Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió Extraordinària realitzada pel Ple de la Corporació el dia 23 de
novembre 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 23 de novembre de 2017, per
celebrar Sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament.
Assistents:



Alcalde:
Regidors:

Sr. Alfred Blanch Farnós
Sra. Montse Rodríguez Arasa
Sra. Judit Lleixà Solà
Sr. Antonio Ollés Molías
Sr. Adrián Batiste Cuartero
Sra. Laia Pla Coto
Sr. Joan Abella Calduch
Sr. March March Mayo
Sra. Eva C. Franch Cases
Sr. Manel Crespo Liñan
Sr. Javier Boqué Piñol

Secretaria acctal. de la Corporació: Isabel Verge Caballé
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 24 d’octubre de 2017.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació, si s’escau, declarar admeses les ofertes presentades en el procediment
licitatori convocat per la contractació de la gestió del servei públic de Centre de dia
de Santa Bàrbara.
4. Aprovació, si s’escau, expedient 4/2017 de modificació de crèdits mitjançant crèdit
extraordinari.
5. Aprovació, si s’escau, del Pressupost per a l’exercici econòmic de l’any 2018, amb
tots els seus annexes i documentació.
6. Nomenament, si escau, Jutge/essa de Pau substitut/a.
7. Aprovació, si s’escau, delegació de competències en Base Gestió d’Ingressos
Locals.
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8. Moció d’adhesió al projecte “No puc esperar!”.
9. Moció en motiu del dia contra la violència envers les dones.
10. Sorteig de les Meses per a la realització de les properes Eleccions al Parlament de
Catalunya.
11. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 24 d’octubre 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 70/2017 de 26 de juny,
fins el número 82/2017, de 23 de novembre, ambdós inclosos.
Restant el Ple assabentat.
3. Aprovació, si s’escau, declarar admeses les ofertes presentades en el
procediment licitatori convocat per la contractació de la gestió del servei
públic de Centre de dia de Santa Bàrbara.
Atenent que sessió Plenària Extraordinària celebrada el dia 29 d’abril de 2015, entre
d’altres, es va adjudicar definitivament el contracte de la gestió del servei públic de
Centre de dia de Santa Bàrbara, a l’empresa Serveis de Geriatria Alfacs, SL.
Atenent que contra l’esmentada adjudicació la mercantil Residència Tercera Edat
L’Onada, SL, va interposar recurs contenciós-administratiu, sol·licitant es declarin de
ple dret o subsidiàriament, s’anul·li i deixi sense efectes els actes administratiu
impugnats i s’acordi la retroacció d’actuacions fins el moment oportú per a que la
Mesa de contractació exclogui l’oferta de la licitadora Serveis de Geriatria Alfacs, SL
per resultar manifestament temerària o desproporcionada, i es tornin a avaluar o a
puntuar les ofertes dels restants licitadors o, subsidiàriament, declari directament que
procedeix l’adjudicació del contracte de referència a la demandant per ser la única
licitadora que va ajustar al seva oferta al plec de clàusules que regien la licitació.
Vista la sentència núm. 112/2017 dictada pel Jutjat Contenciòs-administratiu 2 de
Tarragona, en relació al Procediment Ordinari núm. 280/2015, atenent que en el seu
fonament jurídic tercer la Jutge posa de manifest que l’informe tècnic emès pel Sr.
Ollés Molías, vocal de la Mesa de Contractació, en relació a l’estudi de viabilitat
econòmica del projecte presentat per l’empresa Serveis de Geriatria Alfacs, SL, no
pot ser qualificat com assessorament tècnic del servei corresponent en els termes
requerits per l’article 152.3, paràgraf 2º, del TRLCSP, donat que l’esmentat
informe ha de ser emès per part d’un òrgan de l’Administració contractant aliè a la
pròpia Mesa de contractació, per la qual cosa estima parcialment el recurs
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contenciós-administratiu interposat per la mercantil Residència Tercera Edat
L’Onada, SL, ordenant l’Ajuntament que es retrotragui el procediment de contractació
tramitat fins el moment immediatament posterior a la presentació per part del Serveis
de Geriatria Alfacs, SL de la documentació justificativa de la seva oferta per a que
per part del servei tècnic corresponent, a la vista de la documentació aportada per
la Serveis de Geriatria Alfacs, SL en data 17/05/2015, emeti l’informe tècnic oportú
en compliment del que disposa l’article 152.3, paràgraf 2 del TRLCSP.
Arran de la sentència 112/17 de 5 de juny del Procediment Ordinari número
280/2015 evacuada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona,
l’Ajuntament de Santa Bàrbara va adjudicar a la mercantil Pich y Asociados, SLP
la redacció de l’ informe pericial tècnic per establir si el pla econòmic financer
presentat per SERVEIS DE GERIATRIA ALFACS, SL per a la adjudicació del
contracte de gestió del servei públic de centre de dia per a gent gran de
l'Ajuntament de Santa Bàrbara és viable i no es tracta d'una oferta temerària o
desproporcionada.
Vist l’informe emès per Pich y Asociados, SLP, en el qual es conclou:
“De la revisió de les dades anteriors i després d'analitzar totes les variables
incloses en el pla de viabilitat presentat per Serveis de Geriatria Alfacs, SL en la
seva versió més pessimista en relació a la gestió del Centre de Dia de Santa
Bàrbara, vam concloure el següent:
- En quant al Pla de Viabilitat presentat per la societat:
El pla de viabilitat presentat per la societat és VIABLE en tots els seus
termes, generant cash flows positius per a tots els exercicis excepte els tres
primers, recuperant la inversió en un període màxim de 14 exercicis.
De l'anàlisi de les anteriors suposicions, entenem que cap d'elles pot ser
rebatuda com desproporcionada o temerària, puix que es tracta d'hipòtesis
futures incertes però no improbables que es poden donar en qualsevol cas.
És important destacar que l'oferta inicial pel que fa als preus de les tarifes
fixades per la societat s'ajusta a les disposicions contingudes en el plec de
clàusules establertes per l'Ajuntament així com en les disposicions legals.
Finalment he de considerar com un factor positiu que la ofertant Serveis de
Geriatria Alfacs, SL ja gestiona un altre Centre de Dia a la comarca, pel que
la seva experiència la fa coneixedora de les variables que puguin influir en la
previsió i elaboració del pla de viabilitat així com de les tarifes i preus públics
legalment establerts i les que en qualsevol cas puguin ser aplicables.”
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 12 de març de
2015, acordà aprovar l'expedient de contractació pel procediment obert per
l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic de Centre de dia a Santa
Bàrbara.
Atenent que s’han presentat els següents licitadors:
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- Número 1: Residència Tercera Edat l’Onada, SL.
- Número 2: Fundació per a l’atenció social
- Número 2: Serveis de Geriatria Alfacs, SL.
.
Tots tres licitadors compleixen amb els requisits establerts al Plec de clàusules
reguladores del procediment, resultant procedent ser declarat admesos en el
procediment.
Els licitadors admesos han presentat les ofertes que han estat avaluades en la
forma següent:
1. Criteris avaluables mitjançant judici de valor:
Residència
Tercera Fundació
per
Edat l’Onada, SL
l’atenció social
Recursos humans
Organització del treball
Objectius i pla d’atenció individual
Avaluació de la gestió
Participació

11,90
9,80
7,80
5,70
3,00

a Serveis de Geriatria
Alfacs, SL.

11,10
9,50
7,30
5,50
3,00

11,70
9,80
7,60
5,30
3,00

2. Criteris avaluables mitjançant fórmules matemàtiques:
Residència Tercera Fundació per a Serveis de Geriatria
Edat l’Onada, SL
l’atenció social
Alfacs, SL.
Reducció del termini de la concessió
Millora del cànon
Millores en la dotació d’equipament del
centre
Per disposar de sistemes de qualitat
Per la cartera de serveis complementaris
a aplicar al centre
Proposta de tarifes a aplicar als usuaris

5,00
0,44

10,00
0,59

10,00
5,00

2,77
4,00

0,94
4,00

10,00
2,00

10,00
2,50

10,00
2,50

10,00
10,00

Residència Tercera Fundació per a Serveis de Geriatria
Edat l’Onada, SL
l’atenció social
Alfacs, SL.
Criteris avaluables judici de valor
Criteris
avaluables
fórmules
matemàtiques
Total Puntuació

38,20

36,40

24,71

28,03

62,91

64,43

Atenent que l’empresa que ha obtingut una major puntuació ha estat Serveis de
Geriatria Alfacs, SL, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Declarar admeses les ofertes presentades en el procediment licitatori
convocat per la contractació de la gestió del servei públic de Centre de dia a Santa
Bàrbara següents:
- Residència Tercera Edat l’Onada, SL.
- Fundació per a l’atenció social
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- Serveis de Geriatria Alfacs, SL.
.
SEGON. Requerir a l’empresa Serveis de Geriatria Alfacs, SL per tal que en el
termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent en que rebi el present
requeriment, presenti la documentació següent:
- Justificació de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat social.
- Autorització en favor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara degudament signada
pel licitador o el seu representant per poder consultar durant la vigència del
contracte les vegades que sigui necessari el compliment de les obligacions
tributàries i amb la seguretat social.
- Justificació de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 64.2 del Text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
- Justificació d’haver constituït la garantia definitiva prevista a l’article 42 del
present Plec, per un import de 10.000,00 €.
TERCER. Donar trasllat del present acord als licitadors, advertint-los que contra el
mateix serà procedent la interposició de recurs especial de revisió de decisions en
matèria de contractació previst a l’article 40 del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic.
QUART. Donar trasllat del present acord a Dipositaria de fons.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Regidora de Serveis socials.
La Sra. Rodríguez, com recordaran al Ple del dia 29 d’abril de 2015 es va
adjudicar definitivament el contracte de la gestió del Centre de dia a l’empresa
VIMA. La Residència Tercera Edat L’Onada va interposa recurs contenciós
administratiu en el que demanava que es retrotraguessin les actuacions fins el
moment de la valoració de les ofertes i que automàticament se’ls adjudiqués a ells
la gestió. El Jutjat contenciós administratiu de Tarragona ha estimat parcialment el
recurs obligant-nos a retrotraure les actuacions no fins ells volien, sinó que
considera que el que no era correcte era l’informe pericial de la proposta
econòmica feta per VIMA, que havia fet la mesa de contractació, de manera que
ara el que hem fet ha estat retrotraure les actuacions fins el moment d’elaborar
l’informe pericial contractant a una empresa, l’empresa ha elebaorat l’informe
pericial que es transcriu a l’acord i que conclou en que el pla de viabilitat presentat
per la societat és viable.
Per tant es reprenen les actuacions i a la vista de l’informe pericial es proposa
l’admissió de les ofertes dels licitadors.
Passant a la votació al proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta
amb els vots favorables dels sis membres del PDeCAT, un del PP i tres
abstencions d’EP.
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4. Aprovació, si s’escau, expedient 4/2017 de modificació de crèdits mitjançant
crèdit extraordinari.
Expedient número 4/2017, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
ANTECEDENTS
Pel Decret de l’Alcaldia de data 20 d’octubre de 2017 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i suplement
de crèdit com a conseqüència de noves despeses que s’han previst realitzar per a
aquest exercici econòmic, sense que es puguin demorar al proper, com a
conseqüència de les necessitats dels diferents serveis als quals es destinen les
despeses, pels quals no existeix crèdit consignat en el vigent Pressupost de la
Corporació o és insuficient, i considerant que es disposa dels mitjans de
finançament que es preveuen a la legislació vigent.
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,
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PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 4/2017,
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 insuficient o inexistent en el pressupost ordinari actual, cal tramitar
l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit 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:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Crèdit
anterior
14.000,00
45.000,00
23.000,00
40.000,00
7.000,00
7.200,00

Aplic.Pressup Descripció
161
342
326
1532
171
161

2100002
2120007
2120009
2190001
2190003
6320009

Aigua
Manteniment instal·lacions esportives
Manteniment Escola de música
Carrers i places
Jardins
Bomba i motor pou d'aigua

Modificació
5.700,00
5.000,00
9.000,00
15.000,00
3.000,00
2.620,00

Crèdit
definitiu
19.700,00
50.000,00
32.000,00
55.000,00
10.000,00
9.820,00

CRÈDIT EXTRAORDINARI
Crèdit
anterior
0,00
0,00

Aplic.Pressup Descripció
312 7620001 Aportació Centre Rehabilitació
920 6000004 Adquisició terreny
Total modificació de crèdit

Modificació
7.000,00
34.500,00
81.820,00

Crèdit
definitiu
7.000,00
34.500,00

FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
87010

81.820,00

Romanent líquid de tresoreria

Total modificació de crèdit (suplement de crèdit)

81.820,00

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el e-tauler 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, com els hi vaig explicar a la Junta de Portaveus, es tracta d’aprovar
un suplement de crèdit a partides contemplades inicialment al pressupost i dotarne unes altres que no existien com l’aportació al centre de rehabilitació estrenat de
7.000,00 € i l’adquisició d’un terreny annex a la plaça de bous per import de
34.500,00 €. Tota aquesta modificació ve finançada mitjançant romanent de
tresoreria.
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El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March.
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, a la partida d’aigua, s’inclouen
les fuites d’aigua?
El Sr. Alcalde, no, ho vaig consultar desprès que vostè m’ho preguntés a la Junta
de Portaveus i fa referència a les analítiques d’aigua de l’any 2016 que no
s’havien presentat i per tant, no es podien pagar i com ens han presentat les de
l’any 2017 faltava líquid i les pagarem les dos.
Passant a la votació al proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta
amb els vots favorables dels sis membres del PDeCAT, un del PP i tres
abstencions d’EP.
5. Aprovació, si s’escau, del Pressupost per a l’exercici econòmic de l’any 2018,
amb tots els seus annexes i documentació.
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2017.
La secretària interventora acctal. de l’Ajuntament ha emès els informe relatiu als
equilibris bàsics del pressupost, al compliment dels objectius que estableix la
LOEPSF i sobre el procediment a seguir per a l'aprovació del pressupost
La Regidoria d’Hisenda n’ha emès un dictamen sobre la aprovació del pressupost
i els seus annexos.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la
legislació vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els
pressupostos dels organismes i empreses que l’integren, conformement als seus
estatuts o al document fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles
162 a 171 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; els articles 2 a 23 del RD
500/90 i els articles 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tant,
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PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el pressupost general per a l’exercici 2018, d’acord amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el
qual, resumit per capítols, és el següent:
Capítols INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5

2018
1.395.000,00
30.000,00
640.680,00
941.433,00
19.250,00

Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
TOTAL

3.026.363,00
0,00
327.331,00
327.331,00
0,00
0,00
0,00
3.353.694,00

Capítols DESPESA
Capítol 1
QQUU CCEE
Capítol 2
0,00
0,00
Capítol 3
Capítol 4
Despesa corrent
Capítol 5
Fons contingència
Capítol 6
Capítol 7
Despesa de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despesa financera
TOTAL

2018
1.064.366,00
1.209.224,00
2.008,00
144.123,00
2.419.721,00
0,00
0,00
868.444,00
11.165,00
879.609,00
0,00
54.364,00
54.364,00
3.353.694,00

2. Aprovar les bases d'execució del pressupost general que seran d'aplicació a
l'ajuntament.
3. Aprovar la plantilla de personal que s'ha detallat, així com la relació de llocs de
treball.
4. Aprovar el sostre de la despesa no financera, per import de 3.394.955,38€,
d’acord amb el següent detall:
Despesa no financera
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Despesa no financera
Regla despesa liquidació 2017
Regla despesa pressupost 2018
marge compliment regla de la despesa
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marge compliment estabilitat

95.625,38

import màxim que pot augmentar el sostre de la
despesa, sempre que hi hagi finançament

95.625,38

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

3.394.955,38

5. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de
quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
6. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà
en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen
l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i l’article 169 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
El Sr. Alcalde, ja els hi vaig comentar que és un pressupost molt semblant al de
l’any 2017, amb un total d’ingressos i despeses de 3.353.694,00 € es compleixen
tots els requisits legalment establerts, essent els capítols importants els de
manteniment, personal i inversió.
Com a inversions està prevista la instal·lació d’un plaguicida al pou vell que puja
217.000 euros; la remodelació de la primera fase del carrer Aire que
pressupostàriament puja 330.000,00 euros; i la remodelació del carrer Hostal dels
Frares per un import de 307.000,00 euros. Com poden veure no hi ha partida per
a l’edifici de l’Ajuntament, ja vam parlar que sinó hi havia subvencions externes no
s’habilitaria partida, perquè considerem que l’edifici ja no corre perill, està
consolidat totalment i ara esperarem a veure com es resol el tema polític a veure
si podem reemprendre les negociacions que teníem amb la Generalitat i a veure si
ens poden atorgar una subvenció.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March.
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, voldríem explicar el sentit del
nostre vot, hem vist que en relació al pressupost del 2017 han pujat uns 150.000
euros és positiu ja que pareix que la reactivació econòmica funciona. El nostre
grup sempre intenta aportar idees, propostes i com ens va demanar el Sr. Alcalde
valorades, tot i que natros pensem que no és feina nostra que per això
l’Ajuntament té els tècnics i els hi vam portar tres propostes:
La primera, fa anys que demanem la il·luminació del passeig del Cementiri, molta
gent ens ho ha demanat ja que per allí a l’estiu la gent hi camina molt i a l’hivern
no, perquè fa por al no haver llum. L’equip de Govern sempre sens diu que costa
molts diners instal·lar la línia elèctrica per tot aquell carrer, la nostra proposta era
instal·lar plaques solars amb un cost aproximat de 15 a 20 mil euros.
La segona, que les llicències digitals dels llibres dels alumnes fossin gratuïtes, és
una manera humil però amb la que podem ajudar i no hem vist que s’hagi inclòs
en el pressupost.
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La tercera, col·locar uns semàfors automàtics a l’alçada de les escoles en el
passeig de les Escoles, que només funcionin a l’entrada i sortida de l’escola.
Com no hem vist que s’hagin incorporat al pressupost les nostres propostes el
nostre vot serà negatiu.
El Sr. Alcalde, l’explicació de la subvenció de les llicències digitals ja l’hi vaig
donar l’any passat i ens trobem al mateix punt, ningú s’ha vingut a reunir amb
natros per a veure com s’ha de fer, simplement en l’època d’elaborar el pressupost
vostès surten amb la proposta quantificada amb 9.000 euros i aquí s’acaba, el dia
que ho tinguem ben baremat, quantificat com s’ha de fer ho farem. Aquí s’han de
donar els 9.000 euros?, qui els ha de repartir?, L’Ajuntament?. Són propostes
populistes i gens treballades, ja l’hi vaig dir que el dia que algú presenti una
proposta de com repartir-ho, com fer unes beques, una proposta en cara i ulls
l’Ajuntament no té cap inconvenient en posar els diners necessaris, és la mateixa
resposta que l’hi vaig donar l’any passat.
En quant a la instal·lació dels semàfors al passeig de els Escoles, és una
reivindicació seva en que sempre l’hi argumentem el mateix, treure transit del
passeig de les Escoles és traslladar-lo al carrer del Mestre. Les seves propostes
han estat que ho controle el Vigilant municipal, desprès la col·locació d’unes
tanques, ara un semàfor . El que hem de fer és treballar en educació viària, no en
prohibicions perquè després no es compleixen; hem de treballar conjuntament
amb l’escola o amb l’AMPA de l’escola i que hagi una implicació per educar en la
seguretat vial.
Respecte a la il·luminació del camí del Cementiri és cert que fa anys l’equip de
Govern que estava llavors va treballar per portar la línia elèctrica fins el Cementiri i
és cert que valia molts diners, l’equip de Govern actual té la predisposició a fer-ho,
però s’ha de fer ben fet pensant que podem sentar un precedent, pensant que
sortim del cas urbà, els que ho hem de fer hem de ser conseqüents amb el què
fem, amb el què diem i com ho fem, perquè si desprès ens ve un veí d’un altre
camí hem de saber què dir-li, no podem dir a aquell si perquè hi passeja molta
gent i en aquest no perquè no hi passeja tanta. Ho tenim previst a l’agenda de
l’electricista que fa el manteniment de l’enllumenat públic, ho tenim previst i el fet
que al pressupost no hagi una partida que digui dotze mil euros per a la
il·luminació del camí del Cementiri no vol dir que no es faci, perquè si es pot fer
ho farem i si veiem que hem de córrer riscos i sentar uns precedents dels que
desprès haurem de pagar les conseqüències no ho farem.
En resum les aportacions del seu grup pugen 23.000 euros i si voten en contra
d’un pressupost que puja 3.000.000 euros per 23.000 euros, no veig la proporció.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March.
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, bé jo l’hi puc dir al revés, per
23.000 euros si els haguessin incorporat potser el nostre grup hagués votat a
favor. En quan a la seva resposta respecte de les llicències digitals, vostè diu que
és una proposta populista i poc treballada, dir-li que l’any passat l’hi vaig presentar
els números exactes, amb el nombre d’alumnes per curs i com s’havia de fer i
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vostès van dir que no.
En aquests moments s’incorpora el Regidor Sr. Adrian Batiste Cuartero.
El Sr. Alcalde, és que no és vostè qui ha de fer la proposta, és l’AMPA qui ha de
treballar el tema i quan ho tinguin madurat que vinguin a l’ajuntament i preguntar
en quan pot participar l’ajuntament, aquest és el procés.
El Sr. March, el primer que s’ha de fer es consignar partida i els de l’AMPA
estarien encantats, però si vostès ja diuen que no el que estan fent és buscar una
excusa, si hagués partida els de l’AMPA ho farien igual que ho han fet els de
l’AMPA de l’escola, però primer que res hem de saber que hi ha voluntat per part
de l’Ajuntament de posar-ho en marxa.
Respecte a l’educació viària estic totalment d’acord en que s’ha de fer però una
cosa no treu l’altra i com no vull que mai passi un accident, abans de que passi el
que hem de fer és buscar una solució, vostè diu que els cotxes es desviaran, no,
perquè la majoria de gent el que fa és aparcar i acompanyar els xiquets a l’escola,
natros el que demanem és posar un semàfor i que la gent aparqui 25 metres més
avall que hi ha aparcament i així evitar el perill.
En quant a la il·luminació del camí del Cementiri, encara que entrem en zona rural
també hem de tenir en compte que hi ha dues dependències municipals, la
deixalleria i el cementiri, considero que ja és argument suficient per fer-ho, no em
serveis l’argument que un veí d’un altre camí ens digui que ell també vol
il·luminació.
El Sr. Alcalde, ja l’hi he dit que hi estem treballant i que si es pot es farà i sinó no.
Passant a la votació al proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta
amb els vots favorables dels set membres del PDeCAT, tres en contra d’EP i una
abstenció del PP.
6. Nomenament, si escau, Jutge/essa de Pau substitut/a.
1. ANTECEDENTS
1. En aquest Ajuntament es tramita l’expedient per nomenar jutge/essa de pau
substitut/a d’aquest municipi.
2. La Secretària Interventora acctal. va emetre l’informe jurídic sobre el
procediment a seguir, el qual consta a l’expedient.
3. Per edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 193, de
data 5 d’octubre de 2017, es va fer la convocatòria pública per cobrir les places de què
es tracta i, finalitzat el termini de presentació d’instàncies, han presentat instància les
persones següents:


Mercè Fort Rodríguez
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La qual reuneix els requisits establerts legalment.
2. FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els articles 101.2 de la Llei 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, i 6
del Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, correspon al Ple de
la Corporació efectuar proposta de nomenament del jutge/essa de pau titular i del
subststitut/a d’aquest municipi, per acord adoptat amb el vot favorable de la
majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que, reunint les
condicions legals, hagin presentat instància en la convocatòria pública.
Per això el Ple de la Corporació, per unanimitat, adopta el següent, ACORD:
Escollir la Sra. Mercè Fort Rodríguez, per exercir el càrrec de jutgessa de pau
substituta d’aquest municipi, i proposar el seu nomenament a la Sala de Govern
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per conducte del Jutjat de 1a
Instància i Instrucció d’Amposta.
7. Aprovació, si s’escau, delegació de competències en Base Gestió
d’Ingressos Locals.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en
endavant LRBRL), en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la
competència d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.
En el mateix sentit, els articles 3.1.k) i 141 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de
2015, de règim jurídic del sector públic, (en endavant LRJSP) estableix que les
Administracions Públiques prestaran, en l’ àmbit propi, la cooperació i assistència
actives que altres Administracions poguessin sol·licitar per l’eficaç exercici de les
seves competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que
els hi correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant
TRLRHL), concreta aquesta assistència disposant que, les entitats locals podran
delegar en altres entitats locals, en quin territori, estiguin integrades, les facultats
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de
Dret públic que la mateixa Llei els hi atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix
temps, la gran importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la
bona marxa de la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels
mecanismes de delegació previstos en la legislació.
En data 29 de juny de 2001 es va signar el conveni regulador de la delegació de
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la
Diputació de Tarragona, l’abast del qual, que es detallava en el corresponent
acord de delegació.
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Examinada la proposta al ple de l’Ajuntament, i desprès del corresponent debat,
amb la majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL amb la redacció donada per la
Llei 57/2003, al Ple de l’Ajuntament, es proposa ACORDAR:
Primer.- Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb
les funcions que es detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat de les quals
pertany a aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que les podrà
dur a terme a traves dels serveis o ens instrumentals que a tal efecte determini,
segons l’abast i condicions que s’estableixen al present acord, de conformitat amb
l’establert pels articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, els articles 3.1.k) i 141 de la
LRJSP i article 7 del TRLRHL.
- Recaptació en període voluntari i en període executi de la taxa per ocupació de
la via pública amb taules i cadires.
Segon.- Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, l’annex 1 del conveni
regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes les
delegacions conferides.
Tercer.- La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al 31
de desembre de 2021, prorrogable per reconducció tàcita, per períodes
consecutius de quatre anys, la qual es produirà, llevat que qualsevol d’ambdues
administracions acordin deixar sense efecte l’esmentada delegació, el que haurà
de notificar-se amb una antelació mínima de tres mesos.
Quart.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el
present acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el
pagament dels imports especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora
de les taxes per la prestació de serveis encomanats a BASE - Gestió d’Ingressos.
Cinquè.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de
Tarragona s’atendrà a la normativa general aplicable, això com a la normativa
interna dictada per aquesta, en virtut de les seves pròpies facultats
d’autoorganització, per a la gestió dels serveis atribuïts.
Sisè.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que, per
la seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida.
Setè.- Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Santa Bàrbara per la
formalització d’aquells documents que siguin necessaris per a l’execució o
desenvolupament del present acord.
Passant a la votació al proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta
amb els vots favorables dels set membres del PDeCAT, un del PP i tres
abstencions d’EP.
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8. Moció d’adhesió al projecte “No puc esperar!”
“No puc esperar!” és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les persones
que per un problema mèdic, no contagiós, necessiten utilitzar urgentment un
lavabo.
Els destinataris d'aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries
intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o
colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots
aquells pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal
incloure.
Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua,
i de vegades imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa
per por de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això
suposa una minva de la seva qualitat de vida.
L'Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU
Catalunya) emet les targetes “No puc esperar!”, però són els metges de les
Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu dels hospitals col·laboradors qui les
lliuren als pacients que ells consideren que les necessiten. Les targetes són
gratuïtes i no són nominals, però estan numerades per tal de seguir un control de
lliurament.
Des d’ACCU Catalunya s'arriba a acords de col·laboració amb establiments i
equipaments perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera gratuïta i al més
ràpidament possible als portadors de les targetes “No puc esperar!”.
Per això, és fonamental la col·laboració de diferents sectors:
1- Equips mèdics d’Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu que dictaminin quins
pacients necessiten la targeta i quins no.
2- Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciïn i informin la ciutadania sobre
aquest problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments i dependències
municipals al projecte, i promoguin l'adhesió d'associacions i establiments a “No
puc esperar!”.
3- Associacions de comerciants i hostaleria disposades a facilitar l'entrada ràpida i
gratuïta als seus lavabos als pacients portadors de la targeta, i a promoure la
difusió del projecte entre els seus associats.
4- Voluntaris que difonguin el projecte i que col·laborin en les tasques
administratives i de suport.
A més, “No puc esperar!” és un projecte que té dues finalitats:
- Facilitar l'accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol
lloc i sempre que ho necessitin.
- Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les
necessitats que tenen qui les pateixen.
D'aquesta manera, “No puc esperar!” contribueix significativament a millorar la
qualitat de vida d'aquests pacients.
Aquesta iniciativa fou creada l'any 2013 per l'Associació de malalts de Crohn i
Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i la Unitat de Malalties
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Inflamatòries Intestinals (MII) de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep
Trueta. El projecte “No puc esperar!” està en desenvolupament continu i
s’actualitza constantment tant per la incorporació de nous pacients com per
l'adhesió de nous establiments i equipaments col·laboradors.
El projecte “No puc esperar!” compta amb el suport del Consell Consultiu de
Pacients del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Societat
Catalana de Digestologia, de l'Institut Català de la Salut i de GETECCU (Grupo
Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa).
Per tot això, al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Demanar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, al projecte “No puc
esperar!” amb la finalitat de col·laborar i ajudar en la campanya, identificant i
deixant utilitzar els lavabos dels edificis municipals a les persones portadores de la
targeta “No puc esperar!”.
Segon.- Promoure la difusió del projecte “No puc esperar!” a tota la ciutadania de
Santa Bàrbara amb especial atenció als establiments comercials del municipi.
Tercer.- Promoure l’adhesió de les associacions o gremis de comerciants i
hostaleria, i dels establiments del municipi al projecte “No puc esperar!”.
Quart.- Promoure campanyes divulgatives sobre aquestes malalties digestives
amb la col·laboració de les entitats especialitzades.
Cinquè.- Fer tramesa d’aquest acord a l’Associació de malalts de Crohn i Colitis
Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya), adjuntant un llistat amb el nom i
l’adreça dels equipaments i dependències municipals que s'adhereixen al projecte
“No puc esperar!”.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, una pregunta a algú se l’hi
ha negat mai anar al lavabo en edificis municipals?.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Regidora de Serveis Socials.
La Sra. Rodríguez, no se’ls hi ha negat mai, però amb això es crea un mapa i les
persones maltes de Crohn i colitis ulcerosa a través d’una APP els hi senyala on
tenen el servei adherit a la campanya, ja sigui públic o d’establiments privats
Passant a la votació al proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat, dels
membres d ela Corporació.
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9. Moció en motiu del dia contra la violència envers les dones.
El 25 de novembre, dia contra la violència envers les dones, es posa novament
de manifest que una societat igualitària i garant del respecte dels drets humans
no és possible quan la meitat de la població és reiteradament discriminada,
violentada i assassinada simplement per la seva condició de DONA.
Aquest any, s'han produït 22 feminicidis als països catalans i la línia d'atenció a
les dones en situació de violències del principat, ha rebut 4.252 trucades durant
els 5 primers mesos d'enguany.
La ciutadania no pot permetre's viure en un estat a on la violència masclista sols
és considerada com a tal quan qui l'exerceix és la parella o l'exparella de la dona.
Que no atorga ni la meitat d'ordres de protecció i allunyament a les dones i infants
víctimes de violència. I que retalla la Llei d'Igualtat efectiva entre dones i homes
aprovada pel Parlament de Catalunya i sorgida del consens social.
Necessitem un estat impregnat de valors feministes que faci ús de totes les eines
que tingui a l'abast per acabar amb aquesta xacra. Tant pel que fa als casos més
flagrants -els assassinats i les violacions- com també totes aquelles violències
simbòliques i quotidianes -com la invisibilització de les dones o la
hipersexualització dels seus cossos- que suposen un menyspreu, una
discriminació i una desigualtat cap a les dones.
Àngela Davis afirmava: "Radical vol dir simplement anar a l'arrel del problema".
L'objectiu del moviment feminista és precisament lluitar per arrencar l'arrel del
sistema heteropatriarcal.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Santa
Bàrbara proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. L’Ajuntament de Santa Bàrbara manifesta el rebuig i condemna a
qualsevol forma de violència masclista que s’exerceix diàriament contra moltes
dones i que representa una greu vulneració dels drets humans fonamentals.
Segon. Encoratjar a tota la societat civil a mostrar una tolerància zero envers
qualsevol manifestació de violència.
Tercer. Vetllar pel compliment dels protocols d’atenció a les dones víctimes de
violència masclista i treballar de manera coordinada amb tots els agents implicats
i les entitats de dones.
Quart. Impulsar campanyes de sensibilització, de prevenció i d’informació a tota
la ciutadania, de forma especial als centres d’educació, per arribar especialment
a l’adolescència i jovent del municipi.
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Cinquè. Comunicar aquest acord a la Generalitat i el Parlament de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis, i l’Associació de Municipis per la
Independència.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March.
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, d’aquí ha dos dies és el dia
internacional contra la violència envers les dones i voldríem dir dues coses, que la
violència de gènere és una vergonya i una lacra per la societat actual, és inconcebible
que en un país desenvolupat es produeixin aquest actes; també volem deixar clar
que no només afecta a les dones, ja que en determinats casos afecta als homes, a
l’homofòbia, a la transsexualitat. Amb aquesta moció el que es vol demanar és que hi
hagi una consciència i que s’aturi d’una vegada.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, perquè s’ha de comunicar
aquest acord a la Generalitat i el Parlament de Catalunya i l’Associació de
Municipis per la Independència, i no al Govern Central?
El Sr. Alcalde, l’hi haurà de respondre el Sr. March, que és qui ha presentat la
moció.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March.
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, s’hauria de enviar també a la
Federació de Municipis de Catalunya, la veritat és que no ens havíem adonat.
Però les competències en matèria de serveis socials les té la Generalitat no el
Govern Central i per això es comunica a l’entitat que té les competències, al
Parlament perquè és qui ha de legislar, simplement per això.
El Sr. Boqué, penso que la violència de gènere no entén d’idioma, l’aprovaré
perquè hi estic totalment en contra de la violència masclista, però el punt
cinquè.., és incomprensible com una moció es pot polititzar quan s’està parlant
de coses molt serioses.
El Sr. Alcalde, la majoria de mocions es comuniquen a la Generalitat i al
Parlament de Catalunya i a les associacions municipalistes, al Govern Central
se’n envien molt poques. Però al punt cinquè afegirem la Federació catalana
de municipis de manera que el punt quedarà redactat de la següent manera:
“Cinquè. Comunicar aquest acord a la Generalitat i el Parlament de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i
l’Associació de Municipis per la Independència.”
Passant a la votació al proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat, dels
membres de la Corporació.
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10. Sorteig de les Meses per a la realització de les properes Eleccions al
Parlament de Catalunya.
A fi de donar compliment amb allò que s'indica en els articles 25 i 26.4 de la vigent
Llei Orgànica 5/1985, del règim electoral general, una vegada complertes totes les
formalitats legals establertes, es procedeix al sorteig públic per a la formació de la
mesa electoral que es constituirà el dia 21/12/2017, per a les eleccions
convocades mitjançant Reial Decret 946/2017, resultant les persones que
s'expressen i per als càrrecs que es detallen.
SECCIÓ: 1
DISTRICTE: 1
MESA: A
TITULARS:
PRESIDENT:
GARGALLO BEL, SERGIO

DNI
47628062F

1r VOCAL:
CLUA ESPUNY, MIGUEL ANGEL
2n VOCAL:
GARGALLO
BEL, SERGIO
INOCENTE
ARASA, MARIA
JOSE

DNI
78577963G
DNI
40927789W

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT:
ALBIOL LUCIA, ANA

DNI
47855494S

DEL PRESIDENT:
GARCIA LEON, RUBEN
DEL 1r VOCAL:
CASERES CID, RAFAEL
DEL 1r VOCAL:
GAS AIXENDRI, JOAQUÍN
DEL 2n VOCAL:
ARASA ALBESA, LIDIA CINTA
DEL 2n VOCAL:
ARASA PUIG, FRANCESC

DNI
40936185A
DNI
78580224B
DNI
39678433Y
DNI
47622734S
DNI
52600788H
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SECCIÓ: 1
DISTRICTE: 1
MESA: B
TITULARS:
PRESIDENT:
MOLINÉ BIELSA, JOSEP

DNI
47825532E

1r VOCAL:
MARTÍ CARTES, JORDI
2n VOCAL:
SOLER TORRES, FRANSINA

DNI
47477470L
DNI
47828767Z

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT:
LLOMBART GALLEGO, BETLEM

DNI
78582975W

DEL PRESIDENT:
RODRIGUEZ SUBIRATS, DAVID
DEL 1r VOCAL:
ORELLANA FRANCO, EDWIN ALEJANDRO
DEL 1r VOCAL:
MERINO TOMAS, MARC
DEL 2n VOCAL:
MARTI ARQUES, ANTONIO
DEL 2n VOCAL:
RODRIGUEZ GONZALEZ, CRISTINA

DNI
46769226Z
DNI
49635511Q
DNI
47938002E
DNI
47824657K
DNI
47878142P

SECCIÓ: 1
DISTRICTE: 2
MESA: A
TITULARS:
PRESIDENT:
BEL FARNOS, MARIA TERESA
1r VOCAL:
ALBESA RUBIO, FRANCESC XAVIER
2n VOCAL:
CID ARASA, ERNEST
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SUPLENTS:
DEL PRESIDENT:
FORT RODRIGUEZ, ROSA ANA
DEL PRESIDENT:
BONFILL ACCENSI, MARIA ENCARNACION
DEL 1r VOCAL:
ALBESA HERRERO, GRISELDA
DEL 1r VOCAL:
ESPINOZA HOLGUIN, EVELIN ANGELICA
DEL 2n VOCAL:
CASTELLS MURIA, MARIA JOSEP
DEL 2n VOCAL:
ALBESA RUBIO, JOSE ANDRES

DNI
52603672G
DNI
40911218Z
DNI
40918757D
DNI
49634502L
DNI
40911407L
DNI
40923118T

SECCIÓ: 1
DISTRICTE: 2
MESA: B
TITULARS:
PRESIDENT:
MANERO BEL, JACKIE
1r VOCAL:
SEGARRA CABALLE, FRANCISCO
2n VOCAL:
ROYO CID, DANIEL

DNI
47823239Y
DNI
40903647X
DNI
47826164X

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT:
RODA LOPEZ, JOSEP
DEL PRESIDENT:
SUBIRATS VALLDEPEREZ, MARIA CINTA
DEL 1r VOCAL:
PUBILL VALLS, ANTONIO MANUEL
DEL 1r VOCAL:
SABATE PLA, JOSE RAMON
DEL 2n VOCAL:
PANISELLO BARBERÀ, DAVID
DEL 2n VOCAL:
VALLDEPEREZ CASTELLS, EVA

DNI
47822683W
DNI
40923963V
DNI
77884544N
DNI
40919665C
DNI
47624907A
DNI
52601909N

Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels
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membres presents de la Corporació.
11. Precs i preguntes.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué, representant del grup municipal, del PP, en relació al debat dels
pressupostos entre vostè, Sr. Alcalde i el regidor Sr. March, només una apreciació
fa molts anys el primer partit polític que va demanar l’enllumenat del camí del
Cementiri va ser el Partit Popular, quan es va fer la deixalleria CiU, va intentar que
el Consell Comarcal portés la línia elèctrica cosa que no es va poder aconseguir,
coincideixo amb el Sr. March en el sentit que no crec que els planers es puguin
queixar de que s’il·lumini tenint en compte que hi ha el Cementiri i la deixalleria.
El Sr. Alcalde, al Cementiri per la nit no hi va ningú i a la deixalleria tampoc, per
tant aquest argument no és vàlid, ara si volem dir que ens agrada il·luminar els
camins dels voltants del poble, val, però per anar al Cementiri no, dins tampoc hi
ha llum.
El Sr. Boqué, no parlo de posar faroles amb plaques solar sinó de portar una línia
elèctrica.
El Sr. Alcalde, ho tinc clar que la idea inicial de l’equip de govern del moment era
aquesta, portar la llum al Cementiri no posar enllumenat al camí del Cementiri, la
proposta que ha fet Esquerra Planera és una derivació d’allò, no té res a vore una
cosa amb l’altra, una valia no se quants mils d’euros i l’enllumenament si es dur a
terme val la desena part. Com l’empresa subministradora demanava molts diners
es va desestimar perquè havien coses més prioritàries.
El Sr. Boqué, ja que estem parlant del Cementiri, jo demanaria que fessin un
estudi, perquè passa molt de trànsit pel camí de detràs del Cementiri que va a la
rotonda de la carretera de Santa Bàrbara a Tortosa. A més, el camí està aixecat.
El Sr. Alcalde, de què hem de fer l’estudi?
El Sr. Boqué, un projecte d’ampliació del camí o del que es consideri més adient.
El Sr. Alcalde, es pot mirar, però ho veig complicat perquè no deixa de ser un camí,
l’hi recullo el seu prec i si convé ens reunim i ho anem a mirar junts.
El Sr. Boqué, vostè sap que qualsevol persona que demana vallar la finca a de
deixar uns metres respecte de l’eix del camí, es pot mirar si es vol cedir o arribar a
un acord. Una solució seria aprofitar la subvenció del Consell Comarcal
d’arranjament de camins.
El Sr. Alcalde, té raó és una sortida directa a la carretera, i hi ha gent que prefereix
baixar per allí que baixar pel Passeig de les Escoles.
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El Sr. Boqué, al carrer Àngel Guimerà s’han tallat els arbres, per què?
El Sr. Alcalde, pel mateix motiu que es van tallar els altres, fa un any o any i mig
que es fa començar a executar la petició signada per tot el veïnat de la zona
demanant que es retiressin els arbres, es va comprovar que els arbres a banda de
perjudicar la vorera també perjudicaven les instal·lacions soterrades de la zona i
poc a poc s’han anat eliminant, em sembla que el carrer Àngel Guimerà és últim
que quedava, llevat de les illes centrals i de la zona municipal on s’han respectat
els arbres.
El Sr. Boqué, es replantaran?
El Sr. Alcalde, no.
El Sr. Boqué, la última pregunta és per què es va treure la bandera espanyola de la
façana de l’Ajuntament?
El Sr. Alcalde, perquè es va declarar la República catalana i per tant la bandera
espanyola no tenia sentit. Si s’ha de posar la tornarem a posar.
El Sr. Boqué, li agrairia que amb la mateixa rapidesa que la van treure la tornessin
a posar.
El Sr. Alcalde, de rapidesa no en va haver cap, a més estava bastant malmesa,
potser n’haurem de fer, fer una de nova.
El Sr. Boqué, demano que de la mateixa manera que inverteixen uns diners en fer
una estela els inverteixin en les banderes oficials que té l’obligació de tenir.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March.
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, un parell de precs, vam
demanar els resultats de les piscines i de les festes, voldríem saber com està i si ja
està liquidat que ens ho facilitin.
Per altra banda fa unes setmanes va haver un accident a la rotonda d’entrada al
poble i va desaparèixer la “Santa”, demanar que es reposi perquè és una bona
imatge del poble.
El Sr. Alcalde, respecte del primer prec els regidor corresponents ja ho tenen i
qualsevol dels dies que els regidors tenen d’atenció se’ls hi pot demanar, no cal
esperar fer Ple per a demanar-ho.
En quan a la rotonda ara mateix no està ni la “Santa” ni la “Bàrbara”, s’han retirat
perquè s’han de reparar, de la “Santa”, no va quedar res i un cop fetes les lletres
noves de la “Santa” de forma semblant o molt pareguda, que ja s’ha demanat a
una empresa de retolació que ja ens ha treballat, es tornaran a posar, aquesta
setmana s’han retirat les lletres de “Bàrbara” perquè no feia bona imatge.
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El Sr. Alcalde dóna la paraula a la regidora Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal d’EP, voldria fer un prec sobre la
fira de l’oli, perquè m’han comentat que no havia suficient aparcament,
probablement en hores punta. Saber si l’ajuntament en té constància i si s’ha
pensant alguna alternativa per a l’any vinent?.
El Sr. Alcalde, la valoració de la fira encarar no s’ha fet, a mi personalment no m’ha
arribat cap queixa sobre l’aparcament, en principi no hem pensat cap alternativa
per a ampliar les places de pàrquing, de cara l’edició de l’any que bé ho mirarem, a
veure si és una cosa molt puntual de determinades hores.
La Sra. Franch, vostès no en tenen constància?
El Sr. Alcalde, a mi no m’ha arribat cap comentari, però de vegades sóc l’últim
d’assabentar-me de les coses, perquè la gent parla als llocs que no ho ha de fer i
no parla als llocs on ha de fer-ho. No obstant, recullo el prec i si es creu convenient
es buscaran alternatives.
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
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