
 

Plaça Sant Miquel,5    Telèfon 977846160     43479 - L’ALBIOL   ajuntament@albiol.cat 

 

ACTA Nº 1  DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 

L'AJUNTAMENT DE L’ALBIOL EL DIA 15 DE MAIG DE 2015 

 

 

A la Sala Joan de Martorell de les oficines municipals  a les Masies Catalanes de la vila de 

l'Albiol , essent les 17.00  hores del dia 15 de maig de 2015, es reuneixen els regidors 

JOSEP GOLORONS FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, JOAN FRANCESC 

GONZALEZ MOYA, DIDAC RODRÍGUEZ GRAS i ISABEL GONZALEZ CONTERO 

sota la presidència del Sr. Alcalde ANDREU CARRASCO SARDÀ, per tal de celebrar 

sessió ordinària del Ple de la Corporació, assistits per la  sotasignat Secretària - 

Interventora, NEUS BOVÉ BAIGET. Vist que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del 

nombre legal de membres que componen la Corporació, el Sr. President obre l'acte i 

s’entra a conèixer dels afers inclosos en l'ordre del dia. 

 

El Sr. Dídac Rodríguez excusa la no assistència del Sr. Ignasi Batlle Caravaca a aquesta 

sessió plenària. Desitja fer constar que havia demanat que se l’informés de la data de 

celebració del ple amb més antelació que la fixada legalment. Hi un calendari aprovat que 

no es respecta, entén que diversos aspectes poden fer variar la data fixada al calendari del 

Ple però demana que s’informi amb més temps que el fixat legalment de la data dels plens. 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta del Ple de la sessió anterior, de data 30 de 

desembre  de  2014, esborrany que ha estat lliurat als senyors regidors amb anterioritat a la 

convocatòria de la sessió. L’Alcalde pregunta als regidors si desitgen realitzar alguna 

correcció en la redacció de la mateixa. 

 

No realitzant-se cap intervenció l’Alcalde sotmet a votació dels assistents l’esborrany de 

l’acta de la sessió anterior, restant aprovada per unanimitat, amb els vots a favor dels 

Srs. ANDREU CARRASCO SARDÀ, JOSEP GOLORONS FERRE, ANA PAREJA 

ACEITUNO, JUAN FRANCISCO GONZALEZ MOYA, DÍDAC RODRÍGUEZ GRAS i 

ISABEL GONZALEZ CONTERO 

 

2. DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA 

 

Per part del Secretari es dóna compte dels decrets i resolucions que s’han  realitzat  des 

del passat plenari fins a la data i que concretament es corresponen als números  

compresos entre el 1/2015 i el 14/2015, ambdós inclusius, els quals fan referència a: 

 

Núm. 1.- D’adhesió al Fons d’Impuls Econòmica del RDL 17/2014 
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Núm. 2.- D’adhesió al programa Leader 2014-2020 

Núm. 3.- D’autorització per prova esportiva no competitiva organitzada per l’Escuderia 

Costa Daurada 

Núm. 4.- D’autorització per prova esportiva no competitiva organitzada per la Secció 

Muntanya-Agrupació Cultural Vila-Seca 

Núm. 5.- Ordenar la paralització d’obres realitzades sense llicència 

Núm. 6.- Iniciar l’expedient de liquidació del pressupost de l’exercici 2014 

Núm. 7.- Aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 

Núm. 8.- Reserva de llocs per a actes de campanya electoral 

Núm. 9.- De reserva de llocs per a la col·locació gratuïta de cartells electorals 

Núm. 10.-  D’autorització per prova esportiva no competitiva organitzada pel Club 

Esportiu Eutiches (2a BTT- silver) 

Núm. 11.-  D’autorització per prova esportiva no competitiva organitzada pel Club 

Esportiu Eutiches (2a BTT- bronze) 

Núm. 12.- Aprovant projecte activitats en el marc de la convocatòria de subvencions en 

l’àmbit de joventut 

Núm. 13.- Sol·licitud de subvenció per compensació econòmica regidor 

Núm. 14.- Inici expedient aprovació compte general 2014 

 

Els corporatius en resten assabentats 

 

3.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA PER LA QUAL 

S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2014 

Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcaldia dona compte als 

corporatius del DECRET núm. 7/2015, de 31 de març de 2015, d’aprovació de la 

liquidació del pressupost de l’exercici 2014, el qual té el següent contingut: 

 

 

 

<< DECRET núm. 7/2015, de 31 de març de 2015, d’aprovació de la liquidació del 

pressupost de l’exercici 2014 

 

Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’obté, a 31 de desembre de 

2014, el resultat següent: 

 

2.1.1. Respecte al pressupost de despeses:  

 

1. Exercici en curs 
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  Pressupost inicial de despeses: 598.246,98 

  Modificacions de despeses: 0,00 

  Pressupost definitiu de despeses: 598.246,98 

  Despeses autoritzades: 489.471,14 

  Despeses compromeses: 489.471,14 

  Obligacions reconegudes: 489.471,14 

  Pagaments realitzats: 443.031,70 

   

 

2.  Exercicis tancats 

 

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 26.794,60  

Baixes:            0,00 

Pagaments realitzats:           18.755,00 

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 8.039,60 

 

 

2.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 

 

a. Exercici en curs 

 

Pressupost inicial d’ingressos: 598.246,98 

Modificacions d’ingressos: 0,00 

Pressupost definitiu d’ingressos: 598.246,98 

Drets reconeguts nets: 598.899,02 

Drets anul·lats: 0 

Devolució d’ingressos: 0 

Recaptació neta: 368.177,41 

 

 

b. Exercicis tancats 

 

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:  495.275,27 

Anul.lacions: 77.829,77 

Recaptació: 76.865,78 

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 340.579,72 

 

2.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 

 

Drets reconeguts nets 

 

+ Operacions corrents .....................................................................................529.166,23 

– Altres operacions no financeres ..................................................................  69.732,79 

______________________________________________________________________ 

   TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES      598.899,02 

+ Actius financers.............................................................................................  0,00 

 - Passius financers................................................................................……    0,00 
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Total drets reconeguts nets          598.899,02 

 

Obligacions reconegudes netes 

 

+ Operacions corrents ......................................................................................359.283,03 

– Altres operacions no financeres ..................................................................  107.876,39 

______________________________________________________________________ 

   TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES      467.159,42 

+ Actius financers.............................................................................................  0,00 

 - Passius financers................................................................................……    21.464,72 

 

Total Obligacions reconegudes netes                                                               488.624,14 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI                                     110.274,88 

–  Desviacions positives de finançament..................................................……………0 

+ Desviacions negatives de finançament..................................................……………0 

+ Credits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals..........0 

______________________________________________________________________ 

   RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:        110.274,88 

 

2.1.4. Romanent de tresoreria: 

 

El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 

 
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI ... 371.109,28 

 
+ DRETS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI ... 607.196,97 
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs........................ 230.721,61 

De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats................  340.579,72 

D’altres operacions no pressupostàries................................... 35.895,64 

– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............0 

 
– OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI    

...64.510,54 

 

De pressupostos de despeses. Exercici corrent.......................45.592,44 

De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats............... 8.039,60 

D’altres operacions no pressupostàries.................................. 10.878,50 

– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............0 

 

__________________________________________________________________ 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: ...........................................913.795,71 

 
– Saldo de cobrament dubtós      59.504,03 
– ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB  

FINANÇAMENT  FINALISTA................................................................................0  

 

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 854.291,68 
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2.2. D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 

500/1990, així com la Regla 83.1 de l’Ordre 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual 

s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de 23 

de novembre per la qual s’aprova la Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat, 

es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets 

pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació, tenint en 

compte que: 

 

El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament,  en  

59.504,03€. Per determinar aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i 

l’import dels deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació tant en 

executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del dret 

reconegut ni en produiria la baixa. 

 

Els percentatges que s’han aplicat són (criteri mínim suggerit per la Sindicatura de 

Comptes): 

 

Pendents de cobrament (cap. 1, 2 i 3)  

Pressupost d’ingressos 

(%) estimacions de dubtosa cobrabilitat 

Exercici actual :     

1r. any immediatament anterior   

2n. any      

3r. any      

4t. any i següents  

5% 

15% 

40% 

80% 

100% 

 

Les multes es doten en un 90% amb independència de l’antiguitat del seu saldo. 

 

2.3. Respecte a l’estabilitat pressupostària  

 

El pressupost general liquidat, sense ajustos, s’ajusta al compliment de l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària d’acord amb l’article 19.3 d del RDL 2/2007, de 28 de 

desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària 

(TRLGEP) i l’article 15.1 del Reglament de desenvolupament de la LGEP, posant-se de 

manifest una capacitat de finançament ( capítols 1 a 7 d’ingressos i capítols 1 a 7 de 

despeses) per import de 131.739,60 €. 

 

Atès que d’acord amb l’article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 89.1 

del Decret 500/1990, el pressupost de cada exercici es liquidarà, pel que fa a la 

recaptació de drets i al pagament d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural 

corresponent. 

 

 

RESOLC: 
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1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, que en termes consolidats 

figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall. 

 

2.- Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi. 

 

3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost al Departament de Governació de la 

Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques>> 

 

 

 
PROPOSTA D’ACORDS 
 
ÚNIC.- Assabentar-se de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 
econòmic de 2014, efectuada mitjançant Decret de l’Alcaldia del dia 31-3-2015. 
 
 
Els corporatius en resten assabentats. 

 

4.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE TRESORERIA/INTERVENCIÓ A QUÈ FA 

REFERÈNCIA LA LLEI 15/2012, DE 5 DE JULIOL, REFERENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 

2015 

Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, la Secretària-Interventora 

dona compte als assistents del següent acord: 

 
 
INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
Assumpte 
informe al que es refereix l’article 5.4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol,  de 
modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en 
les operacions comercials. 

 
ANTECEDENTS 
 
D’acord amb l’article 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol,  de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions 
comercials, la Intervenció amb caràcter trimestral ha d’elaborar un informe per al Ple 
on hi ha de relacionar totes aquelles factures que faci més de tres mesos que estiguin 
registrades en el registre de factures de l’entitat i sobre les quals encara no s’hagi 
reconegut l’obligació.  
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La Intervenció té l’obligació de requerir mensualment als òrgans gestors o unitats 
responsables de la comptabilitat la justificació de perquè no s’ha procedit a reconèixer 
les obligacions de les factures que fa més d’un mes que es van registrar. 
 
A l’informe que la Intervenció ha de trametre al Ple hi incorporarà, si s’escau, les 
justificacions trameses pels òrgans gestors o responsables de la comptabilitat del no 
reconeixement de determinades obligacions. 
 
 
INFORME 
 
Tal com estableix l’article 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol,  de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions 
comercials, no s’ha deixat de reconèixer cap obligació dins dels terminis establerts a 
l’efecte (primer trimestre del 2015). 
 
 
 
INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
Assumpte 
informe al que es refereix l’article 4.3 de la llei 15/2010, de 5 de juliol,  de 
modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en 
les operacions comercials. TERMINIS DE PAGAMENT. 

 
 
ANTECEDENTS 
 
D’acord amb l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol,  de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions 
comercials, “Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales 
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos 
en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que 
se esté incumpliendo el plazo”. 
 
L’informe d’Intervenció relatiu als incompliments dels terminis de pagament, fixat en 
30 dies per l’any 2015, abasta fins el primer trimestre de 2015. 
 
INFORME 
 
Tal com estableix l’article 4.3  de la Llei 15/2010, de 5 de juliol,  de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions 
comercials, el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que 
s’incompleix el termini són les següents: 
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TRIMESTRE ANY QUANTIA € a final trimestre NOMBRE 

PRIMER 2015 0 0 

 
 
 
PROPOSTA D’ACORDS 
 
ÚNIC.- Assabentar-se dels Informes de Tresoreria/Intervenció a què fa referència la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, referents al primer trimestre de 2015. 
 
 
Els corporatius en resten assabentats. 

 

5.- PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’ÀMBIT 

TERRITORIAL DE L’AJUNTAMENT DE L’ALBIOL AL TERRITORI 

LEADER GESTIONAT PEL CONSORCI LEADER DE DESENVOLUPAMENT 

RURAL DEL CAMP. 

Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcaldia sotmet a aprovació 

la següent proposta d’acord: 

 

 

Amb data 23-1-2015 s’ha emès el Decret d’Alcaldia núm. 2/2015, amb el següent 

contingut: 

 

<< DECRET 2-2015  

 

Assumpte: Model d’adhesió al programa Leader 2014-2020. 

 

En data  31 de desembre de 2014 es va publicar l'ORDRE AAM/387/2014, de 19 de 

desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de grups d'acció 

local, es dicten les normes per a la seva presentació i els criteris de selecció d'estratègies 

de desenvolupament rural per a l'aplicació a Catalunya del desenvolupament local 

participatiu en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-

2020, i s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de 

desenvolupament local. 

 

El Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp té per objectiu gestionar el 

nou programa Leader pel període 2014-2020 al territori de l’Alt Camp, Conca de 

Barberà, Priorat, als municipis Alforja, Arbolí, Capafonts, la Febró, l’Albiol, l’Aleixar, 

l’Argentera, les Borges del Camp, Botarell, Colldejou, Duesaigües, Maspujols, Prades, 
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Pratdip, Riudecanyes, Riudecols, Vilanova d’Escornalbou i Vilaplana de la comarca del 

Baix Camp; als municipis Renau, Salomó, Vespella de Gaià i la Secuita de la comarca 

del Tarragonès i als municipis Bonastre, el Montmell i Masllorenç de la comarca del 

Baix Penedès. 

 

El municipi de l’Albiol està interessat en participar en el programa Leader 2014-2020 i 

es considera representat en aquest Consorci pel Consell Comarcal del Baix Camp . 

 

Per això, es resolt: 

 

Primer.-  Autoritzar l’adhesió  de l’àmbit territorial de  l’Ajuntament de l’Albiol al 

territori Leader gestionat pel Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp. 

 

Segon.- Trametre certificat d’aquesta resolució als efectes corresponents. 

 

Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió de Ple.>> 

 

 

Atès l’exposat, es proposa adoptar el següent acord: 

 

PRIMER.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 2/2015 d’adhesió  de l’àmbit territorial de  

l’Ajuntament de l’Albiol al territori Leader gestionat pel Consorci Leader de 

Desenvolupament Rural del Camp. 

 

SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Camp. 

 

 

No realitzant-se cap intervenció l’Alcalde sotmet a votació dels assistents aquest punt 

contingut en l’ordre del dia restant aprovada per unanimitat, amb els vots a favor dels 

Srs. ANDREU CARRASCO SARDÀ, JOSEP GOLORONS FERRE, ANA PAREJA 

ACEITUNO, JUAN FRANCISCO GONZALEZ MOYA, DÍDAC RODRÍGUEZ GRAS i 

ISABEL GONZALEZ CONTERO 

 

 

6.- PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ DE 

LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A COMPENSACIONS 

ECONÒMIQUES PER RETRIBUCIONS A CÀRRECS ELECTES 

 

Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcaldia comenta que abans 

de donar la paraula a la senyora secretària vol manifestar que aquesta és una sol·licitud 

de subvenció que concedeix la Generalitat de Catalunya per a sous pels Alcaldes en 

poblacions petites. En el seu cas ha renunciat a cobrar-la, a l’igual que ha fet durant la 
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present legislatura. Seguidament sotmet a votació dels assistents la següent proposta 

d’acord: 

 

 

Amb data 8-5-2015 s’ha emès el Decret d’Alcaldia núm. 13/2015, amb el següent 

contingut: 

 
<<En el DOGC número 6861, de 29 d’abril de 2015, s’ha publicat la Resolució 
GRI/827/2015, de 22 d’abril, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques 
a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes 
locals, per a l’exercici 2015, en concordança amb el Decret 69/2008, d’1 d’abril, de 
regulació d’un sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments 
perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.  
 
Atès que el Sr. Josep Golorons Ferré, regidor de l’Ajuntament, està donat d’alta al 
règim general de la seguretat social per tenir reconegut un règim de dedicació parcial i 
que pel qual l’Ajuntament pot resultar beneficiari d’aquesta convocatòria de 
compensacions. 
 
Atès que l’Ajuntament està interessat en poder acollir-se a dita convocatòria de 
compensacions i que el termini per poder sol·licitar la mateixa comprèn dels dies 30 
d’abril a 22 de maig. 
 
Per l’exposa’t RESOLC: 
 
PRIMER.- Acollir-se dins de termini a la Resolució GRI/827/2015, de 22 d’abril, per 
sol.licitar la corresponent compensació econòmica al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya en relació al regidor Sr. Josep 
Golorons Ferré. 
 
SEGON.- Trametre la documentació escaient al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya en ordre a la present convocatòria 
d’atorgament.  
 
TERCER.- Ratificar aquest Decret en la propera sessió plenària>> 
 
 
 
Atès l’exposat, es proposa adoptar el següent acord: 

 

PRIMER.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 13/2015 de sol·licitud de subvenció al 

Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya 
destinada a atorgar compensacions econòmiques a favor d’aquest Ajuntament amb 
destí a retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2015. 
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SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya 
 
TORN DE PARAULES 
 
El Sr. Dídac Rodríguez, portaveu de CiU, pregunta a l’Alcalde si hi ha cap 
incompatibilitat en relació a algun altre retribució per qualsevol concepte que estigui 
cobrant.  L’Alcalde comenta que aquest seria un tema personal. 
 
 
No realitzant-se cap intervenció l’Alcalde sotmet a votació dels assistents aquest punt 

contingut en l’ordre del dia restant aprovada per unanimitat, amb els vots a favor dels 

Srs. ANDREU CARRASCO SARDÀ, JOSEP GOLORONS FERRE, ANA PAREJA 

ACEITUNO, JUAN FRANCISCO GONZALEZ MOYA, DÍDAC RODRÍGUEZ GRAS i 

ISABEL GONZALEZ CONTERO 

 
 

7.- PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS AL 

REGLAMENT DE CAMINS MUNICIPAL I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 

MATEIX 

Després de llegir aquest punt en  l’ordre del dia, l’Alcaldia manifesta que abans d’entrar 

en les al·legacions presentades, i en l’explicació d’aquestes, desitja manifestar que 

aquest Reglament de Camins solament persegueix regular aspectes dels camins que són 

municipals.  

Si alguna persona creu que l’equip de govern vol, o persegueix, fer alguna cosa diferent 

està del tot equivocat 

El municipi de l’Albiol, igual que tots els municipis, té uns camins que estan 

inventariats, segons les dades cadastrals. Per verificar la propietat dels diferents camins 

del municipi es va demanar còpia a l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) dels 

plànols que ells tenen, corresponents a l’any 1954, en plena dictadura, els quals es 

poden consultar i que l’ajuntament posa a l’abast de qui vulgui fer-ho. 

 

Seguidament l’Alcalde sotmet a votació dels assistents la següent proposta d’acord: 

El Ple de la corporació en sessió celebrada el 30-12-2014 va aprovar el Reglament de 

camins municipal. Aquest acord es va sotmetre a informació pública, publicant també 

acord corresponent al BOPT núm. 16, de 21-1-2015. 
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Amb entrada en aquest Ajuntament el 28-1-2015 sol·liciten informació diversa en 

relació al reglament de camins aprovat els Srs. Lluc Dalmases Batlle, Ignasi Batlle 

Caravaca, Carles de Ahumada Batlle, Joan M. Vilalta Masdeu,  Júlia Ibarz, Alejandro 

Batlle Esquerdo, Jordi Llaberia Rossell, Fina Llaberia Rossell, Pere Figueras Ferré, 

Antonia Avilés Diaz,  Albert Llaberia, Rosell, Josep M. Foguet Maydeu, Fermí Ferré 

Masdeu, Esteve Ollé Cañellas, Alba Alsina Sala, M. Lluïsa Sola Friarte, Josep M. 

Cavallé Fonts, Pere Ferré Masdeu, M. Dolors Batlle Bastardas, 

En relació a la informació sol·licitada, aquest Ajuntament va respondre als interessats 

mitjançant escrit de data 10-2-2015, sortida de 11-2-2015. 

En data 16-2-2015, amb escrit de 12-2-2015 els Srs. Fermí Ferré Masdeu; Alejandro 

Batlle Esquerdo; Joan M. Vilalta Masdeu;  Pilar, Alicia, Carles, M. José, i Eulàlia de 

Ahumada Batlle; Josefina Rossell Martínez,  Fina, Jordi, Albert Llaberia Rossell, Pere 

Figueras Ferré i Begoña Sanchez Siles; Manel Pérez Fernàndez; Júlia Ibarz Pascual; 

Lluc de Dalmases Batlle; M. Luisa Sola Iriarte, i Pere Figueras Ferré i Fina Llaberia 

Rossell  presenten al·legacions al Reglament de Camins aprovat el 30-12-2014. També 

presenta per escrit el 21-2-2015 pel Sr. Alejandro Gracia Tarragona. 

 

En relació a les al·legacions realitzades i en relació al primer punt de les mateixes: 

“Manca de suport legal per la imposició de les sancions que es preveuen en el reglament 

que es pretén aprovar”  

 

Un reglament té la mateixa consideració legal que una ordenança. La Llei 7/1985, de 2 

d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en els seus articles 139,, 140 i 141 

tipifica les infraccions i sancions que les entitats locals poden posar per a fer complir els 

seves ordenances. 

 

Atenent el seu contingut es modifica l’import correponent a les sancions que 

s’expressent a l’article 22 del Reglament 

 
Article 22. Sancions  
Les infraccions es sancionaran amb multa d'acord amb la graduació següent:  
 
a) Infraccions lleus: prèvia audiència de l'interessat, i d'acord amb la resolució 
adoptada per l'òrgan competent de la Corporació, es deixarà constància a l'expedient, 
notificant-se a l'infractor amb els advertiments corresponents. Aquest tipus 
d'infraccions no comportarà l'aplicació de sanció econòmica  

b) Infraccions greus: multa de fins a 1.500 € 

c) Infraccions molt greus: multa de fins a 3.000 €  

 

En relació a l’al·legació segona: Manca d’informació suficient al ciutadà que produeix 

indefensió: 
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Aquest Ajuntament no solament ha donat resposta per escrit als interessats en diversos 

aspectes sobre aquest reglament, mitjançant escrit de data 10-2-2015, sinó que també ha 

mantingut diverses reunions, en les quals s’ha respost a les demandes d’informació 

realitzades, i sempre amb voluntat de consens. 

 

En relació a l’al·legació tercera: Incorporació de l’inventari de camins com a annex 

 

La xarxa viària afectada pel Reglament Municipal de Camins de l’Albiol correspon als 

camins municipals. Els plànols de la Gerència Territorial del Cadastre concreten, als ens 

locals i als particulars, els camins municipals, així com els camins particulars del terme 

municipal. Per tant, els camins municipals són una xarxa perfectament definida pel 

cadastre. Essent aquesta informació la que es recolleix a l’inventari municipal. 

 

L’article 5 es redacta amb la intenció de classificar els camins en dues categories i fixar 

els que serien considerats “xarxa principal”, considerant la resta xarxa secundària. 

 

En relació a l’al·legació quarta: Camins privats 

 

En cap cas el Reglament Municipal afecta a cap camí privat, únicament a camins 

municipals 

 

Pel que fa a les al·legacions particulars en relació a camins particulars, aquest reglament 

no afecta a cap camí privat. 

 

En relació a la cinquena al·legació: tonatge 

 

Atenent aquesta petició dels veïns s’augmenta el tonatge permés en els camins, tant a la 

xarxa primària com a la secundària, restant redactat el punt  

 
Article 6.- Els camins rurals, municipals, resten subjectes als usos següents: circulació 
de persones, ramats, animals de càrrega, maquinària agrícola i forestal, d’esbarjo o 
passeig, turismes, furgonetes o qualsevol altre tipus de transport, el pes autoritzat dels 
quals no excedeixi de 25 tones en la xarxa principal. En la xarxa secundària, el pes 
màxim autoritzat per a les furgonetes o qualsevol altre tipus de transport és de 20 
tones i amb destinació forçosa, en aquest xarxa, a explotacions de dins de l’àmbit de la 
via secundària. 
 

En relació a l’al·legació sisena: Barreres i cadenes 
 
En relació a les finques que tenen cadenes es concreta que en cap cas aquest reglament afecta 
l’ús dels camins privats, i per tant els propietaris dels mateixos poden posar cadenes si ho 
desitgen en els mateixos. 
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En relació a les al·legacions realitzades en relació a camins que consideren privats,  aquest 
reglament no afecta a cap camí privat. En relació a la consideració de si el camí es privat o 
públic cal atendre’s a la seva consideració en la documentació pública esmentada. 
 
 
D’altra banda, s’han realitzat diverses reunions amb els veïns, i a petició dels mateixos es 
redueixen els camins de la xarxa primària, la qual passa a ser la següent 
 
 
Seguidament  s’acorda modificar l’article 5è, deixant-lo de la següent forma: 
 

Article 5.- A efectes d’aquest reglament, les vies rurals es classifiquen en xarxa 
principal i xarxa secundària. 
 
 La xarxa principal la composen els camins següents:  

- Camí de la Mussara (camí asfaltat del poble fins la carretera T-704) 
- Camí Mas Vidal (del poble fins Mas Vidal) 
- Camí de l’Albiol a Alcover (accés carretera T-7046 fins Alcover, per la pedrera 

Ponderosa) 
- Camí d’en Grau  
- Camí d’en Garramell 
- Camí de Xalamec (accés carretera TP-7013 als masos Camacho i Aubagues) 
- Camí mas de Nebot (accés carretera T-704 al mas de Nebot i Font Major) 

 
La resta de camins municipals conformen la xarxa secundària 

 
Per tot l’exposat, s’acorda: 
 
PRIMER.- Resoldre les al·legacions presentades en els termes exposats 
 
SEGON.- Aprovar definitivament el Reglament de camins municipals, amb el text que figura a 
l’annex: 
 
 

ANNEX 

 
REGLAMENT D’ÚS DELS CAMINS MUNICIPALS  DE L’ALBIOL 
 
Preàmbul 
 
L’ús de la xarxa viària municipal per a diferents finalitats de tipus agrícola, ramader, de 
residència i d’altres fa necessari l’establiment de mesures de regulació que n’assegurin 
la transibilitat, el manteniment, la seguretat, l’eixamplament potencial i la plena 
disponibilitat. 
 
Per aconseguir aquestes finalitats, l’Ajuntament de l’Albiol es dota del 
 
Reglament d’Ús de Camins següent: 
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CAPÍTOL I 
 
Article 1.- L’Ajuntament de l’Albiol, en ús de la seva facultat reglamentària i 
d’acord amb les competències que li atribueix l’article 25.2 a) i d) de la Llei 
Reguladora de les Bases de Règim Local i de l’article 63.2 a) i d) de la Llei Municipal 
de Catalunya, aprova aquest reglament de camins. 
 
És de competència municipal la conservació, reparació i defensa de tots els camins 
municipals 
 
Article 2.- És objecte d’aquest reglament la regulació de l’ús i conservació dels camins 
municipals 
 
Article 3.- Resten excloses de l’àmbit d’aquest reglament les vies urbanes, que es 
regiran pel que disposa el Codi de Circulació sense cap altra limitació que la derivada 
de les seves característiques. 
 
Article 4.- El manteniment, conservació i inversió en els camins municipals correspon a 
l’Ajuntament, sens perjudici de demanar la col·laboració dels veïns i propietaris de 
finques afectades per la via. 
 
Article 5.- A efectes d’aquest reglament, les vies rurals es classifiquen en xarxa 
principal i xarxa secundària. La xarxa principal la composen els camins següents:  

- Camí de la Mussara (camí asfaltat del poble fins la carretera T-704) 
- Camí Mas Vidal (del poble fins Mas Vidal) 
- Camí de l’Albiol a Alcover (accés carretera T-7046 fins Alcover, per la pedrera 

Ponderosa) 
- Camí d’en Grau  
- Camí d’en Garramell 
- Camí de Xalamec (accés carretera TP-7013 als masos Camacho i Aubagues) 
- Camí mas de Nebot (accés carretera T-704 al mas de Nebot i Font Major) 

 
La resta de camins municipals conformen la xarxa secundària 
 
Article 6.- Els camins rurals, municipals, resten subjectes als usos següents: circulació 
de persones, ramats, animals de càrrega, maquinària agrícola i forestal, d’esbarjo o 
passeig, turismes, furgonetes o qualsevol altre tipus de transport, el pes autoritzat dels 
quals no excedeixi de 25 tones en la xarxa principal. En la xarxa secundària, el pes 
màxim autoritzat per a les furgonetes o qualsevol altre tipus de transport és de 20 
tones i amb destinació forçosa, en aquest xarxa, a explotacions de dins de l’àmbit de la 
via secundària 
 
 
Article 7.- Qualsevol altre ús que no estigui comprès en l’article anterior, necessitarà 
l’autorització de l’Ajuntament. 
 
Article 8.- Resten classificats de manera especial els usos que necessitin autorització 
prèvia i que són els següents: 
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a) Circulació de vehicles de tonatge superior a l’indicat. 
b) Transport de productes agrícoles, forestals, ramaders, de construcció o de qualsevol 
altre tipus per les vies secundàries que no siguin realitzats per propietaris de les 
finques de l’àmbit o per compte d’aquests. 
c) Circulació de maquinària amb cadenes o qualsevol altre tipus de tracció no permesa 
pel Codi de Circulació en les vies urbanes. 
d) Realització de ral·lis, curses motoristes i competicions en general que suposin un risc 
de danys en la seva utilització per als usos normals. 
 
Article 9.- Tret dels casos d’indicació expressa, la velocitat màxima de circulació serà 
de 40 km/h en les vies principals asfaltades, 30 km/h. en vies principals no esfaltades i 
de 20 km/h en les vies secundàries. 
 
Article 10.- La circulació en aquestes vies de vehicles que requereixen autorització 
municipal es regirà per les normes següents: 
 
1.- L’autorització determinarà de manera expressa els camins o vies a utilitzar. 
2.- Quan l’Ajuntament ho consideri necessari, podrà limitar l’autorització a uns dies i 
hores concrets. 
Qualsevol modificació que s’hagi de fer en els camins per a habilitar-los a la circulació 
de vehicles anirà a càrrec dels usuaris. Aquesta modificació necessitarà ser aprovada 
expressament per l’Ajuntament de l’Albiol.  
 
En l’acord d’aprovació, l’Ajuntament determinarà, al marge de les liquidacions fiscals i 
de fiances que corresponguin i tenint en compte si les 
modificacions tenen caràcter permanent o provisional, el següent: 
a) Si les modificacions tenen caràcter permanent, les obres revertiran en el municipi, 
havent-se de lliurar un cop finalitzat l’ús excepcional, en perfectes condicions d’ús i de 
conservació. 
b) Si les modificacions a efectuar tenen caràcter provisional, l’empresa autoritzada 
haurà de retornar el camí al seu estat primitiu. 
 
Article 11.- Aquesta autorització s’entén sense perjudici de les indemnitzacions als 
propietaris dels terrenys a ocupar amb caràcter temporal o permanent, les quals seran 
a càrrec de l’empresa autoritzada. 
 
Article 12.- En tot cas, les empreses autoritzades o els titulars dels vehicles hauran de 
respondre dels danys ocasionats en les vies amb motiu d’aquest ús extraordinari, 
essent al seu compte les reparacions a efectuar un cop acabada l’autorització. 
 
Els usuaris dels camins estan obligats a comunicar a l'Ajuntament tots els danys i 
desperfectes que produeixin als camins, i al pagament de l'import de la reparació. 
 
 
Article 13.- L’incompliment de les normes previstes en aquest reglament comportarà 
la imposició de sancions atenent els articles 20 i següents d’aquest Reglament. 
 
CAPÍTOL II 
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Article 14.- Els propietaris o titulars de les finques podran efectuar lliurement les seves 
plantacions o conreus sense cap altra limitació que el que disposa l’article 591 del Codi 
Civil. Les possibles instal·lacions de tot tipus en una zona d’influència del camí de 12 
metres per cada costat, necessitarà l’autorització prèvia de l’Ajuntament. 
 
Article 15.- En cas de construcció de caràcter fix (cases, granges, rafals, basses, pous, 
parets de tanca, etc.) els propietaris estan obligats a sol·licitar la llicència municipal 
d’obres, sigui quina sigui la seva situació dins de la finca. En cap cas no serà permesa la 
col·locació de tanques de filferro amb pues, parets amb vidre o defensa similar, o 
qualsevol altre tipus de tanques amb perill per a les persones, a menys de dos metres 
d’alçada del camí. 
 
Article 16.- El pas de canonades elèctriques, telefòniques, de gas, de reg o de qualsevol 
altre tipus per camins municipals necessitarà l’autorització prèvia municipal i haurà de 
complir els requisits tècnics i de garanties complementàries que fixin les autoritats 
municipals. 
 
Els desperfectes que puguin ocasionar les conduccions en el mateix camí o d’altres 
propietats, seran sempre responsabilitat del darrer titular de la canalització en qüestió. 
Així mateix, la reparació dels desperfectes i dels perjudicis que es puguin ocasionar en 
aquestes canalitzacions per raó d’obres municipals en els camins seran sempre i en 
qualsevol cas a càrrec dels titulars de les canalitzacions que no podran exigir cap tipus 
d’indemnització. 
 
Article 17.- Els propietaris de les finques que limiten en camins municipals, no els 
podran envair amb terres, herbes, ni qualsevol altre tipus de material en el 
desplegament de les seves tasques de conreu. 
 
El manteniment dels marges nets d’esbarzers, herbes, arbusts o qualsevol tipus d’arbre 
correspon al titular de la finca que els haurà de mantenir nets. En el cas que no ho faci 
l’ajuntament ho podrà fer subsidiàriament a càrrec del titular. 
 
Tampoc no es podrà abocar en els camins municipals aigua provinent de sobrexidors, 
basses o mines. 
 
Article 18.- L’amplada teòrica mínima dels camins, en els seus trams rectes, es fixa en 
3,5 metres. La construcció de marges haurà de fer-se, com a mínim, a 2,5 metres de 
l’eix del camí. No es podran construir obres de caràcter fix de les indicades en l’article 
15, a menys de sis metres de l’eix del camí. 
 
La instal·lació de cadenes a l’entrada de les finques haurà de respectar una distància 
mínima de 5 metres de la vora del camí. 
 
En el cas de finques situades a nivell superior del camí, l’amplada s’entén fixada en la 
línia que forma la base del marge, i les situades a nivell inferior, la línea divisòria 
correspondrà a la resta superior del parament. 
 
En la cruïlla de dos camins d’ús general, els angles que formen la intersecció formaran 
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xamfrà als dos metres del vèrtex. 
 
Article 19.- Idèntiques normes de distàncies i autoritzacions s’aplicaran a les empreses 
de serveis (telèfons, elèctriques, gas, etc.) per la instal· lació de pals, estacions 
transformadores i punts d’escomesa. 
 
 

Infraccions i penalitats 
 
Article 20.- Incorreran en responsabilitats aquells que realitzin actes que causin danys 
al camí o en qualsevol dels seus elements.  
Les responsabilitats derivades dels danys causats als camins, o a qualsevol dels seus 
elements, es regularan pels principis generals del dret administratiu, i en el seu cas, del 
Codi Penal. En els casos que sigui d'urgència la reparació del dany per al normal servei 
del camí, i sempre que sigui aconsellable per les seves característiques, els serveis 
municipals procediran a la seva immediata reparació, els quals passaran seguidament 
el pressupost detallat de les despeses ocasionades pel causant del dany, per al seu 
abonament en el termini de quinze dies, actuant- se en cas de no pagament, d'acord 
amb el que disposa el Reglament General de Recaptació.  
Si no fos urgent la reparació del dany, es requerirà l'interessat perquè el repari en un 
termini no superior a quinze dies i que es fixarà en la notificació, havent de deixar el 
camí en les mateixes condicions en què es trobava en produir-se el dany; en cas de no 
fer-ho es procedirà com en el cas anterior.  
 
Article 21. Infraccions  
Les infraccions contra els camins municipals es classificaran en lleus, greus i molt greus.  
1. Es consideraran infraccions lleus les simples inobservances de les disposicions 
contingudes en aquesta ordenança.  

2. Es consideraran infraccions greus:  
a) Realitzar obres, instal·lacions o actuacions no permeses en la zona de policia, dur-les 
a terme sense llicència o no complir les condicions imposades en la mateixa  

b) Sostreure, deteriorar, alterar o modificar qualsevol element del camí directament 
relacionat amb l'ordenació, orientació i seguretat de la circulació, tal com senyals, 
fites, murs de contenció, etc. 

c) Establir, fora del camí, instal·lacions o realitzar activitats perilloses, per als usuaris 
dels camins, sense adoptar les mesures necessàries per tal d'evitar-ho  

d) Danyar el camí circulant amb càrregues que excedeixin dels límits autoritzats  

e) La reincidència o reiteració de tres d'infraccions considerades com a lleus  
 
f) Obstaculitzar el trànsit rodat pel camí municipal amb qualsevol mitjà fix o no fix 
(cadenes....) 
 
3. Es consideraran infraccions molts greus:  
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a) Destruir, deteriorar, alterar o modificar, intencionadament o per negligència, de 
forma directa o indirecta, qualsevol obra o instal·lació del camí o dels elements 
funcionals del mateix  

b) Fer foc al camí  

c) Permetre d'una forma intencionada o per negligència, que l'aigua del rec discorri pel 
camí. així com desembocar-hi canonades i drenatges  

d) Usar el camí de forma continuada per realitzar-hi maniobres amb el tractor en les 
tasques agrícoles i passar-hi amb màquines, el rodatge de les quals no sigui pneumàtic 
i deteriori el ferm del camí  

e) La reincidència o reiteració de tres infraccions greus  
 
Article 22. Sancions  
Les infraccions es sancionaran amb multa d'acord amb la graduació següent:  
a) Infraccions lleus: prèvia audiència de l'interessat, i d'acord amb la resolució 
adoptada per l'òrgan competent de la Corporació, es deixarà constància a l'expedient, 
notificant-se a l'infractor amb els advertiments corresponents. Aquest tipus 
d'infraccions no comportarà l'aplicació de sanció econòmica  

b) Infraccions greus: multa de fins a 1.500 € 

c) Infraccions molt greus: multa de fins a 3.000 €  
 
Article 23. Reparacions i indemnitzacions pels danys ocasionats  
 
1. Aquells que de la forma i pel motiu que sigui ocasionin danys als camins municipals 
queden obligats a indemnitzar a l'Ajuntament l'import de la reparació. A tal efecte, 
s'efectuarà una valoració econòmica (que podrà consistir en un pressupost dels danys, 
i/o estar avalada per peritació tècnica).  

2. L'Ajuntament notificarà la liquidació de la reparació al responsable dels danys, els 
quals en el termini de quinze dies haurà d'abonar l'import de la liquidació. En cas 
contrari, es procedirà per la via del constrenyiment.  
 
Tanmateix, abonarà les costes del tècnic que hagi afectat la peritació i totes les que es 
derivessin del procediment, incloses les judicials.  
 
Article 24. Procediment  
 
Tots els actes en execució de les disposicions d'aquesta ordenança tindran la 
consideració d'administratius i es duran a terme d'acord amb el previst en les normes 
de procediment administratiu. Quant al procediment sancionador serà d'aplicació el 
decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador.  
 
Prèviament a la imposició de sancions per faltes greus i molt greus, serà instruït 
expedient contradictori per part de l'Ajuntament, en el qual es concedirà audiència a la 
part denunciada.  
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Actuarà com instructor de l'expedient, la persona nomenada per l'Alcaldia, a l'acord 
d'iniciació de l'expedient, i ho serà, preferentment, un membre de la Corporació 
municipal.  
 
Segons la naturalesa i quantia dels danys, es nomenarà un tècnic per valorar l'import 
dels que s'hagin ocasionat. 
  
L'òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador serà el Ple de la 
Corporació.  
 
Les responsabilitats administratives que es derivin del procediment sancionador seran 
compatibles amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació alterada pel 
mateix al seu estat originari, així com amb la indemnització pels danys i perjudicis 
ocasionats que podran ésser determinats per l'òrgan competent, havent de 
comunicar-se en aquest cas, a l'infractor, per a la seva satisfacció, en el termini que a 
l'efecte es determini, i quedant, de no fer-se així, expedita la via judicial corresponent.  
 

 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al BOPT i 
seguirà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. 

 

 

TORN DE PARAULES 

 

El Sr. Josep Golorons manifesta que aquest municipi no compta amb cap reglament de 

camins. Fa un temps una empresa va procedir a realitzar una tala d’arbres al terme de 

Mont-ral. Part de la fusta de la tala va anar cap a Vilaplana, però una altra va anar cap a 

la Selva passant per l’Albiol, malmetent el camí per on van passar. Aquest reglament 

regula diversos aspectes, alhora que pretén protegir els camins municipals d’actuacions 

com aquesta. 

 

El Sr. Dídac Rodríguez lamenta que no hagi pogut assistir el regidor Sr. Ignasi Batlle. 

Pregunta el nombre d’al·legacions presentades. Se li respon que són 11, algunes amb 

diverses persones. Comenta que s’ha canviat el nombre de camins de la xarxa principal 

a l’article 5 i l’import de les sancions, a l’article 22, atenent la normativa vigent. 

Seguidament comenta que l’Alcalde havia dit que les portes de l’Alcaldia estarien 

sempre obertes, i no ho ha complert. Manifesta que el vot del seu grup serà en contra. 

 

L’Alcalde respon que en tot moment ha tingut obertes les portes del seu despatx a 

tothom que hi ha volgut parlar. Considera que ha realitzat una bona feina. Es aquest un 

reglament que convenia al municipi, no afecta a cap camí privat i protegeix els camins 

municipals. Les reunions s’han realitzat a petició dels veïns, amb voluntat de consens, 

incorporant en el reglament aspectes senyalats per ells 

 

El Sr. Rodríguez manifesta que l’Alcalde diu que s’ha fet per protegir els camins 

municipals, però que es pot pensar que s’ha fet per protegir aspectes foscos, diferents 

del bé comú. 
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L’Alcalde comenta que afirmacions com aquesta cal justificar-les. No es poden anar 

fent afirmacions sense fonament. 

 

El Josep Golorons aclareix que tant els camins municipals considerats principals com 

secundaris són municipals. 

 

 

No realitzant-se cap altra  intervenció l’Alcalde sotmet a votació dels assistents aquest punt 

contingut en l’ordre del dia restant aprovada per majoria, amb els vots a favor dels Srs. 

ANDREU CARRASCO SARDÀ, JOSEP GOLORONS FERRE, ANA PAREJA 

ACEITUNO i  JUAN FRANCISCO GONZALEZ MOYA, i els vots en contra dels Srs. 

DÍDAC RODRÍGUEZ GRAS i ISABEL GONZALEZ CONTERO 

 

 

8.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 

 

El Sr. Dídac Rodríguez, portaveu de CiU, manifesta que aquest és el penúltim ple de la 

legislatura, essent el següent únicament per a l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

Desitja que consti l’agraïment i oportunitat que li han donat els veïns de representar-los. 

S’ha realitzat la feina amb honestedat, i amb la millor capacitat de la que es disposa. 

Demana disculpes si ha desmerescut l’expectativa d’algun veí. Així mateix, desitja fer 

constar que ha estat molt difícil la seva tasca com a membres de la oposició, atesa l’actitud 

dels membres del grup de govern i en especial de l’Alcalde. 

Comenta també en la primera acta d’aquest mandat, en el moment de prendre possessió, en 

el discurs d’investidura realitzat per l’Alcalde, va realitzar diverses propostes. Convida els 

veïns a que comprovin que moltes d’aquests propostes no s’han complert. 

Comenta també en aquell primer ple ell va exigir parlar, però no fer-ho abans del moment 

que li tocava. 

L’Alcalde comenta que en aquest acte hi havia un protocol a seguir, que el Secretari havia 

posat en coneixement de les parts, també de vostè. El moment en el qual li corresponia 

parlar era el moment que parlen cada un dels grups municipals.  En aquell acte es va optar 

per deixar-lo parlar quan va voler per respecte a les persones que assistien a l’acte, per 

evitar fer un “espectacle” davant d’ells. 

Seguidament pren la paraula la Sra. Isabel Gonzalez, de CiU, la qual manifesta que aquell 

dia l’Alcalde els va prohibir parlar. Quan, en canvi, la llei els permetia parlar. 
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L’Alcalde respon que no es va prohibir res. Únicament s’exposa que s’havia posat en 

coneixement de les parts el protocol a seguir, el qual contemplava un moment per parlar 

cada part.  Comenta també que s’hagués pogut consensuar abans qualsevol altra cosa, però 

que sense que això hagués estat així, el Sr. Rodríguez va exigir parlar quan no li tocava. 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a les 17:55 hores, de la qual 

s’estén la present Acta que signa el Sr. Alcalde amb mi, la Secretària, que certifico. 

 

L’Alcalde       La secretària 

 


