
Respostes a preguntes de l’oposició municipal 
Formulades en el ple de 28 de juliol de 2020 i que van quedar pendents de 
respondre 
 
Preguntes formulades pel grup municipal ERC-AM 
 
En la junta de govern del dia 5 de maig de 2020 s’aprova el conveni entre el Consell Comarcal 
de l’Alt Camp i l’Ajuntament del Pla de Santa Maria sobre el Pla Local de Joventut, al qual es 
destina una quantitat de 5.480’00 €. Es desitja saber a què es destinaran aquests diners i si 
es fa arribar a les persones adequades. Així mateix, es demana una copia del projecte 
d’actuacions del pla local de joventut.  
 
Es tracta d’un conveni que es signa de forma bianual i que està establert en el Pla Local de 
Joventut que es va aprovar ara fa quatre anys. Els diners suposen, aproximadament, un 10 per 
cent de l’import que l’Ajuntament dedica en el seu pressupost a activitats per a la Joventut. 
Entre aquestes, figuren el Curs de Monitor de Lleure, la Setmana Jove, els concerts per a joves i 
tot allò que fa referència als plans de treball contemplats en el Pla Local. Es farà arribar al 
regidor una còpia d’aquest pla. 
 
Sobre el servei de l’agent cívic, es pregunta quines funcions té, el seu horari, i si hi ha 
coordinació amb el Mossos d’Esquadra. Seria convenient que s’expliqués a la ciutadania 
quina es exactament la seva funció, i que es conegués el seu telèfon, per si fos necessari 
contactar-hi.  
 
Les funcions de l’Agent Cívic són treballar per al compliment de les ordenances municipals en 
tot allò que té a veure amb el respecte i la bona convivència i, quan és necessari, informar 
veïnes i veïns de com cal fer les coses. L’agent cívic no pot denunciar, però està en contacte 
amb els Mossos d’Esquadra que es poden fer càrrec de les situacions que escapen a la seva 
competència. A més d’informar, l’agent també pot ajudar les persones que ho necessiten, 
especialment la gent gran o amb discapacitats. Tot i que no té atribucions per a sancionar, 
quan detecta accions poc respectuoses, les descriu i notifica a l’Ajuntament. L’horari d’actuació 
és variable. L’agent va uniformat i amb un vehicle identificat. L’Ajuntament considera que la 
seva presència al municipi ajuda a millorar la sensació de seguretat. Els veïns han estat 
informats a través de la pàgina web i les xarxes socials de l’Ajuntament, així com dels mitjans 
de comunicació. Per contactar-hi, es pot fer a través de l’Ajuntament. 
 
Preguntes formulades pel grup municipal CUP-AMUNT en l’apartat de Precs i preguntes 
 
En la junta de govern del dia 5 de maig de 2020, s’aprova una bestreta de caixa fixa al regidor 
Josep Silvestre per la quantitat de 1.000’00 €. Es desitja saber la periodicitat i el per què 
d’aquesta bestreta.  
 
La finalitat perseguida és agilitzar els procediments ordinaris de despesa, caracteritzats per ser 
habituals en el funcionament: per a les atencions corrents de caràcter periòdic, repetitiu, tals 
com dietes, despeses de locomoció, material d'oficina no inventariable, conservació i altres de 
similars característiques. Alhora, es tracta de complir amb la normativa sobre aprovació de les 
despeses. 
El regidor habilitat que rep bestretes de caixa fixa retrà comptes per les despeses ateses amb 
les mateixes a mesura que les seves necessitats de Tresoreria aconsellin la reposició dels fons 
utilitzats. Les ordres de pagament de reposició de fons s'expediran amb aplicació als conceptes 



pressupostaris a què corresponguin les quantitats degudament justificades i per l'import de les 
mateixes, prèvia presentació i aprovació per la junta de govern dels corresponents comptes. 
 


