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A l’atenció del Senyor Secretari i el Senyor Alcalde, 

D’acord amb l’article 98.a de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que diu: 

<<el ple té sessió extraordinària (…) quan ho demana la quarta part, almenys, del 
nombre legal de membres de la corporació, sense que cap regidor pugui sol·licitar més de 
tres anualment. En aquest últim cas, la celebració d'aquest ple no es pot endarrerir més 
enllà de quinze dies hàbils des que ha estat sol·licitada, i no es pot incorporar 
l'assumpte a l'ordre del dia d'un ple ordinari o d'un altre extraordinari amb més assumptes 
si els sol·licitants de la convocatòria no ho autoritzen expressament. 

Si el president no convoqués el ple extraordinari sol·licitat pel nombre de regidors indicat 
dins el termini de quinze dies assenyalat, aquest restarà convocat automàticament per 
al desè dia hàbil següent al de la finalització del termini esmentat, a les dotze hores, 
la qual cosa s'ha de notificar pel secretari de la corporació a tots els membres d'aquesta el 
dia següent de finalitzar aquell termini de quinze dies.>> 

 … els regidors signants, representants d’una quarta part del Ple de l’Ajuntament 
d’Altafulla, demanem la convocatòria d’un Ple Extraordinari amb els següents punts a 
l’Ordre del dia: 

1. PRESA DE POSSESSIÓ DE DANIEL FRANQUÈS I MARSAL COM A 
NOU REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL DE L’EINA-AM. 

2. MOCIÓ PER REALITZAR UNA CONSULTA POPULAR PER DECIDIR 
LES INVERSIONS DE 2016. 

Els Grups Municipals de L’EINA-AM i Ciutadnans fem una proposta a totes les formacions 
polítiques altafullenques per tal de definir plegats, conjuntament amb la ciutadania, quines 
han de ser les inversions que definiran el nostre model de poble aquest 2016. 

La proposta que fem ja s’ha posat en practica anteriorment al nostre poble. El 2012 vam 
consultar sobre l'adhesió d’Altafulla a l’AMI, el 2013 el Consell de Participació Ciutadana 
va organitzar la consulta on es va decidir suavitzar els ressalts de Marqués de Tamarit, i la 
consulta popular de 2014 on es va decidir reurbanitzar el Carrer Martí d’Ardenya. 

A més, aquesta consulta popular posaria de nou a Altafulla com a referent a l'hora de fer 
participar els seus conciutadans. Posar la totalitat del pressupost d’inversions en mans de 
la població és una mesura que a hores d’ara encara no ha portat a terme cap municipi de 
Catalunya.  
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Creiem que avui en dia la ciutadania no només s’ha d’expressar un cop cada 4 anys, sinó 
que també ha de tenir la capacitat d’incidir en la presa de decisions més importants. 
D’altra banda estem segurs que el vot que ens confia la ciutadania mai és un si 
incondicional al nostre programa electoral. 

Per tot això, l’Ajuntament d’Altafulla acorda celebrar una Consulta Popular d’acord el 
següent: 

• La pregunta: “La partida d’inversions de l’Ajuntament d’Altafulla per al 2016 és 
de 1,6M€. Quines creus que han de ser les inversions més prioritàries?” 

• Les respostes: Cada votant podrà seleccionar projectes fins a esgotar la partida 
pressupostària d’1,6M€. Com més vots tingui un projecte, més prioritari serà. 

• El cens: Tenen dret a vot a aquesta consulta aquells altafullencs i altafullenques 
empadronats al municipi i que siguin majors de 16 anys. 

• La data: es podrà votar de manera telemàtica del 10 al 26 de juny, darrer dia de 
votació que es donaria l'opció a votar en urna, i per tant, de manera presencial. 

• La Comissió de Seguiment: Els Grups Municipals nomenaran una persona que 
formarà part del grup encarregat d'organitzar la consulta popular. El Consell de 
Participació també tindrà la representació d’un dels seus membres. La Comissió 
valorarà les capacitats de l’Ajuntament respecte el realisme dels projectes 
presentats. 

• Les Propostes: Cada Grup Municipal podrà fer fins a un total de 3 propostes. La 
ciutadania també podrà fer les seves propostes sempre i quan tingui el suport de 
100 veïns empadronats. Cada proposta haurà d’anar acompanyada d’un 
pressupost, memòria valorada o quantitat màxima a invertir. La data límit per 
presentar les propostes serà l’1 de juny.  
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3. MOCIÓ PER MODIFICAR LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA D’AIGÜES 
D’ALTAFULLA 

Amb l’objectiu de garantir la presència de totes les formacions del Ple de l’Ajuntament 
d’Altafulla, el Ple de l’Ajuntament d’Altafulla acorda: 

PRIMER- Modificar la composició actual de la Junta d’Aigües d’Altafulla per la 
següent: 

Presidència: Pere Gomés i Miquel (CIU) 
Vicepresidència: Marisa Méndez-Vigo i Campos (AA-E) 
Vocal: Daniel Franquès i Marsal (L’EINA-AM) 
Vocal: Alberto Moreno i Espinosa (Cs) 

SEGON- Tanmateix, els regidors i regidores de l’Ajuntament d’Altafulla podran 
assistir i participar sense dret a vot a les reunions de la Junta. 

4. MOCIÓ PER PERMETRE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES AL CARRER 
MARTÍ D’ARDENYA I PEATONALITZACIÓ DEL CARRER BAIXADA DE 
LA TORRETA 

El 25 de maig de 2014 l’Ajuntament d’Altafulla va celebrar una consulta popular, per 
decidir on s’invertirien 100.000€ provinents d’un increment del coeficient de l’IBI que va 
imposar el govern espanyol. Des de l’equip de govern es van oferir dues opcions a la 
població: arreglar els vestuaris de l’Estadi Municipal o la remodelació del Carrer Martí 
d’Ardenya. A la consulta estaven convocats a votar 3.589 electors, un 31% (1.116) va 
acudir a les urnes i, d'aquests, un 65% (727) va escollir arreglar el carrer de Martí 
d’Ardenya.  

La proposta guanyadora especificava que només es permetria la circulació rodada, i en 
cap cas, l’estacionament de vehicles. D’aquesta manera els vianants guanyaven espai i 
seguretat, i al mateix temps es mantenia el Carrer Martí d’Ardenya com un eix vertebrador 
del Casc Antic d’Altafulla. Finalment el carrer s’ha convertit en un espai exclusiu de 
vianants, fent que el Carrer Baixada de la Torreta, fins ara peatonal, tingui ús rodat de 
vehicles i que el Carrer Sant Martí sigui (a la pràctica) de dues direccions. 

Lamentem que malgrat que la ciutadania va votar una proposta concreta, la regidoria 
d’Urbanisme hagi actuat al marge de la decissió presa per voluntat popular. És per això 
que el Ple de l’Ajuntament d’Altafulla acorda: 

PRIMER - Convertir el Carrer Martí d’Ardenya en un vial d’accés rodat de vehicles 
tal com van votar els i les veïnes d’Altafulla a la Consulta Popular del passat 25 de 
maig de 2014. 

SEGON - Tornar a establir l’ús peatonal del Carrer Baixada de la Torreta. 
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TERCER - Establir el sentit dels vehicles del Carrer Sant Martí en una única 
direcció, donant continuitat al Carrer Martí d’Ardenya. 

5. MOCIÓ PER FACILITAR ESPAIS DE TREBALL ALS GRUPS 
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT D’ALTAFULLA A L’EDIFICI SEU DE 
LA CORPORACIÓ 

Atès el decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

Atès que l’article 170 fa referència als mitjans dels quals –de manera obligatòria- han de 
disposar els grups municipals en els municipis de més de dos mil habitants. 

Atès que els Grups Municipals de l’EINA-AM i Ciutadans han demanat en anteriors 
ocasions el compliment d’aquest dret. 

Atès que actualment els repartiments dels espais per a regidors estan de la següent 
manera: 

• Alternativa Altafulla - Entesa: 4 espais.  

A. 1 escriptori amb espai de reunions, ordinador i impressora per Fèlix Alonso al 
despatx d’Alcaldia. 

B. 1 escriptori amb ordinador i impressora comuna per Micha Preuss i Jaume 
Sánchez regidors al despatx de personal adjunt. 

C. 1 escriptori amb ordinador i impressora comuna per Montserrat Castellarnau al 
despatx de Tinents d’Alcalde. 

D. 1 escriptori amb ordinador i impressora comuna per Marisa Méndez-Vigo al 
despatx del Jutjat de Pau. 

• L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Acord Municipal: 0 espais. 

• Convergència i Unió: 1 espai. 

A. 1 escriptori amb ordinador i impressora comuna per Pere Gomés i Xavier Rofas al 
despatx de Tinents d’Alcalde. 

• Ciutadans: 0 espais. 
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Els grups de l’EINA-AM i Ciutadans considerem que actualment és possible, redistribuint i 
compartint escriptoris, que tots els Grups Municipals i regidors disposin en igualtat de 
condicions d'un espai propi i accés per portar a terme la seva tasca com a càrrecs electes.  

Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament d’Altafulla acorda: 

PRIMER - Assignar al Grup d’Alternativa Altafulla - Entesa (5 regidors) els espais 
d’Alcaldia per l’Alcalde, un escriptori per 2 regidors al despatx adjunt a Alcaldia, i un 
escriptori per 2 regidors al despatx de Tinents d’Alcalde. 

SEGON - Assignar al Grup de L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Acord 
Municipal (3 regidors) el despatx adjunt al Jutjat de Pau (actualment utilitzat per AA-
E), compartit amb el Grup de Ciutadans (1 regidor). 

TERCER - Assignar al Grup de Convergència i Unió (2 regidors) un escriptori al 
despatx de Tinents d’Alcalde. 

QUART - Facilitar accés a l’edifici de la corporació municipal a tots els càrrecs 
electes. 

CINQUÉ - Facilitar a tots els Grups Municipals els mitjans materials i informàtics 
necessaris per portar a terme les seves respectives tasques.  

JORDI MOLINERA I POBLET   ALBERTO MORENO I ESPINOSA 
REGIDOR DE L’EINA-AM                        REGIDOR DE CIUTADANS 

ALBA MUNTADAS I OLIVÉ 
REGIDORA DE L’EINA-AM 

Altafulla, a 3 de maig de 2016. 


