Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2020/9

El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

17 / de desembre / 2020

Durada

Des de les 18:40 fins a les 20:00 hores

Lloc

Sessió virtual

Presidida per

Jordi Llopart Senent

Secretari

Carlos Octavio Martínez Casals

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Jordi Llopart Senent

SÍ

Sílvia Farrero Tahull

SÍ

Francesc Sentís Escamilla

SÍ

Montserrat Muñoz Madueño

SÍ

Ma. del Carmen Marín Hidalgo

SÍ

Juan Lara Montero

SÍ

Ma. Dolores Juncal Santos

SÍ

Jordi Moliné Górriz

SÍ

Consuelo Picón Gomis

SÍ

Pilar Romero Gracia

SÍ

Jaime Serret Simó

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
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Carlos Octavio Martínez Casals (2 de 2)
Secretari-Interventor
Data Signatura: 20/01/2021
HASH: feabf730302a9fd3e46df5261cf69b9f

Jordi Llopart Senent (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 20/01/2021
HASH: b126112e4bc86422f9fe53e13f5935a7

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària anterior de data 2 de desembre
de 2020.
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 0, Abstencions: 0,
Absents: 1

Es fa avinent pel sr. secretari l'acta de la sessió extraordinària anterior de data 2 de
desembre de 2020 i es troba conforme per unanimitat dels deu membres assistents
dels onze que formen el Ple de la Corporació.

Essent les 19:00 h s'incorpora a la sessió la regidora sra. Ma. Dolores Juncal Santos.

Expedient 1974/2020. Nomenament de nou membre de l'Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de Creixell.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment de 10 de desembre de 2020

En data 19 de juny de 2014, el Ple de la Corporació acordà reconèixer l'Associació
de Voluntaris de Protecció Civil de Creixell, registrada al Departament de Justícia
amb núm. 5379, i determinar la seva vinculació funcional a l'autoritat municipal de
protecció civil que correspongui i als plans de protecció.
En sessió plenària de data 19 de març de 2015 l'Ajuntament aprovà el Conveni
regulador de les condicions en les quals s'ha de desenvolupar aquesta vinculació
establint els aspectes de col·laboració i els econòmics i materials.
Des de la seva vinculació a l'autoritat municipal, han estat diversos els voluntaris que
s'han anant incorporant a l'Associació i han sigut nomenats per l'Ajuntament per tal
puguin ser inscrits com a membres al Registre Especial de les associacions del
voluntariat de protecció civil de Catalunya.
La sra. Esther Llorens Garriga ha cursat i superat el Curs Bàsic per a voluntaris de
protecció civil i actuant com a voluntària de l'AVPCC, s'ha de fer el seu nomenament
per part de l'Ajuntament per tal que assoleixin aquesta condició.
Fonaments de dret

Codi Validació: 36Y999YDWFL35JNDS9924M5TW | Verificació: https://creixell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 14

Antecedents

Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de les associacions
del voluntariat de protecció civil de Catalunya, a l'article 14, que estableix que els
membres de les associacions han d'estar acreditats com a voluntaris de protecció
civil mitjançant nomenament expedit per l'Ajuntament corresponent.
En conseqüència, proposo a la Comissió Informativa i de Seguiment que informi
favorablement l'adopció dels següents acords per part del Ple de la Corporació:
Primer.- Nomenar com a membre de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de
Creixell el voluntari següent:
Sra. Esther Llorens Garriga

DNI XXXXXX

Segon.- Tramitar la seva inscripció com a voluntària acreditada membre de
l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Creixell.
L'alcalde, Jordi Llopart Senent
Atesa la proposta presentada per sotmetre-la a la consideració del Ple de la
Corporació, aquesta Comissió Informativa i de Seguiment, per vuit vots a favor
corresponents als regidors srs/res. Sílvia Farrero Tahull (3 vots JxC), Pilar Romero
Gracia (1 vot de FIC), Jordi Moliné Górriz (2 vots ERC-AM), Maria Dolores Juncal
Santos (1 vots PP) i Jaime Serret Simó (1 vot regidor no adscrit), i tres abstencions
corresponents a la regidora sra. Montserrat Muñoz Madueño (3 vots PSC-CP),
dictamina favorablement la proposició presentada i la proposen al Ple de la
Corporació, perquè adopti el corresponent acord tal i com està redactat en la
proposta.
El president, Jordi Llopart Senent

Primer.- Nomenar com a membre de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de
Creixell el voluntari següent:
Sra. Esther Llorens Garriga

DNI XXXXXX

Segon.- Tramitar la seva inscripció com a voluntària acreditada membre de
l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Creixell.

Expedient 1947/2020. Aprovació del Pla Local de Joventut 2020-2024 de
Creixell.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment de 10 de desembre de 2020
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Sotmesa la proposició a la consideració del Ple de la Corporació, s’aprova per
unanimitat dels onze membres assistents dels onze que formen la Corporació,
acordant,

Antecedents
Des de l'aprovació del primer Pla Local de Joventut, l'any 2008 i de l'establiment en el
mateix any del Conveni entre el Consell Comarcal del Tarragonès i els municipis de
Torredembarra, Roda de Berà, Altafulla i Creixell, Zona TRAC, les regidories de
joventut han treballat amb fermesa per tal d'oferir al jovent espais i activitats que
donessin resposta a les seves necessitats i demandes.
Amb aquesta finalitat, des de l'àrea de Joventut s'ha elaborat el nou Pla de Joventut
per les anualitats 2020-2024 el qual pretén dotar els joves del municipi de les eines
necessàries d'esbarjo, formació, recerca de feina i integració en l'activitat local.
Es tracta d'un Pla, les polítiques de joventut del qual, van adreçades a joves amb una
franja d'edat molt ampla, de 12 a 35 anys, sota la perspectiva de gènere, la igualtat i
la inclusió en la diversitat de les persones.
El Pla recull els recursos humans i financers així com els diferents equipaments que
es destinen a la consecució dels objectius contemplats.
Fonaments de dret
- Art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local.
- Art. 13 de la Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut.
És per això, que la regidora delegada de l'àrea de joventut, en ús de les
competències delegades per l'alcaldia per decret de data 14 de juliol de 2020, té a bé
proposar al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords,
Primer.- Aprovar el nou Pla Local de Joventut per a les anualitats de 2020-2024.
Segon.- Notificar l'acord a l'àrea de joventut del Consell Comarcal del Tarragonès.

Atesa la proposta presentada per sotmetre-la a la consideració del Ple de la
Corporació, aquesta Comissió Informativa i de Seguiment, per vuit vots a favor
corresponents als regidors srs/res. Sílvia Farrero Tahull (3 vots JxC), Pilar Romero
Gracia (1 vot de FIC), Jordi Moliné Górriz (2 vots ERC-AM), Maria Dolores Juncal
Santos (1 vots PP) i Jaime Serret Simó (1 vot regidor no adscrit), i tres abstencions
corresponents a la regidora sra. Montserrat Muñoz Madueño (3 vots PSC-CP),
dictamina favorablement la proposició presentada i la proposen al Ple de la
Corporació, perquè adopti el corresponent acord tal i com està redactat en la
proposta.
El president, Jordi Llopart Senent.
Sotmesa la proposició a la consideració del Ple de la Corporació, s’aprova per
unanimitat dels onze membres assistents dels onze que formen la Corporació,
acordant,
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La regidora de Joventut, Pilar Romero Gracia.

Primer.- Aprovar el nou Pla Local de Joventut per a les anualitats de 2020-2024.
Segon.- Notificar l'acord a l'àrea de joventut del Consell Comarcal del Tarragonès.

Expedient 1993/2020. Proposició de JuntsxCreixell i ERC-AM per donar suport
als encausats i encausades per les manifestacions a la Jonquera.
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 5, En contra: 5, Abstencions: 1

Dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment de 10 de desembre de 2020
Atès que la tardor passada, durant els dies 11 al 13 de novembre milers de persones
varen estar exercint el dret a la llibertat d’expressió i de manifestació.
Atès que més de 250 d’aquestes persones estan sent investigades pels delictes de
delicte contra la seguretat vial, desordres públics i danys amb possibles peticions de
penes fins a sis anys de presó per haver-se manifestat de l’11 al 13 de novembre de
2019 a l’autopista AP-7 al Pertús, i posteriorment, a Girona en protesta contra la
sentència dels independentistes empresonats per haver defensat el referèndum de
l’1 d’octubre de 2017.
Atès que el dret a manifestació a favor de les pròpies idees polítiques i a protestar
contra les decisions polítiques, judicials o executives és fonamental en una societat
democràtica i lliure i per tant, el seu exercici hauria de ser protegit i no perseguit
judicialment.

Atès que volem denunciar també, una vegada més, la manca de garanties
processals que hem vist en aquest sumari (interrogatoris massius sense evidències,
abús del secret de sumari, acusacions no fonamentades, tergiversació dels fets,
filtracions interessades a la premsa mentre el sumari en teoria era secret), valent-se
de lleis que només protegeixen l’arbitrarietat governativa i posen en perill la llibertat
de les persones actives i compromeses en la vida social i cultural de les seves viles i
ciutats.
Atès que volem denunciar també que aquestes males praxis, abusos de poder i
vulneracions han estat freqüents en els darrers temps en les causes judicials contra
l’independentisme o els moviments solidaris aplicant el dret penal de l’enemic a totes
elles. En són clars exemples els casos de la Tamara Carrasco, dels CDR’s detinguts
el 23 de setembre, del Dani Gallardo a Madrid i de les 194 persones detingudes a
Catalunya per les protestes post-sentència, entre d’altres.
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Atès que exercir el dret a manifestació i la llibertat d'expressió, en defensa d'una
ideologia o un projecte polític democràtic no és cap delicte ni tampoc ho és voler
canviar el marc polític vigent i per tant, no justifica la persecució política de qui el
defensa públicament.

Atès que volem fem explícita la denúncia contra la llibertat d’expressió, manifestació i
protesta, i pensem que una societat amb les llibertats civils garantides, qualsevol
persona ha de tenir garantida la llibertat per sumar-se a mobilitzacions i accions que
es convoquin en defensa d’aquests drets fonamentals.
Atès que defensem una llei d'amnistia per als gairebé 2.900 represaliats en la causa
general contra l’independentisme perquè és l’única solució col·lectiva i, sobretot, per
poder afrontar la resolució política del conflicte.
Per tot això, els grups de Junts per Creixell i d'Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal, proposem a la Comissió Informativa i de Seguiment dictamini
favorablement l'adopció pel Ple de la Corporació dels següents acords:
Primer.- Exigir als òrgans judicials que cursin l’arxivament de la causa judicial contra
els manifestants de la Jonquera del novembre de 2019, que posa en perill la llibertat
d’expressió, de manifestació i de protesta les quals són fonamentals en una societat
veritablement democràtica.
Segon.- Exigir a l’estat espanyol una llei d’Amnistia per a totes les persones preses i
represaliades, així com el tancament de tots els processos oberts a la causa general
contra l’independentisme.
Tercer.- Mostrar tot el suport, com a consistori, a les persones que estan sent
jutjades per manifestar-se el novembre de 2019 a la Jonquera.
Quart.- Mostrar el rebuig com ajuntament a la persecució judicial arbitrària dels
moviments socials i cívics.
Cinquè.- Comunicar aquests acords al Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya i al president del Govern Espanyol.

Atesa la proposta presentada per sotmetre-la a la consideració del Ple de la
Corporació, resulta la següent votació: 5 vots a favor corresponents als regidors
srs/res. Sílvia Farrero Tahull (3 vots JxC) i Jordi Moliné Górriz (2 vots ERC-AM), 5
vost en contra corresponents als regidors/res srs/res. Montserrat Muñoz Madueño (3
vots PSC-CP), Maria Dolores Juncal Santos (1 vots PP) i Jaime Serret Simó (1 vot
regidor no adscrit) i una abstenció corresponent a la regidora Pilar Romero Gracia (1
vot de FIC)
Existint empat de vosts a favor i en contra es sotmet la proposta a nova votació
resultant: 5 vots a favor corresponents als regidors srs/res. Sílvia Farrero Tahull (3
vots JxC) i Jordi Moliné Górriz (2 vots ERC-AM), 5 vost en contra corresponents als
regidors/res srs/res. Montserrat Muñoz Madueño (3 vots PSC-CP), Maria Dolores
Juncal Santos (1 vots PP) i Jaime Serret Simó (1 vot regidor no adscrit) i una
abstenció corresponent a la regidora Pilar Romero Gracia (1 vot de FIC).
Persistint l'empat, la proposta es dictamina favorablement pel vot de qualitat del
president de la Comissió Informativa i de Seguiment per sotmetre-la a la consideració
del Ple de la Corporació.
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Grup Municipal de JxC, Jordi Llopart Senent
Grup Municipal d'ERC-AM, Jordi Moliné Górriz

El president, Jordi Llopart Senent.
Sotmesa la proposició a la consideració del Ple de la Corporació es produeix un
empat, amb el resultat de 5 vots a favor corresponents als regidors/res srs/res.: Jordi
Llopart Senent, president, Sílvia Farrero Tahull i Francesc Sentís Escamilla de JxC i
Jordi Moliné Górriz i Consuelo Picón Gomis d’ERC-AM, 5 vots en contra
corresponents als regidors/res srs/res. Montserrat Muñoz Madueño, Mari Carmen
Marín Hidalgo i Juan Lara Montero del PSC-CP, Maria Dolores Juncal Santos del PP i
Jaime Serret Simó regidor no adscrit, i l'abstenció de la regidora sra. Pilar Romero
Gràcia de FIC.
Al no ser un assumpte que requereixi majoria absoluta d’acord amb l’establert en l’art.
100.2 del RD 2586/1986 de 28 de novembre, de Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, cal repetir la votació i si
persisteix l’empat decidirà el vot de qualitat del president.
Sotmès l’assumpte altra vegada a la consideració del Ple, el resultat de la votació és
el mateix. En aquesta situació el vot de qualitat del sr. president és a favor i per la
qual cosa s’adopta els següents acords,
Primer.- Exigir als òrgans judicials que cursin l’arxivament de la causa judicial contra
els manifestants de la Jonquera del novembre de 2019, que posa en perill la llibertat
d’expressió, de manifestació i de protesta les quals són fonamentals en una societat
veritablement democràtica.
Segon.- Exigir a l’estat espanyol una llei d’Amnistia per a totes les persones preses i
represaliades, així com el tancament de tots els processos oberts a la causa general
contra l’independentisme.
Tercer.- Mostrar tot el suport, com a consistori, a les persones que estan sent
jutjades per manifestar-se el novembre de 2019 a la Jonquera.

Cinquè.- Comunicar aquests acords al Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya i al president del Govern Espanyol.

Expedient 2046/2020. Moción que presenta el grupo del PP del Ayuntamiento de
Creixell para instar al Gobierno a modificar la Ley Orgánica de modificación de
la LOE para aumentar la calidad de nuestro sistema educativo y garantizar los
derechos fundamentales de los españoles recogidos en la Constitución.
Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 2, En contra: 8, Abstencions: 1,
Comissió Informativa i de Seguiment de data 10 de desembre de 2020
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Quart.- Mostrar el rebuig com ajuntament a la persecució judicial arbitrària dels
moviments socials i cívics.

El Grupo Municipal/Provincial Popular en el Ayuntamiento de Creixell, conforme a lo
previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Propuesta de
Acuerdo/Moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de
Educación (LOMLOE) o “ley Celaá” ha sido tramitada por el Gobierno de España de
espaldas a la comunidad educativa en particular y a la sociedad española en general:
- Inició su trámite parlamentario en pleno estado de alarma y el Gobierno ha
utilizado la situación de pandemia para acelerar los plazos parlamentarios y
hurtar el debate que una ley de estas características exige.
- El proyecto de ley no ha sido informado por el Consejo de Estado ni por el
Consejo Escolar del Estado.
- Se ha rechazado la solicitud del Grupo Popular para que expertos y
representantes de la comunidad educativa (profesores, padres, alumnos, etc.)
informaran y asesoraran a la Comisión de Educación y FP del Congreso. Un
hecho sin precedentes en el debate de otras leyes educativas.

Además de esta falta de diálogo, consenso y transparencia, la "ley Celaá" representa
la imposición de un modelo caduco, anticuado y superado, el de la LOE de Zapatero
que condujo a nuestro país a tasas de abandono educativo temprano cercanas al
30%. La LOMLOE representa un regreso a los principios de la LOGSE tan nefastos
para el conjunto del sistema educativo.
La LOMLOE (tanto en su redacción original como a través de las enmiendas
presentadas por PSOE y Podemos en connivencia con los partidos separatistas)
supone la ruptura del Pacto Constitucional en materia educativa:
1.-Suprime las libertades educativas consagradas en el Artículo 27 de la Constitución
Española y con ello impide a las familias españolas elegir la educación y el centro
educativo que quieren para sus hijos.
2.-Ignora las competencias exclusivas del Estado establecidas en el Artículo 149 de
la Constitución, de regulación de las normas básicas del desarrollo del derecho a la
educación y la libertad de enseñanza además de en la obtención, expedición y
homologación de títulos.
3.-Elimina la condición del castellano como lengua oficial del Estado y como lengua
vehicular en la enseñanza, en el marco de un bilingüismo o trilingüismo integrador.
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- La votación de todas las enmiendas al articulado y el debate público en la
Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso se ha
desarrollado en una única sesión. Los diferentes grupos parlamentarios han
tenido que debatir y votar en una única sesión más de mil enmiendas.

Desde el Partido Popular consideramos la LOMLOE un ataque frontal a nuestra
democracia y un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de
calidad, equidad y libertad propios de los sistemas educativos más modernos e
innovadores, aquellos que han permitido avanzar hacia niveles muy importantes de
conocimientos y competencias. Por ello el Grupo Municipal Popular en el
Ayuntamiento de Creixell, presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1- Instar al Gobierno de España a volver al Pacto Constitucional en materia
educativa y a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que
garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde
escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros
de enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las que las familias
tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad.
2- Respetar y cumplir el Artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes
públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
3- Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y
las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a
la educación.
4- Extender la gratuidad a las etapas post obligatorias: Bachillerato y Formación
Profesional y configurar la etapa de educación infantil de 0-3 años como una etapa
voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno quede sin escolarizar por
razones socioeconómicas.

6- Incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los países de nuestro
entorno con el fin de superar los niveles de conocimientos y competencias exigibles a
los sistemas educativos en el marco europeo: evaluación transparente y rendición de
cuentas, autonomía de los centros, refuerzo de la función directiva, etc.
7- Respetar los cuerpos nacionales del profesorado. En este marco, aprobar un
sistema de selección, formación y carrera profesional para los docentes que permita
situarle en el epicentro de la mejora de la calidad del sistema educativo.
8- Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración del
sistema educativo y garanticen la igualdad de oportunidades:
- Creación de un Fondo de Cohesión Territorial que permita una financiación
adecuada de las comunidades autónomas y permia actuaciones preferentes en
aquellas zonas geográficas o centros educativos que precisen medidas de
calidad específicas.
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5- Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en
la red pública como privada concertada como elementos importantes de un modelo
educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más
adecuada a sus intereses y necesidades.

- Refuerzo de la Alta Inspección educativa para asegurar que el derecho a la
educación sea ejercido en igualdad de oportunidades en toda España y que las
enseñanzas se imparten con observancia de lo dispuesto por la Constitución
Española.
- Implantar una prueba general de Bachillerato, única en toda España
conducente a título con el fin de garantizar unos niveles básicos de calidad en
todo el sistema y asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la
universidad.
- Implantar un Plan de Evaluación General del Sistema Educativo, de
periodicidad trienal que permita al estado disponer de un diagnóstico certero
del sistema y adoptar las decisiones adecuadas para la mejora continua del
mismo.
- Diseñar un currículo común en toda España que represente el 65% de las
enseñanzas comunes en sus propios términos en aquellas CCAA sin lengua
cooficial y el 55% en aquellas que tengan lengua cooficial.
9- Avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo. En este
sentido:
- Desarrollar un Plan integral para la modernización y transformación digital del
sistema educativo avanzando hacia el pleno dominio por parte de todos los alumnos
de las competencias digitales
- Incorporar la obligatoriedad en el sistema educativo español del aprendizaje de una
segunda lengua extranjera.
- Reforzar y modernizar la formación profesional dual adecuándola a las exigencias
de nuestro modelo productivo.

10- Apoyar el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido Popular contra
la LOMLOE para garantizar que no se vulneran derechos recogidos en nuestra Carta
Magna como la libertad de elección o el derecho a recibir educación en castellano,
lengua oficial de España según marca el Art 3 de la Constitución.
11- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno y a la Ministra de
Educación y Formación Profesional, así como a los portavoces de los grupos
políticos con representación en el Congreso de los Diputados.
En Creixell, a de noviembre de 2020.
Mª Dolores Juncal Santos
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
Atesa la proposta presentada per sotmetre-la a la consideració del Ple de la
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- Incorporar a la legislación básica de un Plan de emergencia educativa para
situaciones de catástrofes, crisis sanitarias o contaminaciones graves.

Corporació, aquesta Comissió Informativa i de Seguiment, per vuit vots en contra
corresponents als regidors/res srs/res. Sílvia Farrero Tahull (3 vots JxC), Montserrat
Muñoz Madueño (3 vots PSC-CP) i Jordi Moliné Górriz (2 vots ERC-AM), dos vots a
favor corresponents als regidors/res. Maria Dolores Juncal Santos (1 vots PP) i Jaime
Serret Simó (1 vot regidor no adscrit) i una abstenció corresponent a la sra. Pilar
Romero Gracia (1 vot de FIC), dictamina desfavorablement la proposició.
El president, Jordi Llopart Senent.
Sotmesa la proposició a la consideració del Ple de la Corporació, no s'aprova per vuit
vots en contra corresponents als regidors/res srs/res.: Jordi Llopart Senent, president,
Sílvia Farrero Tahull i Francesc Sentís Escamilla de JxC, Montserrat Muñoz
Madueño, Mari Carmen Marín Hidalgo i Juan Lara Montero del PSC-CP, Jordi Moliné
Górriz i Consuelo Picón Gomis d’ERC-AM, dos vots a favor corresponent als
regidors/res srs/res sra. Maria Dolores Juncal Santos del PP i Jaime Serret Simó,
regidor no adscrit, i l'abstenció de la regidora sra. Pilar Romero Gràcia de FIC.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Dació de compte dels decrets dels mesos de setembre a novembre inclosos.
Es dóna compte dels decrets dictats des del dia 1 de setembre de 2020 fins al 30 de
novembre de 2020.
La numeració dels decrets comença en el núm. 2020-0410, de data 2 de setembre, i
finalitza al núm. 2020-0653, de data 30 de novembre.

Montserrat Muñoz Madueño, como Portavoz del Grupo Municipal del PSC-CP, paso a
exponer lo siguiente en el punto de dación de cuenta de decretos del pleno ordinario
de fecha 17 de diciembre de 2020:
Se pasa a dar cuenta de los decretos realizados y firmados por el alcalde y los
regidores delegados, de los meses de septiembre a noviembre según se hace
constar en el Orden del Día remitida para la celebración de este pleno.
Entre los decretos analizados pasamos a poner de manifiesto lo siguiente:
Decreto 522/2020 de 12.10.2020.- Decreto que se realiza para el nombramiento de
un agente interino de la policía local que fue nombrada con un contrato
IMPRORROGABLE comprendido entre el día 13 de abril al 13 de julio de 2020 según
se describe en el decreto mencionado. Mediante este decreto 522/2020 se procede a
la prórroga del contrato improrrogable, prescindiendo de los procedimientos legales
establecidos sin ninguna motivación de máxima urgencia, por lo que según consta en
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La Sra. Muñoz del PSC-CP fa la següent exposició de motius:

el decreto que nos ocupa es un acto que se dictó prescindiendo total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido, y por tanto es un
ACTO NULO DE PLENO DERECHO en virtud del art. 47.1.e) de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. El nombramiento se realiza desde el 14 de julio hasta
el 14 de octubre de 2020, decreto que se firma 2 días antes de la finalización de la
interinidad lo que significa que el agente nombrado ha estado trabajando sin
nombramiento efectivo del alcalde, cuestión ésta del todo irregular.

Decreto 571/2020 de 02.11.2020.- Decreto por el que se realiza el nombramiento de
otro agente interino de la policía local con un contrato improrrogable de tres meses
comprendido entre el día 1 de noviembre al 31 de enero de 2021 según se describe
en el decreto mencionado. Este decreto tiene informe desfavorable y se hace constar
que es un ACTO NULO DE PLENO DERECHO, dado que no se pueden adquirir
compromisos de gastos por cuantías superiores a los créditos autorizados,
siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos
administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las
responsabilidades a que tengan lugar, tal y como dispone el artículo 173.5 del
Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el cual se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Entendemos que el
acto es del todo irregular e inaceptable, yendo en contra de la legislación vigente,
cuestión ésta del todo irregular.
Decreto 650/2020 de 30.11.2020.- Decreto que se realiza para el pago de las
nóminas del mes de noviembre del personal municipal, donde el SecretarioInterventor hace constar que da por reproducidos los reparos que hizo en su día en
la contratación del personal por falta de procedimiento.
Decreto 651/2020 de 30.11.2020.- Decreto que se realiza para el pago de una
nómina del mes de noviembre de personal de la policía local fuera de la plantilla por
lo que el secretario-interventor hace constar que es un ACTO NULO DE PLENO
DERECHO, dado que no se pueden adquirir compromisos de gastos por
cuantía superior a los créditos autorizados, siendo NULOS DE PLENO
DERECHO los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la
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Decreto 532/2020 de 16.10.2020.- Es un decreto que se dicta en los mismos
términos y con los mismos reparos que el 522/2020, que se diría que está repetido
con el anterior, ya que se refiere a la contratación de la misma persona, si no fuera
porque las fechas del nombramiento de interinidad van desde el 15 de octubre al 14
de enero de 2021. En el decreto se especifica que el nombramiento de un agente
interino de la policía local con un contrato improrrogable comprendido entre el día 13
de abril al 13 de julio de 2020, no obstante el agente siguió ejerciendo su trabajo en
las mismas funciones según se describe en el decreto mencionado, que se prorroga
una interinidad improrrogable, prescindiendo de los procedimientos legales
establecidos sin ninguna motivación de máxima urgencia, por lo que según consta en
el decreto que nos ocupa es un acto que se dictó prescindiendo total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido, y por tanto es un
ACTO NULO DE PLENO DERECHO en virtud del art- 47.1.e) de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. La realización de este decreto supone un acto muy
irregular por parte de quien lo firma, por lo que se está cometiendo faltas tipificadas
en la legislación vigente.

expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que tengan lugar, tal
y como dispone el artículo 173.5 del Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales. Por lo que entendemos que el acto es del todo irregular e
inaceptable, yendo en contra de la legislación vigente.
Es por todo lo expuesto en cada uno de los decretos mencionados exigimos que se
tomen las medidas oportunas por parte de quien corresponda y se restituya la
legalidad incumplida con la toma de decisiones ejercidas en contra de la ley y se
proceda a la anulación de los decretos aprobados con las consecuencias que ello
conlleve.
En Creixell a 17 de diciembre de 2020
Grupo Municipal del PSC-CP
La Sra. Juncal del PP en aquesta mateixa línia pregunta al Sr. Alcalde el perquè
havent un informe desfavorable en aquests decrets s’han portat endavant sense
major objecció.
El Sr. Alcalde, respon que pren nota dels decrets en qüestió la motivació dels quals
es sustenta en la pròpia via d’urgència per seguretat del tema del Covid-19. De tota
manera, comenta que es respondrà expressament.

C) PRECS I PREGUNTES

La Sra. Romero del FIC respon que des del Consell Comarcal del Tarragonès ve una
persona de joventut i es va considerar tenir una persona per orientar a la joventut del
poble en un local del mateix gimnàs. Aquesta persona prové d’una empresa, dijous,
divendres i dissabte de 17 a 21 h. Servirà de prova per a veure com respon el jovent
a aquest punt juvenil que és més d’activitats que informatiu. Per ara funciona molt bé
amb 25 inscrits.
La Sra. Juncal reitera quina és la forma de pagament i que, en aquest cas, demana
que aquestes contractacions es facin de la millor manera possible. La Sra. Romero
respon que l’empresa factura directament a l’ajuntament. Se li comenta, per part del
Sr. Alcalde, que és com una contractació d’una empresa de serveis amb imports d’un
contracte menor i per tant, sense concurs perquè no és estrictament necessari per la
llei de contractes i, conseqüentment, ajustat a la legalitat i la normativa.
La Sra. Muñoz del PSC-CP pregunta el perquè aquest ple no és públic. El Sr. Moliné
respon que hi ha problemes informàtics i que es procurarà resoldre aquest tema el
més aviat possible.
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La Sra. Juncal del PP en referència al Pla Local de Joventut comentat, expressa que
hi ha un monitor que es dedica a fer activitats al jovent i qüestiona quin és el seu tipus
de contracte.

Seguidament comenta que de la neteja de les franges forestals hi ha uns troncs
acumulats des del dia 30 de novembre entre el camí de la Coma a la deixalleria.
Camí que, per cert, està en unes males condicions i que hauria d’arranjar-se. Punt
que la Sra. Romero del Fic també pregunta a lo que el Sr. Moliné diu que s’intentarà
arranjar el millor possible.
La Sra. Farrero de JxC comenta que s’estan demanant explicacions de la seva
actuació i van dir que en breu els traurien però que per problemes del seu personal
amb el Covid van sol·licitar més temps per a portar-ho a terme. Comenta que quan
s’hagin tret els troncs ho explicarà via un comunicat.
Seguidament la Sra. Muñoz del PSC-CP expressa que entre els carrers Verge del
Remei i Verge de la Mercè una persona va caure al ser molt estreta la vorera per la
vegetació excessiva de les parcel·les i allò continua igual. El Sr. Moliné d’ERC-AM
explica que aquesta persona no va presentar cap denúncia i no va sol·licitar cap
indemnització però s’estant fet requeriments als propietaris per a que netegin les
finques.
La Sra. Muñoz del PSC-CP comenta respecte al fons de reposició de SOREA
expressa com es supervisa en concret de la part de la xarxa de clavegueram de
l’avinguda del Ferrocarril així com d’una actuació realitzada a la plaça. El Sr. Moliné
d’ERC-AM diu que ho consultarà i que respondrà expressament. La Sra. Muñoz del
PSC-CP considera que son preus abusius i que creu que ningú fa un seguiment
acurat dels preus.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Així mateix respecte a l’aprovació dels projectes dels plans parcials del Barranc de la
Masieta aprovat en un plenari del mes d’octubre, comenta que des d’urbanisme han
vingut moltes incidències des dels Serveis d’Urbanisme de la Generalitat que
justifiquen que es va fer dita tramitació amb molta pressa endemés amb un conflicte
d’interessos clar amb el tècnic municipal que informava els referits expedients.

