
RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN EL PLE DE 26/11/2019 
 
A) Preguntes formulades en el debat sobre el pressupost municipal per al 2020 
 
La partida pressupostària 143.3411 (Socorrista piscina) no va tenir despesa. Era un contracte 
a banda? 
La partida pressupostària té consignació inicial perquè, depenent de les disponibilitats del 
servei, aquest es pot gestionar mitjançant contractació de personal directament per 
l’Ajuntament o be mitjançant un contracte de prestació de serveis. Si s’opta per fer una 
contractació laboral, s’ha d’imputar a aquesta partida pressupostaria 143.3411. Si s’opta per 
fer una contractació de serveis, s’ha d’imputar a una partida pressupostària del capítol 2. 
 
La partida pressupostària 150.9200 (Complement productivitat) i la 122.9200 (Retribucions 
especialitat), què són i quan es paguen? 
La partida pressupostaria 150.9200 (Complement productivitat) va destinada a  retribuir  el 
rendiment, l’activitat i la dedicació extraordinària, l’interès o la iniciativa amb què s’exerceixin 
els llocs de treball. 
La partida pressupostària 122.9200 (Retribucions especialitat) de l’estructura pressupostària 
de les entitats locals són crèdits destinats a concedir determinades retribucions en espècie que 
tinguin caràcter personal i no puguin ser considerades com a despeses socials d’un conjunt de 
funcionaris (a títol indicatiu, indemnitzacions per a vestuari en els casos en què sigui 
procedent, vals de menjar, assegurances de salut). 
El pagament per aquest concepte té beneficis fiscals. No representa un increment de la 
nòmina, únicament canvia el concepte per el qual es cobra. 
 
 La partida pressupostària 151.9200 (Gratificacions) té consignació però no té despesa a final 
d’any. Es qüestiona si cal aquesta partida. 
A aquest concepte s’hi han d’imputar les retribucions de caràcter excepcional reconegudes per 
serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de feina, sense que en cap cas puguin 
ser fixes en la quantia ni periòdiques en la meritació. Una vegada aprovada pel Ple la seva 
dotació pressupostària, correspon a l’Alcalde la seva distribució quan es donin els supòsits de 
fet per al seu atorgament. Si no es donen, no es paguen. 
 
De la partida pressupostària 33812.219 (Infraestructura Fira de Tardor) se n’ha demanat 
diverses vegades el desglossat. Es desitjaria poder-ho tenir per poder-ho valorar.  
 
Es detalla en el quadre a continuació: 
 
INFRASTRUCTURA FIRA DEL VENT 2019   
Camp de vol (activitats i instal·lació del servei de bar)       4.617,00    
Publicitat (tanques, ràdio, premsa, megafonia) i impressió de programes       6.295,34    
Passarel·la (infrastructura, il·luminació, sonorització…)       4.126,32    
Trofeus, plaques, records, cava, vi       2.834,57    
Estands i carpa (lloguer, muntatge i desmuntatge)     20.204,75    
Activitats al Recinte Firal (planetari, tallers, vídeo història del Pla)       3.937,06    
Vigilància       3.336,88    
Transport (bus, taxi)           620,00    
    
 TOTAL     45.971,92    

 



La partida pressupostària 3420.22200 (Telèfon del Pavelló) no té despesa a final d’any. Es 
qüestiona si cal aquesta partida.  
A la partida pressupostària 3420.22200 s’imputen les despeses del telèfon del Pavelló 
Poliesportiu. A 31 de desembre, la despesa generada per la contractació de la línea de telèfon 
va ser de 782’28 €. En aquesta despesa hi entra el wifi d’ús intern del Pavelló, del Gimnàs i de 
l’Escola de Futbol. 
 
La partida pressupostària 4910.22200 (Telèfon de l’emissora), fa anys que no hi ha ràdio. No 
hauria de tenir despesa. Si no funciona, com és que hi ha despesa de telèfon?  
La despesa es correspon a la línea de telèfon contractada que ha representat un total anual de 
466’04 €. La línia està físicament situada a l’estudi de ràdio que hi ha al Centre Cívic. Això 
permet de disposar d’una línia de telèfon fix en aquest edifici municipal. 
 
La partida pressupostària destinada a Festes de Nadal, es desconeix quina és aquesta 
despesa. Es desitja saber si hi inclou la Festa Major d’Hivern.  
Aquesta despesa correspon a les diferents activitats que es realitzen en el transcurs de les 
Festes de Nadal (Cagatió, Parc de Nadal, obsequis i llaminadures, etc.) No inclou la Festa Major 
d’Hivern. 
 
Respecte de la partida pressupostària per la prestació per serveis esportius, es desitja saber 
a que van destinats els 12.000 euros. 
Aquesta partida pressupostària sorgeix del detall que s’ha cregut convenient fer per a aquest 
exercici de la partida 9200.22799 de prestació de serveis generals. Així, s’individualitzaran, en 
aquesta partida, les despeses per la prestació d’aquests serveis que es realitzin (piscina, 
substitucions, vacances del monitor del gimnàs, etc.)  
 
Sobre la partida pressupostària 2310.465 (Assistenta social), l’any passat aquesta partida no 
va tenir despesa. S’entén que si es té un conveni amb el Consell Comarcal, aquesta despesa 
es deu reflectir en alguna altra partida pressupostària. Es considera erroni que hagi de sortir 
aquí.  
Durant el mes de desembre de 2019 s’ha regularitzat (com es fa a cada exercici) el conveni 
amb el Consell Comarcal i s’ha fet efectiva amb càrrec a aquesta partida la despesa de 
17.446’15 €. No existeix cap error en la imputació de la despesa en aquesta partida 
pressupostària. 
 
La partida pressupostària 3420.632 (Millores del Pavelló), ens agradaria saber quines 
millores són aquestes. 
A l’exercici 2019 la millora s’ha concretat en 4.386’25 € per la rehabilitació de la vorera del 
Pavelló. A principi de l’exercici 2020, s’ha realitzat el pintat de les línies de la pista poliesportiva 
per jugar a futbol sala. 
 
En general ens agradaria que les despeses de llum i telèfon passessin a Parlem o a Catllum i 
no fossin Endesa o Telefònica o empreses d’aquestes estatals.  
Quant a l’electricitat, l’Ajuntament està adherit a l’Acord Marc per al Subministrament 
d’Energia Elèctrica que va formalitzar el Consorci Català per al Desenvolupament Local amb 
l’empresa Endesa. Aquest acord permet obtenir millors condicions econòmiques als 
ajuntaments catalans que l’han subscrit. 
Pel que fa a les telecomunicacions, s’està fent una anàlisi dels serveis actuals i de les 
necessitats futures de l’Ajuntament, a partir de la qual cosa s’estudiarà si convé canviar 
d’empresa subministradora. 
 
 



B) Preguntes formulades pel grup municipal CUP-AMUNT en l’apartat de Precs i preguntes 
 
Sobre l’ampliació de la Depuradora, segons una notícia, l’antiga depuradora té una capacitat 
per abastir 3.125 habitants, que ja són més dels que té El Pla actualment, i amb l’ampliació 
posa que s’abastiria el doble d’aquesta població, o sigui 6.300, més o menys. Es pregunta 
com és que es fa aquesta ampliació si amb l’anterior ja hi ha prou capacitat.  
La xifra de 3.125 habitants figura en el projecte de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) com una 
referència inicial del moment en què es va construir la depuradora actual. Aquesta xifra no té 
en compte el Polígon Industrial ni el creixement d’aquest. Actualment la depuradora ja no té la 
capacitat de tractar en temps real l’aigua que rep en dies laborables. Així, durant el dia, part de 
les aigües residuals s’emmagatzemen en un dipòsit i es tracten durant la nit, quan baixa 
l’activitat industrial. L’ampliació de la depuradora permetrà dotar aquesta d’una segona línia 
de tractament d’aigua més moderna. 
Aquesta ampliació ha estat una petició reiterada de l’Ajuntament a l’ACA, però no tindrà cap 
cost per al municipi, perquè se’n fa càrrec completament l’Agència. D’aquesta manera 
s’assegura que el poble està dotat d’una instal·lació moderna, posada al dia i amb capacitat 
d’assumir el creixement de la població i el de les indústries instal·lades al Polígon. 
 
A la Junta de Govern amb data 1 d’octubre de 2019, hi ha l’aprovació de l’adquisició –a la 
Sra. Carme Mateu Clofent i per valor de 4.595,95 euros– d’un vehicle per donar servei de 
transport públic a la Torre de Santa Maria. És tan econòmic que el dubte era si farà transport 
ella. Com funcionarà aquest servei? 
La legislació vigent permet que un ajuntament pugui establir un servei municipal de transport 
dins dels límits del seu terme. Aquest servei, doncs, el facilitarà l’Ajuntament amb personal 
habilitat per realitzar-lo. No el realitzarà la Sra. Mateu. En una primera etapa, s’oferirà 
transport escolar gratuït per a infants residents a la Torre de Santa Maria i El Vedat que 
assisteixen a l’Escola Sant Ramon. En funció de la demanda, s’oferirà també un servei de 
transport per a persones que no disposen de vehicle propi perquè puguin venir al nucli del 
municipi per anar al Consultori Mèdic o a fer compres. No s’ha definit si aquest segon servei 
serà gratuït o de pagament. 
 
A la mateixa Junta de Govern, les factures de recollida de la brossa s’adjudiquen al Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà, en lloc del Consell Comarcal de l’Alt Camp. Es pregunta 
quin és el motiu.  
La raó és que el tractament de la fracció orgànica es gestiona des del Consell Comarcal de la 
Conca de Barberà. 
 
Sobre el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Parròquia de l’Assumpció per l’ús de 
l’orgue. Es pregunta quin és l’import del conveni i quin és l’abast d’aquest. S’entén que hi ha 
una cessió d’ús i es qüestiona que després de l’arranjament el puguin vendre, ja que és un 
patrimoni del Pla. Així mateix, s’ha publicat la notícia que ja s’havien comprat uns tubs per 
aquest orgue. Es pregunta com és que això no surt al pressupost, si s’han comprat 
anteriorment.  
El cost del manteniment de l’orgue i de les millores a realitzar en el temps de vigència del 
conveni, que és de quatre anys, es pressuposta en un màxim de 27.251,47€. No hi ha una 
distribució temporal concretada per a aquesta despesa. El conveni contempla la cessió d’ús de 
l’orgue en favor de l’Ajuntament. Tot i així, la seva finalitat principal és poder accedir a 
subvencions per a la restauració i millora de béns mobles de tipus cultural i patrimonial, a 
través de les quals es vol aconseguir cobrir aquell cost o bé el màxim percentatge possible, en 
funció de les convocatòries que obrin les diferents institucions.  



Tot i que la titularitat de l’orgue és de la Parròquia de l’Assumpció, és cosa sabuda que 
l’adquisició es va finançar amb aportacions populars. Ni la Parròquia ni l’Arquebisbat han 
esmentat mai la hipòtesi que aquest instrument es pugui posar a la venda. 
Quant als tubs, en el text del conveni, es fa referència a una quantitat pendent d’abonar (d’una 
factura de 31/11/2010) que correspon justament al cost dels tubs, que van ser adquirits pel 
restaurador de l’orgue, Sr. Wilfried Praet. Ell mateix els conserva i en té cura.  
El conveni signat es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament. 
 
Sobre la Residència, es pregunta com és que hi ha una partida destinada a la primera fase de 
la construcció si el projecte no està encara aprovat per ple, i si aquest projecte s’ha presentat 
als departaments corresponents de la Generalitat i se’n disposa del vist i plau. Si això és així, 
com es pot haver decidit l’emplaçament, si ha de ser una residència per a la gent del poble.  
Les obres previstes consisteixen únicament en la neteja de l’espai i no és necessari un projecte 
formalitzat i aprovat pel plenari. L’avantprojecte ha estat consultat amb els departaments de la 
Generalitat corresponents, que han donat les indicacions sobre la normativa a la qual s’ha 
d’ajustar. Pel que fa a l’emplaçament de la Residència a l’antiga fabrica tèxtil, s’han fet diverses 
assemblees de veïns en les quals s’ha exposat el tema sense que hi hagi hagut cap objecció. 
Així mateix, la tria de l’emplaçament figurava com un punt destacat al programa electoral de 
Junts pel Pla, que va rebre l’aval de les urnes. 
 
Es demana el desglossat de la Festa Major d’Estiu del 2019, i el projecte de la Residència.  
El desglossat de la despesa de la Festa Major d’Estiu del 2019 es va lliurar en el plenari de 
novembre de 2019, en les respostes a les preguntes de l’oposició. Pel que fa al document amb 
l’avantprojecte de Residència de gent gran, està a disposició per ser consultat a les oficines de 
l’Ajuntament. 
 
C) Preguntes formulades pel grup municipal ERC-AM en l’apartat de Precs i preguntes 
 
En relació als abocaments de fangs de depuradora, quines mesures de control es podrien 
tenir a nivell de mossos o agents rurals? 
L’Ajuntament contracta un guarda rural que fa tasques de vigilància del terme i denuncia 
aquelles accions punibles al Cos d’Agents Rurals. 
 
Sobre els expedients executius en els quals s’insta els propietaris de determinades parcel·les 
de la Urbanització Torre de Santa Maria a netejar-les i mantenir-les en condicions de 
salubritat, es desconeix si es fan cartells, si s’envien correus electrònics als propietaris o si es 
telefonen, per tal de no haver d’arribar a fer execucions.  
Els propietaris afectats són informats per diversos mitjans, incloent una trucada telefònica. 
Se’ls ofereixen diverses possibilitats per dur a terme la neteja. Fins al moment present, aquest 
tipus de situacions sempre s’han resolt per aquesta via i l’Ajuntament no ha hagut de netejar 
mai cap cap parcel·la amb els seus propis mitjans. L’expedient executiu és un instrument per 
formalitzar el tractament d’aquestes situacions. 
 
Quant a la restauració de la façana de La Fàbrica, això depèn del Consell Comarcal a través 
del fons FEDER, pel que s’ha vist. Es pregunta quants diners es van rebre del fons FEDER i 
quan començaran les obres.  
Del fons FEDER es rebran 146.455’68€ per a l’execució de l’actuació “Restauració de la Fabrica 
i construcció d’un museu i centre d’interpretació tèxtil”. La licitació de les obres està prevista 
per al mes de març i es preveu que podrien iniciar-se entre maig i juny. 
 
 
 



Sobre la licitació del servei de gestoria, es pregunta a quina gestoria s’ha adjudicat.  
Per acord de la Junta de Govern de data 12 de novembre de 2019 es va adjudicar a la millor 
oferta, presentada per REDDIS CONCA S.L. 
 
Sobre el vehicle que anirà a la Torre de Santa Maria, pregunta quins horaris farà i a qui anirà 
destinat.  
Com s’indica en una resposta anterior, anirà destinat a nens i nenes que són alumnes de 
l’Escola Sant Ramon i a persones que precisen desplaçar-se al nucli del municipi i no disposen 
de vehicle propi. Els horaris encara no s’han definit. 
 
Sobre el conveni de l’Ajuntament amb la Parròquia per l’ús de l’orgue també en demana una 
còpia.  
Com s’indica en una resposta anterior, el text signat del conveni està a disposició per a la seva 
consulta a les oficines de l’Ajuntament. 


