcalde cobra 

1.600,00 euros per una dedicació exclusiva, per tant, convindria recordar el que hem fet 

abans de parlar. 

 

Amb l’ADF s’està intentant arribar a un acord de gestió d’una altra manera perquè els 

martinencs han de tenir les despeses clares.  D’altra banda, és evident que quan el 

municipal necessiti el vehicle el tindrà, només farà servir la moto quan no sigui 

necessari el cotxe. 

 

El senyor Climent explica que es destinaran un 6.500,00 euros per fer l’estudi sobre el 

tema de residus. 

 

La senyora Rus continua explicant que l’equip de govern té la previsió de fer una 

biblioteca i s’està lluitant per ella i han començat les converses i estudis preparatoris. Ja 

sap que els municipis de menys de 5.000 habitants no és obligatori que tinguin una 

biblioteca i que aquest projecte no és de l’interès de l’anterior equip de govern. 

 

El Regidor de Cultura, senyor Albert Tort, indica que s’estan mantenint converses amb 

la Diputació de Barcelona i que, en aquest sentit, s’està elaborant un pla de 

funcionalitat. De fet, ja han fet una visita al municipi per veure el terrenys de què es 

disposa per implantar l’edifici. Quan disposem de tots els estudis ho podrem traslladar 

amb coneixement de causa al Pla d’Inversions tal i com toca. 

 



                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

L’Alcalde explica que per fer estudis i projectes hi haurà 20.000,00 € com cada any. 

 

El senyor Carbó respon que si hi ha la mateixa partida que altres anys llavors no hi ha 

previsió econòmica per al estudis de La Bleda.  Pel que fa a la guarderia altres vegades 

s’ha mantingut el servei sense tenir que llogar algú. Diu que no li poden donar lliçons 

de gestió econòmica, ni de compliment del programa. 

 

Pel que fa als treballadors i al retorn de part de la paga extra, demana que no paguin 

una cosa dues vegades, que ho comprovin i que ho saben que pagaran dues vegades 

la mateixa cosa. 

 

Si volen tenir una biblioteca la poden tenir operativa en un mes. Hi ha un escrit del 

Director de l’Institut oferint la biblioteca del seu centre per tal que s’obri a les tardes, 

només s’ha de contractar una bibliotecària per les tardes. Per això es va fer una porta 

per poder accedir des de l’exterior. Es podria fer una prova sobre la seva viabilitat. Una 

altra cosa és que volen fer una biblioteca, sala de reunions, etc ja sabem la música que 

sona. 

 

Torna a demanar quina és la inversió sostenible que faran amb l’aportació de la 

Diputació i quins camins es volen arreglar. 

 

El senyor Tort demana la senyor Carbó si sap el que és una biblioteca i que li sembla 

que d’aquest tema no ha parlat amb les altres Administracions. Una biblioteca ha de 

complir una sèrie de mínims; per poder agafar un llibre a Vilafranca i torna-lo a Sant 

Martí ha de complir tota una sèrie de requisits. Ha d’haver-hi una diferència entre una 

biblioteca escolar i una biblioteca municipal. Per no fer les coses a mitges o a pedaços 

s’han de complir uns requisits bàsics i que la biblioteca estigui reconeguda. Es vol 

intentar fer un club de lectura a partir de gener. Quan fem el projecte ens haurem 

informat bé abans perquè el Bibliobús no es vol acostar a la zona escolar perquè vol 

que hi hagi diferència amb la biblioteca escolar. Finalitza demanant al senyor Carbó 

quan cobrava al mes l’anterior legislatura de les diferents Administracions Públiques. 

 

El senyor Carbó contesta que el que cobrava no ho pagaven els martinencs i ho 

declarava. La biblioteca servirà perquè es pugui inaugurar l’últim any i després serà un 

“pantano”. 

 

La senyora Rus demana a què es refereix el senyor Carbó sobre el pagament doble, 

indica que en tot cas, faci una petició per escrit explicant què és doble pagament o no. 



                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

 

Sotmesa la proposta a consideració del plenari resta aprovada per la majoria simple de 

cinc (5) vots a favor per part dels Regidors presents dels grups municipals d’AM-CUP-

PA, MS-CP i ERC amb cinc (5) vots en contra dels Regidors presents del grup municipal 

de CIU, fent ús del vot de qualitat de l’Alcaldia. 

 

 

 

 

 

 

2.- APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA TAULA DE TREBALL DE LA ZONA 

URBANA LA BLEDA (EXP. 146/2015-S). 

La Bleda és un assentament amb classificació de sòl urbà del municipi de  Sant Martí 

Sarroca que encara preserva la tipologia de barri agrari amb una població disseminada.  

 

El desenvolupament urbanístic actualment dissenyat per La Bleda ha obtingut el rebuig 

i l’ oposició de gran part dels veïns del barri des dels seus inicis i ha esdevingut un 

conflicte que perdura en el pas del temps i que incideix en la convivència del veïnat del 

barri. 

 

Aquest Equip de Govern es fa càrrec de la importància d’ aquest conflicte i té la 

voluntat de treballar junt amb el conjunt del veïnat per tal d’ arribar a una solució 

econòmicament viable i que respecti i reconegui les singularitats paisatgístiques i la 

tipologia rural de La Bleda. 

 

Per aquest motiu s’acorda: 

 

PRIMER.- APROVAR la creació de la següent Taula de Treball: 

 

Capítol I. Creació, naturalesa jurídica i objectius. 

 

Article 1.- Creació. 

 

Es crea la Taula de Treball de la Bleda amb l’ objectiu d’ establir un diàleg entre l’ 

Administració local i les persones afectades pel desenvolupament urbanístic vigent al 

barri, per tal d’arribar a una solució del conflicte existent.  

 



                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

Article 2.- Naturalesa jurídica. 

 

La Taula de Treball és un òrgan complex, on intervé l’ Administració local, de caràcter 

deliberatiu, per a la participació del conjunt del veïnat i dels seus representants legals 

en el futur urbanístic del barri i adscrit a la Regidoria d’ Urbanisme. 

 

Article 3.- Objectius. 

 

Els objectius de la Taula de Treball són els següents: 

 

3.1.- Fomentar la participació del veïnat en el model urbanístic del barri. 

 

3.2.- Sensibilitzar a tot el municipi del conflicte existent a La Bleda. 

 

3.3.- Recollir i fer propostes per donar resposta a les necessitats específiques dels 

afectats per la Urbanització de  La Bleda. 

 

Capítol II. Òrgans de la Taula de Treball. 

 

Article 4.- Òrgans. 

 

La Taula de Treball estarà formada per un únic Grup de Treball. 

 

Article 5.- Formaran part del Grup de Treball: 

 

- L’ equip de govern, representat pel Regidor d’ Urbanisme. 

- Els veïns inclosos en la zona urbana que manifestin per escrit a l’ Ajuntament la 

seva voluntat de participar en aquesta Taula, en el termini de dos mesos des de 

la notificació de la constitució de la taula. 

- Les associacions que representin veïns inclosos en la zona urbana afectada 

podran participar amb veu però sense dret a vot. 

- Un representant de cada un dels Grups polítics amb representació al plenari, 

sense necessitat de ser càrrec electe.  

 

Cada participant del Grup de Treball podrà assistir acompanyat d’ un assessor extern. 

 

També podran assistir a les sessions de la Taula de Treball, en condició de convidats,  

aquelles persones que el Grup de Treball consideri adient. 



                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

 

Capítol III.- Funcionament de la Taula de Treball. 

 

Article 6.- Presidència del Grup de Treball. 

 

El president  del Grup de Treball serà el Regidor d’ Urbanisme. 

 

La presidència del Grup de Treball assumeix les següents funcions: 

 

a) convocar i presidir les reunions 

b) determinar l’ ordre del dia de les reunions 

c) dirigir les reunions 

 

Article 7.- Freqüència de les reunions del Grup de Treball. 

 

Les reunions es celebraran, com a mínim, un cop cada dos mesos.  

 

Article 8.- Funcionament. 

En el moment de la constitució de la taula de treball els participants assistents triaran 

d’entre els seus membres un/a secretari/a encarregat d’aixecar acta de cada una de les 

reunions que se celebrin i de reflectir el sentit de les votacions que s’escaiguin. 

 

Les deliberacions del Grup de Treball tenen l’ objectiu de cercar el consens mitjançant l’ 

argumentació de les possibilitats urbanístiques que es poden donar al barri de La Bleda 

de tots els participants. Les conclusions tindran caràcter  vinculant condicionades a la 

seva viabilitat econòmica i tècnica. 

 

Les decisions de la Taula de Treball es prendran, preferentment, per consens. En cas de 

no ser possible arribar al consens, les decisions s’adoptaran per majoria dels dos terços 

dels vots emesos amb un quòrum mínim de participació del 35 per cent de la totalitat 

de la propietat afectada. Els propietaris inclosos dins la zona urbana tindran cadascun 

d’ells dret a un vot . Els representants dels diferents grups polítics i les associacions que 

representin propietaris afectats, tindran veu però no vot. 

 

Article 9.- Drets de les persones membres de la Taula de Treball. 

Les persones membres de la Taula de Treball tenen dret a : 

9.1 Sol·licitar la introducció de punts de l'ordre del dia de cada sessió. 



                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

9.2  Accedir a la documentació administrativa necessària per exercir les seves funcions, 

que estigui en poder de l’ Ajuntament, quan tingui relació amb algun dels punts de 

l'ordre del dia. 

 

 

10. Període de vigència i extinció. 

El període de vigència de la taula de treball de La Bleda és coincident amb el període 

d’aquesta legislatura,és a dir, fins a 2019. Tanmateix, es pot extingir amb anterioritat si 

s’arriba a una acord satisfactori per a les parts implicades. 

 

No obstant això, es podrà acordar una pròrroga de la seva vigència pel termini de dos 

(2) anys si els participants així ho decideixen amb el quòrum de 2/3. 

 

 

SEGON.- EXPOSAR al públic al tauler d’anuncis aquest acord durant el termini trenta 

(30) dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició 

en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual s’admetran al·legacions. En cas que 

no se’n presentin, s’entendrà aprovat definitivament. 

 

 

L’Alcalde explica que amb aquesta proposta s’intenta trobar consens a un conflicte que 

fa anys que dura i es satisfà una demanda reiterada per part dels afectats. En tot això hi 

ha un aspecte social  i per aquest motiu es creu fermament en la taula de treball. Anima 

a tothom que vingui i participi i que cada grup polític tingui la llibertat de nomenar el 

seu representant. L’aspiració és arribar a un consens però s’ha introduït un sistema de 

votació. S’exposa la resolució a informació pública durant trenta dies. 

 

El Regidor portantveu del grup municipal de CIU, senyor Ramon Carbó, creu que s’està 

fent un ús polític d’aquest problema i que els representants polítics de la taula haurien 

de ser Regidors. El sistema de vot hauria de ser ponderat en funció de la superfície 

aportada seguint les directrius de la llei d’urbanisme. La propietat ha de prevaldre 

sobre el número de propietaris si es vol una solució amb solidesa. El vot hauria d’estar 

ponderat en funció del que s’aporta. En tot cas, serà interessant veure el funcionament 

de la taula i les propostes que sortiran complint la llei i la normativa. Està esperonat. 

Creu que és una taula de treball que neix morta jurídicament i si la majoria de la 

propietat va als tribunals prevaldrà aquesta decisió. 

 



                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

L’Alcalde respon que els representants de les formacions polítiques ja les triaran cada 

grup, sembla que el senyor Carbó tingui por que no l’escullin a ell. Tindran 

assessorament jurídic i tècnic per vetllar per la viabilitat del projecte. Troba molt positiu 

el vot a favor de CIU per sumar i consensuar. 

 

El senyor Carbó manifesta que votarà a favor si s’accepta la ponderació en el vot. 

 

L’Alcalde contesta que disposarà de 30 dies d’informació pública  i que si proposen una 

solució més justa s’acceptarà. 

 

El senyor Carbó insisteix que consti acta que proposa la ponderació en el vot i que si és 

així votarà a favor. 

 

L’Alcalde denega aquesta proposta i demana que es procedeixi a la votació de la 

proposta tal i com està plantejada des de l’inici. 

 

 

Sotmesa la proposta a consideració del plenari resta aprovada per la majoria simple de 

cinc (5) vots a favor per part dels Regidors presents dels grups municipals d’AM-CUP-

PA, MS-CP i ERC amb cinc (5) abstencions per part Regidors presents del grup 

municipal de CIU. 

 

I sense més assumptes a tractar es dóna per acabada la sessió a les 22:01  hores, de la 

qual, jo la Secretària aixeco la present acta amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde –President. 

 

                                                                                                    Vist-i-plau 

 

 

 

 

Margarita Rodríguez Rodríguez                                           Antoni Ventura i Lluvià 

Secretària – Interventora                                    Alcalde – President 

 


