
Respostes a les preguntes formulades per l’oposició municipal en el ple del 24 de 
setembre de 2019 

La regidora del grup municipal CUP-PA, Griselda Pau, pregunta si el cap de gabinet, Sr. 
Carles Singla, pot assistir a les juntes de govern, ja que figura com assistent en un acta 
d’aquest òrgan. 

Resposta: 

L’Alcalde té la potestat de convidar a les Juntes de Govern aquelles persones la presència 
de les quals consideri necessària o convenient.  

La regidora del grup municipal CUP-PA, Griselda Pau, pregunta sobre el servei de 
direcció de comunicació, amb un import de 62.920’00 €, si cal un import tant elevat 
pel tema de comunicació. Es pensava que aquesta tasca la faria el Sr. Carles Singla, 
sense retribució. Quan disposin de tota la documentació valoraran si aquest import es 
excessiu o no.  
Resposta: 

Per tal que disposi d’informació suficient per fer aquesta valoració se la informa que en 
la licitació dels serveis de promoció i difusió del projecte “Alt Camp: Història i Patrimoni, 
les arrels d’una terra” –efectuada pel Consell Comarcal de l’Alt Camp seguint les pautes 
del Fons Europeu de Desenvolupament Regional– es pren com a referència dels costos 
salarials el Conveni Col·lectiu del 2019 del sector d’empreses de publicitat de l’Estat 
Espanyol. Concretament, les dedicacions que es prenen com a referència són les de cap 
de projecte o redactor sènior, que es poden considerar càrrecs equivalents a la direcció 
de comunicació d’un Ajuntament amb unes dimensions i una activitat com el del Pla de 
Santa Maria. Segons el conveni esmentat, aquests càrrecs tenen un sou anual de 
18.780,26. A aquesta xifra, caldria sumar-li la quota patronal a la Seguretat Social, que 
és del 31,25%. La quantitat resultant dona un sou anual de 24.649 euros per una 
dedicació de 40 hores setmanals. Val a dir que en el cost final per al Consell Comarcal, 
caldrà afegir l’IVA, que no està inclòs en aquestes xifres. 

La dedicació del servei de Direcció de Comunicació de l’Ajuntament del Pla està 
calculada en un temps parcial del 50%, és a dir, 20 hores setmanals. Per tant, la quantitat 
que correspondria si s’utilitzés el mateix barem seria la meitat de 24.649 euros, és a dir, 
12.324,5 euros anuals (sense IVA).  

El servei de Direcció de Comunicació s’ha contractat per dos anys per un preu de 22.800 
euros (sense IVA), per tant el cost anual és la meitat d’aquest import: 11.400 euros. Hi 
ha, doncs, una diferència favorable a l’Ajuntament del Pla, de 924 euros anuals. 

Quan a les tasques a realitzar pel servei de direcció de comunicació, estan llistades en el 
plec de prescripcions tècniques de la licitació i en la documentació presentada per 
l’adjudicatària estan desglossades amb un elevat grau de detall. Aquesta documentació 
està a la seva disposició a l’Ajuntament, però a l’equip de govern li consta que els 
portaveus dels grups de l’oposició n’han rebut les oportunes explicacions orals per part 
de l’adjudicatària. 



Quant a les funcions del cap de gabinet, figuren en el nomenament que es va aprovar el 
passat mes de juliol i són bàsicament d’assessorament i col·laboració en matèries 
diverses. Si bé és cert que entre aquestes hi figura la comunicació, les tasques del 
gabinet i les de direcció de comunicació són manifestament diferents i 
complementàries.  

El regidor del grup municipal (ERC- AM), Josep Maria Canela, desitja saber quins son 
els criteris de valoració d’interès general de les bases reguladores per l’atorgament de 
les subvencions a les entitats. 

Resposta: 

S’adjunta, en aquest mateix document, al final, l’ordenança reguladora de les 
subvencions.  

El regidor del grup municipal (ERC- AM), Josep Maria Canela, en relació a la casa de 
“Cal Cabre”, desitja poder disposar d’un informe tècnic sobre l’estat de l’edifici. 
Convindria replantejar que es fa amb totes les propietats municipals, que moltes son 
antigues i requereixen de molt manteniment. 

Resposta: 

S’informa que ara mateix l’Ajuntament no disposa d’un informe tècnic complet sobre 
l’estat de l’edifici. L’arquitecta municipal ha supervisat les obres que s’hi ha realitzat fins 
al moment i el podrà informar amb més detall. Així mateix, si s’elabora qualsevol 
informe com el que sol·licita, el tindrà a disposició. També es posa de manifest que, atès 
que l’edifici va ser llegat al municipi pel Sr. Josep Rovira, l’Ajuntament creu convenient 
fer reconeixement d’aquesta donació utilitzant la denominació de “Cal Rovira” per 
referir-se a l’edifici. 

El regidor del grup municipal (ERC- AM), Josep Maria Canela, demana un resum 
detallat de l’estat de comptes de la Festa Major. 

Resposta: 

Un resum general de l’estat de comptes de la Festa Major es va publicar en el Butlletí 
Municipal del passat mes d’octubre. A continuació es desglossen les despeses que 
figuren recollides en aquell: 

 

Activitat  Cost  
Dissabte 3 d'agost   
Grallers del Pont d'Armentera  Sense cost  
Pedregada de caramels  214,00 €  
Sopar popular (La Placeta)  601,60 €  
Actuació de Joan Reig  1.633,50 €  
Actuació 9 Stil  544,50 €  
Diumenge 4 d'agost   



Activitat  Cost  
Dinar de la Gent Gran  6.171,00 €  
Espectacle "Entre llençols"  600,00 €  
Dimecres 14 d'agost   
Xaranga Suquet Calero  1.149,50 €  
Basilisc de Valls  500,00 €  
Actuació de Cool Fiction a l'Espardenyada popular  1.149,50 €  
DJ's del Pla  200,00 €  
Dijous 15 d'agost   
Bastoners de Valls  200,00 €  
Festa de l'Escuma  423,50 €  
Nova Blanes Orquestra (Sardanes, concert i ball)  8.470,00 €  
Divendres 16 d'agost   
Inflables a la piscina  Sense cost  
Dixieland a la Réria  700,00 €  
Espectacle Joan Pera - Capri  5.343,00 €  
Diables de Riba-roja  1.200,00 €  
Fluorparty  350,00 €  
Dissabte 17 d'agost   
Tobogan d'aigua  2.178,00 €  
FabrikFest (Reggae per a Xics, Crim, Atupa, The Jef!, Plan B i DJ)  22.990,00 €  
Diumenge 18 d'agost   
Actuació de Xiula  2.631,75 €  
Cursa Ciclista  3.115,75 €  
Servei d'ambulància  162,50 €  
Sopar Popular  771,00 €  
Actuació Costa Daurada  701,80 €  
Càtering   
Aperitiu entitats   1.040,00 €  
Berenar gegants  314,82 €  
Menús orquestra  435,12 €  
Sopar Joan Pera  18,26 €  
Berenars diversos a la Piscina  460,00 €  
Programa i publicitat   
Publicitat Hit 103  502,15 €  
Publicitat El Vallenc Festa de les Neus  783,78 €  
Publicitat Diari de Tarragona  1.210,00 €  
Publicitat Més Tarragona  356,95 €  
Publicitat Festacatalunya.cat  133,10 €  
Maquetació i impressió programa  906,29 €  
Publicitat a Les Gralles   121,00 €  
Banners a El Vallenc  302,50 €  
Publicitat L'Opció  712,39 €  
Publicitat El Vallenc Festa Major  1.249,33 €  
Subministraments   



Activitat  Cost  
Fustes per a les paelles  36,30 €  
Bandera envelat  34,42 €  
Materials per a la Fluorparty i similars  221,27 €  
Sonorització diverses activitats  3.103,65 €  
Trofeus competicions esportives  244,00 €  
Lloguer generador  561,83 €  
Sonorització del dinar 4/3/19)  907,50 €  
Instal·lacions i suport a la Brigada Municipal   
Treballs diversos (A. Montserrat)  4.294,16 €  
Treballs diversos (J. Baldrich)  2.349,92 €  
Total  82.299,64 €  

 

 
















