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RESUM DEL PLE ORDINARIDEL 22 D’OCTUBRE DE 2019 

L’Alcalde, Josep Antoni Navarro va donar inici a la sessió plenària, aprovant per unanimitat l’acta anterior en 
data 26 de setembre i va donar compte de les resolucions d’alcaldia del número 70 fins al 80 i les resolucions 
de la Plataforma ACTIO implantada en aquest nou mandat. 

Acte seguit es va procedir a designar mitjançant sorteig els membres titulars i suplents de les meses electorals 
del municipi per a les eleccions. 

Un altre dels punts de la sessió plenària va ser l’expedient de la festa de la Segregació 2019, que va estar 
aprovada per unanimitat per tots els membres que formen part del Ple. On la Sra. Sandra Zaragoza va 
argumentar que si bé el seu grup aprova l’espectacle taurí de la Festa, desconeixen quina serà la seva despesa. 
Intervenint l’alcalde per dir que la ramaderia que actuaria seria la de Hilari Príncep i que el cost el mateix de 
l’any anterior. 

Un altra aprovació va estar la del nomenament del representant al Consorci de Desenvolupament del Baix Ebre 
i Montsià, essent escollit com a titular el Sr. Josep Antoni Navarro i com a suplent el Sr. Ramón Brull. 

Un dels punts més importants de la sessió va ser l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal dels 
tributs per al 2020, que va ser aprovada per 8 vots a favor, 5 d'ERC, 3 de LA VEU i el 3 vots en contra del grup 
de JUNTS argumentant la seva portaveu, la Sra. "Que als quatre mesos d'entrar a govern, ja s'estan pujant els 
impostos, considera que es tindria que haver redactat una memòria econòmica justificativa dels augments més 
detallada, i sobre tot portar a terme un pla de reducció de la despesa.” Intervingué la regidora d'Hisenda, la 
Sra. Marta Mora, per a dir que “s'està treballant en el control de la despesa, però que hi ha que tenir en compte 
que estem oferint molts serveis públics que són deficitaris, i que per tant si tenim que continuar prestant-los, 
tenim que fer-ho via recaptació de tributs, impostos i taxes, que generin nous ingressos per a poder minimitzar 
aquest dèficit tant gran”.  

La Sra. Sandra Zaragoza va contestà que troba injust aquest augment ja que fa poc es van augmentar els valors 
cadastrals a molta gent del municipi i ara aquests veïns estaran doblement gravats. 

Intervingué la regidora Marta Mora “Tenim que continuar oferint serveis i que fa poc es va tenir la possibilitat 
d'augmentar els coeficients cadastrals, i no es va fer, per tant dintre dels límits legals impositius es considera 
adient aquesta pujada en el tipus de l'IBI URBÀ”. 
 
El punt once va ser l’aprovació de la modificació del Reglament de la Llar d’Infants Municipal. Modificació 
aprovada per 8 vots a favor, 5 d'ERC i 3 de LA VEU, i 3 abstencions del grup de JUNTS, motivant la seva portaveu 
Sra. Zaragoza l'abstenció pel tema de l'ampliació de l'horari. 
 
Per finalitzar, a l’apartat de precs i preguntes, la Sra. Bàrbara Curto preguntà el motiu del canvi de la tècnica 
d’ocupació, contestant l’Alcalde que el motiu ha estat per a que aquest servei estigui més proper al ciutadà, ja 
que la mateixa tècnica d’ocupació serà la que portarà a terme la implantació del Pla Local de Joventut. 
 
Un cop finalitzat l’apartat de precs i preguntes l’alcalde va donar per finalitzat el Ple. 
 
 
 


