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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 

De la sessió Ordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 22 de juny de 
2017. 
 
Al Saló de sessions d’aquesta Casa de la Vila es reuneixen els senyors Regidors, 
que tot seguit es nomenen, membres de la Corporació Municipal, baix la 
Presidència del Sr. Alcalde Alfred Blanch Farnós, assistit per la  Secretària acctal.  
Isabel Verge Caballé, essent les vint hores del dia 22 de juny de 2017, per celebrar 
Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament. 
 
Assistents: 
 

 Alcalde:  Sr.  Sr. Alfred Blanch Farnós 

 Regidors:  Sra. Montse Rodríguez Arasa  
Sra. Judit Lleixà Solà  
Sr. Antonio Ollés Molías 
Sr. Joan Abella Calduch 
Sr. March March Mayo  
Sra. Eva C. Franch Cases 
Sr. Manel Crespo Liñan  
Sr. Javier Boqué Piñol 

 

 Excusen la seva presència:  Sr. Adrián Batiste Cuartero  
Sra. Laia Pla Coto 
 

 
Secretaria acctal. de la Corporació:  Isabel Verge Caballé 
 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 27 d’abril de 2017. 
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.  
3. Aprovació, si s’escau, sol·licitar la redacció del projecte executiu “Remodelació del 

carrer Aire – Fase I”, als Serveis Tècnics del SAM de la Diputació de Tarragona, 
així com aprovar el compromís de finançar-lo mitjançant la subvenció del PAM 
2018. 

4. Aprovació, si s’escau, modificació de crèdit núm. 3/2017. 
5. Aprovació, si s’escau, modificació de l’Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la 

taxa per serveis culturals i recreatius. 
6. Aprovació, si s’escau, Programa d’actes de les Festes Majors 2017. 
7. Aprovació, si s’escau, Memòria Bous Festes Majors 2017. 
8. Aprovació, si s’escau, contractació dels espectacles i complements de Festes 

Majors 2017.  
9. Aprovació, si s’escau, calendari de festes locals 2018. 
10. Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la sessió 
 
El Sr. Alcalde proposa als membres de la Corporació  la inclusió en el ordre del dia 
d’un punt d’urgència, que es debatrà en finalitzar els punts que consten a l’ordre del 
dia i que porta per títol: Ratificació, si s’escau, Acord de convivència i unitat entre els 
Ajuntaments i l’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines Terres de l’Ebre a favor de la 
festa dels bous. 
La urgència és ratificada per unanimitat de tots els membres presents de la 
Corporació. 
 
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 27 d’abril de 

2017. 
 
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat dels membres presents de 
la Corporació. 
 

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 
 
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia des del número 21/2017 de 27 d’abril, 
fins el número 41/2017, de 22 de juny, ambdós inclosos. 
Restant el Ple assabentat. 
 

3. Aprovació, si s’escau, sol·licitar la redacció del projecte executiu 
“Remodelació del carrer Aire – Fase I”, als Serveis Tècnics del SAM de la 
Diputació de Tarragona, així com aprovar el compromís de finançar-lo 
mitjançant la subvenció del PAM 2018. 
 
PRIMER. L’Ajuntament de Santa Bàrbara té previst executar l’obra de: 
“Remodelació del carrer Aire – Fase I”. 
SEGON. Es vol demanar als serveis tècnics del SAM de la Diputació de 
Tarragona la redacció del projecte executiu de “Remodelació del carrer Aire – 
Fase I”. 
TERCER. En el moment que es publiqui la convocatòria del Pla d’Acció Municipal 
de l’any 2018, l’Ajuntament vol sol·licitar una subvenció per finançar i executar 
l’obra esmentada. 
 
Per tot l’exposat al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER: Sol·licitar la redacció del projecte executiu “Remodelació del carrer Aire 
– Fase I”, als Serveis Tècnics del SAM de la Diputació de Tarragona. 
 
SEGON: Aprovar el compromís de finançar mitjançant la subvenció del PAM 2018,  
l’obra de “Remodelació del carrer Aire – Fase I”. 
 
TERCER: Comunicar aquest acord al SAM de la Diputació de Tarragona. 
 
El Sr. Alcalde, els hi faig cinc cèntims, el projecte que ja tenim redactat pels 
serveis tècnics de la Diputació, ens redactin una primera fase en  projecte 
executiu per a poder-lo executar l’any 2018. La Diputació ho demana perquè ara si 
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no tens partida pressupostària per executar-ho no et redacta el projecte, com 
tenim previst executar-lo el 2018 agafem el compromís de destinar la part de PAM 
a aquest projecte. 
 
El Sr. Alcalde, dóna la paraula al Sr. Boqué. 
 
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PPquina previsió hi ha al 
respecte.? 
 
El Sr. Alcalde, aniria des del carrer Aragó fins al carrer Rentadors/Príncep, els hi 
vam dir que sobre uns 200 o 300 mil euros, aniran fent fases en funció del 
pressupost que natros els hi direm. Es tracta de continuar el mateix que s’ha fet al 
carrer Victòria però ara passa al carrer Aire, amb una previsió de fer-ho en 4 o 5 
fases. 
L’avant projecte deu feu un any que el tinc damunt la taula, per un projecte que 
puja 1,5 milions d’euros, natros no el podem executar tot de cop tot de cop  per 
això hem estat en aquesta negociació. 
 
El Sr. Alcalde, dóna la paraula al Sr. March. 
 
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, així durant 4 anys les 
subvencions del PAM  estaran adreçades a aquesta obre. 
 
El Sr. Alcalde, no el de l’any 2018.  
 
El Sr. March, i la resta de diners d’on els treure’m?, ja està previst el 
finançament?, podem començar una cosa i deixar-la a mitges? 
 
El Sr. Alcalde, si es fa per fases si, és el matiex que l’edifici del l’ajuntament, 
també podem decidir fer la segona fase amb fons propis el PAM també el tindrem 
però la quantitat serà inferior. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels 
membres presents de la corporació. 

 
4. Aprovació, si s’escau, modificació de crèdit núm. 3/2017. 

 
Expedient número 3/2017, referent a la modificació de crèdits del pressupost de 
despeses mitjançant crèdit extraordinari. 
 
ANTECEDENTS 
 
Pel Decret de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2017 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari com a 
conseqüència de noves despeses que s’han previst realitzar per a aquest exercici 
econòmic, sense que es puguin demorar al proper, pels quals no existeix crèdit 
consignat en el vigent Pressupost de la Corporació, i considerant que es disposa 
dels mitjans de finançament que es preveuen a la legislació vigent. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 
500/1990. 
 
2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar 
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el 
pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el 
president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit 
extraordinari o de suplement de crèdit. 
 
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb 
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost 
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides 
no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin 
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. Excepcionalment, per aplicació 
de l’article 175.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit amb els requisits 
que s’estableixen al precepte de referència. 
 
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència 
del Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 
 
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF). 
Per tant, 
 
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 3/2017, que cal finançar 
mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals.  
 
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la 
consignació és inexistent en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient 
de crèdit extraordinari que s’ha de finançar mitjançant romanent de tresoreria per 
a despeses generals, amb subjecció a les disposicions vigents i d’acord amb el 
següent detall: 

  

CRÈDIT EXTRAORDINARI  
   

Aplic.Pressup. Descripció 
Crèdit 
inicial 

Modificació Crèdit definitiu 

1532-6190011 Remodelació C/Pagesia 0,00 258.000,00 258.000,00 

1532-6190012 Remodelació C/Sant Rafel 0,00 7.000,00 7.000,00 

1532-6190013 Remodelació C/Hostal dels Frares 0,00 7.000,00 7.000,00 

 
Total crèdit extraordinari   272.000,00   
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     FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI 
   

Aplic.Pressup. Descripció       

87000 Romanent líquid de tresoreria     272.000,00 

     
Total modificació de crèdit     272.000,00 

 
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el etauler i en el Butlletí Oficial de la Província. En 
cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple 
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició pública, per resoldre-les.   

 
El Sr. Alcalde, tal i com vaig explicar al Sr. Crespo en Junta de Portaveus, es 
tracta d’incloure una partida al pressupost ordinari per a la remodelació del carrer 
Pagesia per import de 250.000 euros, una petita partida de 7.000 euros per la 
remodelació del carrer Sant Rafael i 7.000 euros més per al carrer Hostal dels 
Frares, que es destinaran a treballs tècnic i topogràfics. La modificació ascendeix 
a 272.000 euros que es financen en romanent de tresoreria. 

 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta 
amb els vots favorables dels cinc membres de PDeCAT, un del PP i tres 
abstencions d’EP. 

 
5. Aprovació, si s’escau, modificació de l’Ordenança fiscal núm. 23 reguladora 

de la taxa per serveis culturals i recreatius. 
 
Aquest Ajuntament pretén aprovar la modificació de la següent ordenança fiscal: 
 
 Núm. 23 Taxa per serveis culturals i recreatius. 
 
D’acord amb el que establert a l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
La Secretària interventora acctal. ha elaborat una proposta d’ordenança fiscal. 
 
Al Ple de la Corporació, es proposa l’adopció del següents: 
 
 A C O R D S 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de la següent ordenança fiscal: 
 
 Núm. 23 Taxa per serveis culturals i recreatius. 
 
SEGON. Aquest acord provisional i els textos integres de la ordenança fiscal que s’hi 
annexen pel que fa referència a les modificacions efectuades en els altres casos, 
s’han d’exposar al públic en l’etauler d’aquest Ajuntament per un període de trenta 
dies des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la 
Província, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si 
s’escau, al·legacions. 
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TERCER. Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament 
adoptat l’acord provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més els textos 
modificats en la següent ordenança fiscal: 
 
 Núm. 23 Taxa per serveis culturals i recreatius. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor. 
 
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, 
no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

 
El Sr. Alcalde, la modificació fa referència a l’actualització de preus del casal 
d’estiu i s’estableix per blocs i també es modifica el preu de les classes d’adults 
que fins ara valien 30,00 euros i ara passen a 90,00 euros dels que se’n 
retornaran 60,00 euros sempre i quan hi hagi una assistència mínima a les 
classes. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March. 
 
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, suposo que es deu referir a 
una assistència mínima del 80%, i aprofitem per animar a la gent a participar ja 
que és una cosa molt positiva per a aquelles persones que no van poder estudiar 
el català. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels 
membres presents de la corporació. 

 
6. Aprovació, si s’escau, Programa d’actes de les Festes Majors 2017. 

 
Vist el programa d’actes de les properes Festes Majors 2017, confeccionat per la 
Regidoria de Festes, que es desenvoluparan des del dia 6 de juliol fins al 15 de juliol 
de 2017. 
Al Ple de la Corporació es proposa l’aprovació del següent acord: 
Aprovar el programa d’actes presentat per a les properes Festes Majors 2017. 

 
El Sr. Alcalde, és un programa semblant al de anys anterior amb unes petites 
modificacions, de cosetes que es podien millorar dins la programació  
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March. 
 
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, en primer lloc fer una queixa, 
considero que penjar el programa de festes a la pàgina web abans d’aprovar-lo, 
no és correcte, és una falta de respecte. El nostre grup votarà en contra, perquè a 
banda del problema d’aquell dia en que no vam poder coincidir,...Sempre diem el 
mateix no volem anar a l’aprovació de la contractació dels espectacles i els 
complements de festes, volem que quan es facin les reunions per a aquetes 
contractacions se’ns convoqui, ho demanem tots els anys i no ho hem aconseguit, 
no és que estiguem en contra de les festes, intentem en pla positiu aportar idees, 
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en van aportar alguna i hem d’admetre que alguna l’han incorporat, però nosaltres 
volem participar i participar no és només votar quan tot està lligat, ens hem ofert 
durant aquets dos últims anys i no ho hem aconseguit, per això votarem en contra.  
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta 
amb els vots favorables dels cinc membres de PDeCAT, tres en contra d’EP i una 
abstenció del PP. 

 
7. Aprovació, si s’escau, Memòria Bous Festes Majors 2017. 

 
En referència a: 
 
a) La Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb 
bous. 
 
El qui subscriu, com a Alcalde-President d’aquest Ajuntament, formula la present 
 

MEMÒRIA 

 
De tots és coneguda l’arrelada tradició d’aquesta població, a l’igual que en altres 
poblacions de la comarca, pel que fa a la celebració de les populars festes amb 
bous, correbous en carrers o plaça no fixa, construïda a l’efecte, reunint les 
suficients garanties de solidesa i seguretat. 
 
Aquestes festes tradicionals i populars durant uns determinats dies i dins de les 
Festes Majors contribueixen amb la seva alegria, vistositat i animació a l’esbarjo i 
gaudiment de la major part de la població. 
 
Per tal de fer més palesa aquesta tradició popular, la qual ha perdurat tants anys a 
la nostra Vila, per aquest any 2017 i per al pròxim mes de juliol, figuren inclosos 
en la programació de les Festes Majors els següents actes taurins: 
 

 Dia 7 juliol (divendres) 
 

o 19.00 h. Exhibició de  dos bous salvatges. 
o 20.30 h. Correbous a l’estil tradicional. 
o 22.15 h. a 22.45 h. Bou embolat. 
o 23.00 h. a 23.30 h. Bou embolat.  
 

Exhibició de dos bous salvatges que posteriorment s’embolaran, un de la 
ramaderia Núñez del Cuvillo i l’altre de la ramaderia de Manuel Calvo, entre 
l’exhibició i l’embolada es realitzarà un correbous a l’estil tradicional a càrrec de la 
ramaderia d’Hilario Príncep Martínez i 6 mansos de la ramaderia de Fernando 
Mansilla, en plaça no fixa, construïda a l’efecte i ubicada als terrenys municipals 
situats al final del carrer Joan Baptista i Sales. 
 

 Dia 8 juliol (dissabte) 
 

o 7.30 h. a 8.20 h. Bou capllaçat per carrers de la població (a determinar). 
o 10.30 h a 11.15 h Bou capllaçat per carrers de la població (a determinar). 
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Tots dos de la ramaderia d’Hilario Príncep Martínez. 
 

 Dia 10 juliol (dilluns) 
 

o 18.30 h. Correbous a l’estil tradicional. 
o 22.00 h. a 22.45 h. Bou embolat. 

 
Tot de la ramaderia de José Vicente Machancoses, en plaça no fixa, construïda a 
l’efecte, i ubicada als terrenys municipals situats al final del carrer Joan Baptista i 
Sales. 
 

 Dia 11 juliol (dimarts) 
 

o 18.30 h Correbous a l’estil tradicional. 
o 22.00 h a 22.45 h. Bou capllaçat per carrers a determinar. 
 

Tot de la ramaderia de Fernando Mansilla, el correbous en plaça no fixa, 
construïda a l’efecte, i ubicada als terrenys municipals situats al final del carrer 
Joan Baptista i Sales i el bou capllaçat per diferents carrers de la població iniciant-
se el recorregut a la Pl. de l’Estació. 
 

 Dia 12 juliol (dimecres) 
 

o 18.30 h. Correbous a l’estil tradicional de la ramaderia Hnos. Ozcoz, en 
plaça no fixa, construïda a l’efecte, i ubicada als terrenys municipals situats 
al final del carrer Joan Baptista i Sales. 

 

 Dia 13 juliol (dijous) 
 

o 18.30 h. Correbous a l’estil tradicional. 
o 22.00 h. a 22.45 h. Bou embolat. 

 
Tot de la ramaderia Vicente Benavent, en plaça no fixa, construïda a l’efecte, i 
ubicada als terrenys municipals situats al final del carrer Joan Baptista i Sales. 
 

 Dia 15 juliol (dissabte) 
 

o 18.30 h. Correbous a l’estil tradicional.  
o 22.00 h. a 22.45 h. Bou embolat. 

 
Correbous de la ramaderia d’Hnos. Cali i el bou embolat de la ramaderia d’ Hilario 
Príncep, en plaça no fixa, construïda a l’efecte, i ubicada als terrenys municipals 
situats al final del carrer Joan Baptista i Sales. 
 

 Dia 16 juliol (diumenge) 
 

o 07.00 h. Correbous a l’estil tradicional.  
 
Correbous de la ramaderia d’Hilario Príncep, en plaça no fixa, construïda a 
l’efecte, i ubicada als terrenys municipals situats al final del carrer Joan Baptista i 
Sales. 
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Considerada que sigui la present Memòria pel Ple de la Corporació Municipal per 
a la finalitat al principi esmentada, prega que s’informi favorablement i amb això 
pugui ser realitzat-autoritzat degudament la celebració d’aquestes festes 
tradicionals en bous. 
 
El Sr. Alcalde, ve a ser el mateix que l’any anterior, el divendres es comença amb 
dos bous salvatges, perquè és l’aniversari de la penya taurina i es vol celebrar 
d’aquesta manera.  
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March. 
 
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, està valorada la memòria? 
 
El Sr. Alcalde, econòmicament?  Aquí no perquè és al memòria que s’envia al 
departament d’Interior per a que s’autoritzi la celebració dels correbous, però la 
valoració està, la demana i se li donarà. 
 
El Sr. March, el dilluns es fan corre bous i bou embolat i la cursa enigmàtica, no 
entenc que es facin coses a la vegada i per participar-hi et toca anar d’un lloc a un 
altre de forma precipitada. Des de la meva ignorància, què és un bou salvatge? 
 
El Sr. Alcalde, “cerril”  
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta 
amb els vots favorables dels cinc membres de PDeCAT, un del PP i tres 
abstencions d’EP. 

 
8. Aprovació, si s’escau, contractació dels espectacles i complements de 

Festes Majors 2017.  
 
Atesa la necessitat de procedir a la formalització del contracte de serveis 
consistent en les actuacions musicals i d’espectacles que es celebraran durant les 
Festes majors del 2017, així com, dels complements necessaris al respecte. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a 
l'article 20 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Atesa la possibilitat de procedir a la formalització d’un contracte privat per l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara, que tingui per objecte espectacles compresos a la categoria 26 de 
l’Annex II del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic. 
Vistes les ofertes presentades, al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels 
següents acords: 
PRIMER. Aprovar la contractació dels espectacles i complements de Festes 
majors 2017 amb la mercantil Zona de Baile, SL, segons pressupost i projecte 
presentat per l’adjudicatària per un import de 27.150,00 € més la quota 
corresponent d’IVA. 
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari 
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-President Alfred Blanch Farnós, per a la 
signatura dels contractes corresponents. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March. 
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El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, la part del protocol es troba 
dins  de l’apartat de complements? Serà la mateixa empresa?. 
 
El Sr. Alcalde, no. 
 
El Sr. March, en la mateixa línia que abans no podem votar a favor si no hi podem 
participar. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta 
amb els vots favorables dels cinc membres de PDeCAT, tres en contra d’EP i una 
abstenció del PP. 

 
9. Aprovació, si s’escau, calendari de festes locals 2018. 

 
Vist l’escrit presentat pels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en 
el que exposa que s’està preparant l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a 
l’any 2018. 
Atès el que disposa l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les 
catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i que per Decret 177/1980, de 3 
d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre 
del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius. 
Vist l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol. 
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Aprovar com a festes locals del municipi de Santa Bàrbara per a l’any 
2018, les següents: 
 

 Dia 9 de maig festivitat de Sant Gregori patró del municipi.  
 Dia 4 de desembre festivitat de Santa Bàrbara patrona del municipi. 

 
SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Territorials a les Terres de 
l’Ebre del  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels 
membres presents de la corporació. 
 

10. Precs i preguntes. 
 
El Sr. Alcalde, respecte al prec que es va fer conjuntament al Ple passat, dir-los 
que hem rebut resposta de l’empresa Sorea, hem rebut un estudi valorat del que 
costaria refer tota la xarxa d’aigua potable del municipi i on es veuen les 
deficiències més importants de la xarxa, els hi faig un resum: 
El rendiment òptim de la xarxa hauria de ser del 70% de l’aigua subministrada i és 
del 43-44%. Això es pot millorar substituint materials obsolets, reducció de 
pressions, jo crec que ja és prou baixeta, vàlvules reguladores i substitució 
d’escomeses malmeses, etc. Són coses tècniques que s’encarrega Sorea de fer-
les, no obstant, quan fem un carrer nou ja ho substituïm tot, per a poder renovar la 
xarxa. 
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La xarxa d’aigua del municipi és de 44 km., dels quals uns 24 km., són encara de 
fibrociment, per tant, a grans trets estem sobre el 50%. 
Ens han facilitat un mapa on es mostren les avaries hagudes durant els últims cinc 
anys i per últim trobem el resum del pressupost del que costaria la renovació total 
de la xarxa que ascendeix a 3.600.00,00 euros. 
Estem parlant d’unes xifres que en conjunt no les podem assumir, fer-ho per fases 
és la nostra pretensió, però aixecar tot el pobles vostès comprendran que és 
inassolible. També tinc un informe que m’ha fet arribar Sorea de l’Agencia 
Española de Saneamiento del Agua, on s’assegura per activa i per passiva, amb 
estudis científics, que les canonades de fibrociment per conducció d’aigua no 
representen perill per a la població, i que no obliga a canviar-les fins al final del 
seu ús, crec recordar. 
La intenció de l’equip de govern és que carrer que aixequéssim es canviar-ho tot, 
ara que estem preparant l’arranjament del carrer Pagesia seran uns 400 metres, el 
carrer Aragó, 300 i el carrer Aire 400 metres més, i així anar reduint el 50%, de 
manera que d’aquí 4 o 5 anys estar al 25% i així poc a poc reduir-ho del tot. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué. 
 
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, continuant amb aquest 
tema, una pèrdua d’aigua del 50% crec que és molt elevada, i que no puc 
imaginar, per on es perd. Quan aixequen un carrer si haguessin aquestes fuites es 
veurien. 
 
El Sr. Alcalde, els operaris de Sorea fan bastantes cates i normalment són per a 
reparar fuites. 
 
El Sr. Boqué, quants m3/any es gasten al municipi?. On van a parar? 
 
El Sr. Alcalde, ara no li puc dir, però ho puc preguntar. Imagino que deuen filtrar 
cap a l’aqüífer. Al tenir tants quilòmetres de xarxa és complicat tenir-la controlada, 
a més consideren que amb un rendiment del 70% ja està bé. 
 
El Sr. Boqué, una pregunta s’ha avançat amb el tema de la compra de l’antiga 
estació?. 
 
El Sr. Alcalde, no, el que sabem és que la gent d’Adif ho tenen valorat per una 
quantitat i en funció d’aquell import volen un lloguer proporcionat a l’import, la qual 
cosa suposa un lloguer molt per damunt de les nostres expectatives, ara desprès 
d’un escrit que els hi vaig fer arribar, demanaran una segona taxació a la baixa, 
per intentar que des de Madrid vegin en bons ulls que poguéssim pagar 100,00 
euros al mes en concepte de lloguer. 
Jo estic insistint en el tema, la secretària en pot donar fe, que cada setmana cada 
quinze dies en pregunto, i a més envio un correu al contacte que tinc a Barcelona i 
la resposta és que ho han enviat a Madrid, i imagino que allí es deuen imaginar 
coses que no són, ja que ho valoren si no recordo malament, en 200.000,00 
euros, quan es tracta d’un edifici en planta baixa amb un tros de terra en el que no 
es pot fer res, no és edificable, és equipament. Per això demanem un lloguer 
simbòlic per a un benefici per al poble i que no es deteriori més. És un edifici 
característic, emblemàtic, que la gent l’hi té una certa estima. 
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El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March. 
 
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, un suggeriment tinc 
constància que hi ha altres pobles que estan en ls mateixa situació, crec que seria 
bo posar-nos en contacte amb ells per a veure com ho han gestionat. 
 
El Sr. Alcalde, si Campredó, ja m’hi he posat en contacte, però la història d’ells i la 
nostra és diferent, ells volem compra i natros lloguer amb opció de compra. Ho 
vaig veure a les notícies i vaig parlar amb l’Alcalde per veure com ho teníem i més 
o menys estan com natros, l’únic que ells van anar a Madrid saltant-se el pas de 
Barcelona. 
 
El Sr. March, al passeig de les Escoles, als batedors que hi ha als cotats hi ha 
unes reixes per desaiguar, resulta que en alguns els cotxes han passat pel 
damunt i les han fet malbé i s’estan deformant, podent arribar a que algú es faci 
mal, hem vist que en alguns hi ha unes pilones que els senyalitzen i en altres no, 
per això demanem que es posin a tots els batedors. 
 
El Sr. Alcalde, en soc conscient, així per a que la gent faci el que ha de fer hem de 
posar pilones?, és la lectura que en faig del seu prec. 
 
El Sr. March, si tinguéssim un sistema de vigilància o policia es podria sancionar, 
ara hem d’utilitzar altres sistemes. 
 
El Sr. Alcalde, el tema d’arreglar les reixes ho té present la brigada i si s’han de 
posar pilones es mirarà. 
 
El Sr. March, al passeig de les Quatre Carreteres s’ha obert un Spar, voldria 
comentar que molta gent hi va a comprar caminant, i just a la cruïlla entre el 
passeig de les Escoles i el passeig de les Quatre Carreteres tenim un batedor, 
demanem que es faci com a pas de vianants i que es senyalitzi com a tal, per a 
poder passar-hi amb seguretat. 
 
El Sr. Alcalde, no es pot senyalitzar com un pas de vianants. Els batedors del 
passeig de les Escoles i els de les Quatre Carreteres no són iguals. 
 
El Sr. March, llavors posin un pas de zebra per a que la gent pugui creuar amb 
seguretat, és una cosa fàcil i no té un cost elevat. 
 
El Sr. Alcalde, no, però crea un precedent. 
 
El Sr. March, l’important no és que es posi un pas de zebra enfront una botiga, 
l’important és que és un lloc de pas i la gent està passant. 
 
El Sr. Alcalde, no l’hi vull discutir perquè ara exactament no se on estan ubicats 
els passos de vianants, però imagino que no deuen estar molt lluny de l’entrada 
de l’establiment.   
 
El Sr. March, una queixa els veïns del carrer Sant Jordi ens han comentat que hi 
ha molts cotxes que entren en direcció contrària, demanar-los que hi posin remei, 
que si s’ha d’aviar al Mossos se’ls avisi. 
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Un altre prec, de cara l’elaboració de les ordenances en relació a les tarifes de les 
piscines municipals, vam parlar de que, un dia a festes majors l’entrada fos 
gratuïta, natros sempre ho hem demanat. 
 
El Sr. Alcalde, ho han demanat però no és possible, no es pot sobrepassar 
l’aforament, que és de 300 persones. 
 
El Sr. March, natros no diem que sigui lliure, es pot fer respectant l’aforament, per 
exemple el dia de la paella que la gent que hi participa pugui tenir un tiquet i quan 
l’aforament estigui complert ja no se’n poder donar més. 
 
El Sr. Alcalde, no crec que avui en dia la gent es pugui queixar dels preus de les 
piscines, són preus assequibles. 
 
El Sr. March, el preu dels abonaments són correctes, però el preu de les entrades 
individuals potser no. 
 
El Sr. Alcalde, és un sistema de preus en que s’ha de premiar a la gent del poble, i 
això es pot fer mitjançant abonaments, P10 i els preus de cap de setmana són per 
a la gent que esporàdicament va a la piscina. En resum vostès proposen un dia 
gratuït de piscina. 
 
El Sr. March, l’altre dia volíem presentar-li una moció, ens va dir que no era el 
format adequat però que en podíem parlar igualment d’un problema que ara no ho 
és però pot acabar sent-ho, cada cop hi ha més persones que tenen animals i 
quan els treuen per fer les seves necessitats les fan on sigui, veiem que no hi ha 
cap regulació, hauria d’haver una normativa que ho regulés i així sancionar les 
persones que la poguessin incomplir i no es fa perquè no tenim vigilància, és per 
aquest motiu que nosaltres proposen que es faci un pipi can o més, a diversos 
llocs del poble, seria un espai on els animals poguessin fer les seves necessitats 
d’una manera neta i al mateix temps regular-ho, de manera que si la gent ho 
incompleix se’ls sancioni, que no ens puguin dir que no hi ha espais adequats al 
poble, a més és barat de fer. 
 
El Sr. Alcalde, al poble d’espais amb terra n’hi ha, a més dins el pipi can també 
s’ha de recollir. Té alguna proposta on ubicar-los? 
 
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’EP, si al solar del darrera de 
l’Escola de música, on hi va molta gent i creiem que és públic perquè és on 
estaven ubicats els dipòsits de gas. Al solar que hi ha al barranquet entre els 
carrers Victòria i Aragó, es podria demanar als propietaris permís; als voltants de 
la plaça de la Independència; i al carrer Àfrica al costat dels contenidors del carrer 
Andorra. També es podria parlar de la zona de l’estació. 
El que demanem és que es provi per a que ls gent sigui més neta i més cívica i 
desprès actuar. 
 
El Sr. Alcalde, recordo que fa anys se’n va instal·lar un i va durar tres mesos, 
perquè el veïnat va protestar, però es pot valorar. 
 
El Sr. Crespo, voldríem saber quina és la postura de l’equip de govern respecte 
del dia 1 d’octubre. 
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El Sr. Alcalde, la meva postura i la de l’equip de govern és seguir les indicacions 
del Govern de la Generalitat. Si no ho tinc mal entès les explicacions de com es 
farà serà el proper dia 4 de setembre i nosaltres ens posem a disposició de la 
Generalitat, si necessiten espais l’Ajuntament els cedirà, si necessiten voluntaris 
farem força per a que n’hi hagin. 
Aquesta és al nostra postura com, suposo que serà, la del 99,9 % dels alcaldes 
del PDeCAT. 
Si m’inhabiliten com a Alcalde, podré seguir vivint, treballant, ... Em sabria greu 
perquè no podria acabar la legislatura que he començat. 
 
El Sr. March, que sàpiga que els tres regidors d’EP estarem al seu costat i ho 
defensarem. 
 
El Sr. Crespo, si em permet voldria fer un petit comunicat, que diu així: 
Els regidors d’Esquerra Planera voldríem fer una declaració i un prec, el prec ja 
està fet i la declaració diu:  
“Davant el moment històric que viu el nostre país de convocatòria d’un referèndum 
democràtic i lliure perquè el poble de Catalunya, pugui decidir sobre el seu futur, 
Esquerra Plenera volem fer una declaració de suport institucional al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, per la convocatòria del referèndum. Un referèndum és 
conjuntament amb unes eleccions la demostració més evident de qualsevol estat 
democràtic i l’element fonament de sobirania d’un poble. La voluntat dels catalans 
està per damunt de qualsevol disputa política o interès partidista, no hem arribat 
aquí perquè hem volgut, de causes n’hi ha moltes, d’infraestructures, de la 
vergonya de la N-340, la vergonya de pagar autopistes, retards en els trens i la 
manca de freqüències, l’espoli fiscal, paguem molt més i desprès no s’inverteix per 
al que és necessitat per al país.  
En cultura defensar la nostra llengua, davant els atacs centralistes de Madrid. 
Dignitat poder decidir natros mateixos en qüestió de fiscalitat, lleis i organització 
territorial. 
Per totes aquestes raons demanem que el Ple de l’Ajuntament doni suport a la 
convocatòria del referèndum del proper 1 d’octubre i participi activament amb 
l’organització d’aquest, des d’Esquerra Planera tenim molt clar el que volem per al 
nostre país, volem un Estat lliure democràtic i republicà, sobretot que el poble de 
Catalunya pugui decidir per ell mateix.  
Els tres regidors d’Esquerra Planera estem disposats a arribar fins les darreres 
conseqüències polítiques, sempre d’una manera pacífica i democràtica, acatant la 
decisió majoritària del poble de Catalunya. Gràcies.” 
 
El Sr. Alcalde, em sembla que un altre cop també els hi vaig dir que aquest tipus 
de declaracions millor fer-les en forma de moció, si el que volen és que el Ple de 
la Corporació es posicioni ha de ser en forma de moció. Jo em solidaritzo amb el 
manifest. 
 
El Sr. Boqué, jo Sr. Alcalde amb el seu permís si que li demanaria a la secretària 
que per favor enviés al grup d’Esquerra Planera la normativa de funcionament del 
Ple.  
Vostè Sr. Crespo el que ha llegit és una moció, quan vostè demana al Ple que es 
pronunciï és una moció; vostè volia fer un comunicat, que em sembla molt bé, 
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però de la forma que ho ha fet a mi que estic a l’oposició no em poden demanar 
un pronunciament. 
 
El Sr. Alcalde, per aquest motiu no ens hem de pronunciar ningú i no hem de votar 
res. 
 
El Sr. March, és una declaració perquè creiem que el moment és prou important i 
creiem que la gent ha d’estar informada i també creiem que des de l’ajuntament 
ens hem de començar a moure, se li ha fet un prec i vostè ha contestat i si ens 
posem tan legalistes vostè no l’hauria d’haver contestat. Amb això el que volem és 
animar a la gent i que sàpiga quina és al posició dels regidors, en el proper Ple ja 
els hi passarem una moció, ara hem cregut que era la millor manera.    
 

Urgències 
Acabat l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia, i prèvia la seva declaració 
d’urgència, adoptada per unanimitat, va tractar-se l’assumpte i adoptar-se l’acord 
següent:  

Ratificació, si s’escau, Acord de convivència i unitat entre els Ajuntaments i 
l’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines Terres de l’Ebre a favor de la 
festa dels bous. 
 

Al Ple de la Corporació es proposa la ratificació de l’acord signat pel Sr. Alcalde-
President de l’Ajuntament de data 6 de maig de 2017, que literalment es transcriu: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Els espectacles tradicionals amb BOUS configuren un element central en les 
celebracions populars d’un bon nombre de poblacions del nostre territori 
principalment, però també d’altres zones de Catalunya. Els primers indicis de la festa 
daten del segle XVI, i va ser durant els segles XVIII i XIX que es va anar estenent per 
diversos municipis de les Terres de l’Ebre i de la resta de Catalunya. 
 
El bou capllaçat, els bous al carrer, les habilitats a la plaça, el bou embolat, els bous a 
la mar, els desencaixonaments de bous cerrils marquen tot el ritme festiu d’un 
esdeveniment extraordinari, propi de les arrels més profundes de Catalunya. 
 
El fluix econòmic que aquesta TRADICIÓ reporta, els llocs de treball que genera i el 
patrimoni genètic incommensurable de la cria i la selecció que els humans fem 
d’aquests animals motiven que aquest esdeveniment sigui únic. 
 
L’experiència acumulada en l’aplicació del codi de bones pràctiques porta a 
considerar la conveniència de garantir en un marc normatiu l’exercici d’aquesta 
activitat. És per tant, el marc normatiu aprovat l’any 2010 el que regula actualment la 
festa dels bous sota tres eixos fonamentals: RESPECTE, PROTECCIÓ a la festa i 
als animals i SEGURETAT cap a les persones. 
 
És per tot l’exposat, que volem consensuar per escrit un ACORD amb els 
representants dels Ajuntaments del nostre territori i de la resta de municipis amb 
tradició taurina a Catalunya, màxims responsables en l’organització dels espectacles 
taurins, uns punts que destaquem a continuació: 
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 RESPECTE i PROTECCIÓ de la Llei 34/2010 d’1 d’octubre que regula les 
Festes  Tradicionals amb bous i que va ser aprovada per un ampli consens 
al Parlament de  Catalunya amb 114 vots a favor dels 135 diputats que 
conformen el nostre Parlament. 

 
 DEFENSA i PROMOCIÓ de totes i cadascuna de les diferents modalitats en 

les que es sustenta la festa dels bous i que estan degudament redactades al 
marc normatiu. Una feina que haurien de fer les administracions locals i que 
DIVULGUI sense complexes la singularitat d’aquestes festes i que no hem 
d’oblidar que és un tret identitari del nostre territori al que tots hauríem de 
donar VALOR. 

 
 COMPROMÍS en creure amb la TRADICIÓ d’aquesta festa, amb la 

CULTURA per la que treballem i amb els SENTIMENTS i UNITAT de la que 
és capaç de generar la festa dels bous per mig de la convivència de les 
persones i dels nostres pobles. 

 
Per tot això instem als representants dels diferents ajuntaments a signar aquest 
document i que serveixi com a un gran ACORD d’unitat i convivència d’un territori a 
favor de la festa dels bous.” 
 
L’acord transcrit es ratificat per unanimitat dels membres presents de la 
Corporació. 
 
El Sr. Alcalde, com no es farà cap altre més Ple abans de festes desitjar a tothom 
unes bones festes majors. 
 

I no havent més assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió, 
essent les vint-i-una hores i cinc minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. 
certifico.          

Vist i plau 
         L’Alcalde 
             
 
 
 
 
 

Alfred Blanch Farnós 

Ordinador
Ajuntament
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