Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió Extraordinària realitzada pel Ple de la Corporació el dia 12 d’abril de 2018.
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 12 d’abril de 2018, per celebrar Sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament.
Assistents:



Alcalde:
Regidors:



Excusen la seva absència: Sra. Judit Lleixà Solà
Sr. Adrián Batiste Cuartero
Sra. Eva C. Franch Cases

Sr. Alfred Blanch Farnós
Sra. Montse Rodríguez Arasa
Sr. Antonio Ollés Molías
Sra. Laia Pla Coto
Sr. Joan Abella Calduch
Sr. March March Mayo
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 22 de febrer de 2018.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació, si s‘escau, calendari de festes locals 2019.
4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017.
5. Donar compte de l’informe d’intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat, regla
de la despesa i límit del deute amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost.
6. Donar compte de l’informe sobre la morositat.
7. Donar compte del Pla pressupostari a mig termini pel període 2019-2021.
8. Aprovació, si s’escau, expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit 02/2018.
9. Aprovació, si s’escau, declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors de l’obra
“Arranjament del carrer Hostal dels Frares”
10. Aprovació, si s’escau, concessió de pròrroga a APASA per a la per a la construcció en una
primera fase d’un edifici per destinar-lo al Servei de Teràpia ocupacional i construcció en una
1

Ajuntament de
Santa Bàrbara

segona fase un altra edificació per al Servei assistencial o residencial d'atenció a persones
amb discapacitat intel·lectual.
11. Aprovació, si s’escau, autoritzar la cessió de l’ús de la sala de rehabilitació existent al Centre
de dia.
12. Aprovació, si s’escau, Moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió
lingüística.
13. Aprovació, si s’escau, Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la
denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat Espanyol.
14. Aprovació, si s’escau, Moció en defensa d’un sistema públic de pensions que garanteixi el
manteniment del contracte social inherent al nostre sistema de pensions públiques.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 22 de febrer de 2018.
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 11/2018 de 3 de gener, fins el
número 25/2018, de 9 d’abril, ambdós inclosos.
Restant el Ple assabentat.
3. Aprovació, si s‘escau, calendari de festes locals 2019.
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 2019.
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.
El Ple de la Corporació, per unanimitat dels membres presents adopció els següents acords:
PRIMER. Aprovar com a festes locals del municipi de Santa Bàrbara per a l’any 2019, les
següents:



Dia 9 de maig festivitat de Sant Gregori patró del municipi.
Dia 4 de desembre festivitat de Santa Bàrbara patrona del municipi.
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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.
4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017.
1. ANTECEDENTS
1.1 En data 20 de febrer de 2018 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la
intervenció de la corporació.
1.2 En data 26 de febrer de 2018 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la
liquidació del pressupost del 2017.
1.3. En data 26 de febrer de 2018 l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels
resultats obtinguts a la liquidació.
1.4 En data 26 de febrer de 2018 l'interventor va emetre informe sobre el càlcul dels
objectius del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i
del límit del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017.
1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2017 a 31 de desembre del mateix
exercici, s'obté el següent resultat:
1.5.1. Pressupost de despeses:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

3.113.715,00
417.723,07
3.531.438,07
3.072.510,45
3.072.510,45
3.072.510,45
2.643.731,95
2.643.731,95
428.778,50

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de
l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de
l’exercici:
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415.416,83
2.281,00
413.135,83
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CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

428.778,50

1.5.2. Pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Drets cancel·lats
Drets reconeguts nets:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

3.176.370,00
417.723,07
3.594.093,07
3.397.389,96
5.878,65
0,00
3.391.511,31
2.494.844,26
896.667,05

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

1.847.290,46
148.837,23
796.551,31
901.901,92

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

1.798.568,97

1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
DRETS

OBLIGACIONS

RESULTAT
AJUSTO
S

RECONEGUTS
NETS

RECONEGUDES
NETES

3.201.151,89

2.194.829,58

PRESSUPOS
TARI
1.006.322,31

190.359,42

842.429,91

-652.070,49

3.391.511,31

3.037.259,49

354.251,82

c. Actius financers

0,00

0,00

0,00

d. Passius financers

0,00

35.250,96

-35.250,96

0,00

35.250,96

-35.250,96

3.391.511,31

3.072.510,45

319.000,86

a. Operacions corrents
b. Operacions de capital
1. Total operacions no financeres (a+b)

2. Total operacions financeres (c+d)
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)
AJUSTOS:
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses
grals.
4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

294.981,1
5
0,00

5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

0,00

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)

294.981,1
5
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RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)

613.982,01

1.5.4. Romanent de tresoreria:
COMPONENTS

IMPORTS ANY 2017

IMPORTS ANY ANTERIOR 2016

898.524,03

809.462,72

1.825.895,50

1.856.995,83

1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost corrent

896.667,05

957.386,77

(+) de pressupostos tancats

901.901,92

889.903,69

27.326,53

9.705,37

(+) d'operacions no pressupostàries
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del pressupost corrent

536.136,11
428.778,50

414.749,83

0,00

667,00

107.357,61

235.191,98

(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries

650.608,81

4. (+) Partides pendents d'aplicació

0,00

0,00

(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva

0,00

0,00

(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva

0,00

0,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

2.188.283,42

2.015.849,74

706.160,43

725.877,84

0,00

0,00

1.482.122,99

1.289.971,90

Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413), són de 0 i els creditors per
devolucions d'ingressos (compte 418) són de 1.108,89. Per la qual cosa el romanent de
tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 1.481.014,10.
1.5.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 458.927,62€. Estan formats pels romanents
d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria figuren com a ajustos en
l'estat del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de finançament afectat, en
aquest cas no n’hi ha.
1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del
pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una
posició d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost
s'obté per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de
despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la
comptabilitat nacional i la pressupostària.
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L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 308.334,33 d'acord amb
el següent detall:

Quadre
1.
Càlcul
de
l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

3.391.511,31
3.037.259,49
354.251,82
-45.917,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.345.593,82
3.037.259,49
308.334,33

1.7. Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2016 amb aquell que
es desprèn de la liquidació del 2017.
La despesa computable de l'exercici 2017 serà la no financera, exclosos els interessos del
deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions
Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions
Locals, les despeses finançades amb superàvit de la liquidació i, si escau, aplicarem els
ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la
despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE.
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2016 a la qual aplicarem la
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del
2016 al 2017 és del 2,1% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter
permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del
pressupost 2017 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat
local compleix la Regla de la despesa amb un marge de 159.619,22€
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Concepte

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC)
-Venda de terrenys i altres inversions reals.
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les
Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'altres
Administracions Públiques
Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos
del deute
-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a
altres ens que integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la
Unió Europea o d'altres Administracions públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de finançament
- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa de referència
+ canvis normatius que suposen increments permanents de la
recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements permanents de la
recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
Marge de compliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)
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Liquidació
exercici
2016
2.900.544,76
0,00

Liquidació
exercici
2017
3.036.032,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.900.544,76

0,00
3.036.032,90
0,00

176.340,12

414.239,18

0,00
0,00
16.320,00
125.033,38
34.986,74
0,00

0,00
3.995,72
77.902,62
286.634,51
45.706,33
0,00
0,00
2.621.793,72

2.724.204,64
0,021
2.781.412,94
0,00
0,00
2.781.412,94

2.621.793,72
159.619,22
-3,76%
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1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
1.8.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al
subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les
entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats
consolidats
El volum de deute viu a 31/12/2017, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents
ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:

1
2

(+)
(-)

3
4
5
6

Nivell de deute viu
Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
CCEE, QQUU, Altres..
Total ingressos corrents consolidats ajustats:
(1-2)
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
3.201.151,89
0,00
3.201.151,89
205.688,73
0,00
6,43%

1.8.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de -17,49 dies.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments
ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets
reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
8
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El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general
atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer
durant l'any en curs i el següent.
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí
del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un
superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre
amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar
a la reducció del deute, tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF,
on es regulen les regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que,
abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions
s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats pels
subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves
adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions
davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de
desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la
informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost
amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema
Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2017.
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
4. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Els membres de la Corporació es donen per assabentats.
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5. Donar compte de l’informe d’intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat,
regla de la despesa i límit del deute amb motiu de l’aprovació de la liquidació del
pressupost.
(Aquest informe el determina l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera).
1. IDENTIFICACIÓ
1.1 Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: Alcalde, President
1.2 Caràcter: preceptiu
1.3. Títol: Informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de
la despesa i límit del deute públic en la liquidació de l’exercici 2017.
2. ANTECEDENTS
2.1. En data 20 de febrer de 2018 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la
intervenció de la corporació.
2.2. En data 26 de febrer de 2018 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la
liquidació del pressupost del 2017.
2.3. En data 26 de febrer de 2018 l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels
resultats obtinguts a la liquidació.
2.4 D'aquest informe es calculen els objectius del compliment del principi d'estabilitat
pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost
de l'exercici 2017, que es detallen a continuació:
2.5.Estats consolidats
2.5. Entitats que composen el pressupost general i delimitació sectorial d'acord amb
el sistema europeu de comptes nacionals i regionals.
2.5.1. Agents que constitueixen l'Administració local.
a) Entitat local: Ajuntament de Santa Bàrbara
b) Organismes Autònoms: Cap
c) Ens públics dependents que prestin serveis o produeixin béns que no es financen
majoritàriament amb ingressos comercials: Cap
2.5.2. Resta d’unitats.
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a) Societat Mercantil: Cap
La liquidació de l'entitat local en termes consolidats, és la següent:
CONSOLIDA
T
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
1.422.924,31
38.518,34
671.919,45
1.044.220,44
23.569,35

TOTAL

3.391.511,31

190.359,42

CONSOLIDA
T
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9

PRESSUPOST DE
DESPESES
887.573,09
1.189.403,59
1.617,95
116.234,95

TOTAL

3.072.510,45

835.429,91
7.000,00
35.250,96

2.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del
pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una
posició d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost
s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de
despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la
comptabilitat nacional i la pressupostària.
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 308.334,33€ d'acord amb
el següent detall:

Quadre
1.
Càlcul
l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
11

de
3.391.511,31
3.037.259,49
354.251,82
-45.917,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

0,00
0,00
0,00
3.345.593,82
3.037.259,49
308.334,33

2.7. Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2016 amb aquell que
es desprèn de la liquidació del 2017.
La despesa computable de l'exercici 2017 serà la no financera, exclosos els interessos del
deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions
Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions
Locals, les inversions financerament sostenibles finançades amb superàvit de la liquidació
del 2016 i, si escau, aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la
determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE.
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2016 a la qual aplicarem la
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del
2016 al 2017 és del 2,1% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter
permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del
pressupost 2017 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat
local compleix la Regla de la despesa amb un marge de 159.619,22€.
Concepte

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC)
-Venda de terrenys i altres inversions reals.
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les
Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
12

Liquidació
exercici
2016
2.900.544,76
0,00

Liquidació
exercici
2017
3.036.032,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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-Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'altres
Administracions Públiques
Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos
del deute
-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a
altres ens que integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la
Unió Europea o d'altres Administracions públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de finançament
- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa de referència
+ canvis normatius que suposen increments permanents de la
recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements permanents de la
recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
Marge de compliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

0,00

2.900.544,76

0,00
3.036.032,90
0,00

176.340,12

414.239,18

0,00
0,00
16.320,00
125.033,38
34.986,74
0,00

0,00
3.995,72
77.902,62
286.634,51
45.706,33
0,00
0,00
2.621.793,72

2.724.204,64
0,021
2.781.412,94
0,00
0,00
2.781.412,94

2.621.793,72
159.619,22
-3,76%

2.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
2.8.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al
subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les
entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats
consolidats.
El volum de deute viu a 31/12/2017, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents
ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:

1
2

(+)
(-)

Nivell de deute viu
Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
CCEE, QQUU, Altres..
13

Import
3.201.151,89
0,00
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3
4
5
6

Total ingressos corrents consolidats ajustats:
(1-2)
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

3.201.151,89
205.688,73
0,00
6,43%

2.8.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de -17,49 dies.
3. FONAMENTS DE DRET
Es fonamenta en la normativa reguladora del principi d'estabilitat pressupostària al sector
públic local, de càlcul de la regla de despesa i de les obligacions de subministrament
d'informació.
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).
 Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector
públic.
 Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
Local.
 Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el sector públic.
 Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF (OM).
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text Refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi d'Estabilitat
Pressupostària (articles 54.7 i 146.1).
 Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals,
publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri d'Economia i
Hisenda.
 Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la LOEPSF per
corporacions locals, 3ª edició. IGAE.
 Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat.
 Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea.
 Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea.
4. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE DESPESA I SOSTENIBILITAT
4.1. La consolidació de les liquidacions presenta un superàvit per operacions no financeres,
el qual una vegada practicats els ajustos necessaris resulta una capacitat de finançament de
308.334,33 euros.
4.2. La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2017 compleix la regla de la
despesa, ja que el límit en termes totals per a l’exercici anterior es troba per sobre del
pressupost liquidat que es pretén aprovar. La diferència existent és de 159.619,22€.
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4.3. La ràtio del deute viu, en termes consolidats és de 6,43%.
Els membres de la Corporació es donen per assabentats.
6. Donar compte de l’informe sobre la morositat.
(Aquest informe ve determinat per l’art. 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls
de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, i es
recomana la seva inclusió en aquest expedient).
1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: El Ple
1.2 Caràcter: preceptiu
2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat a l'art. 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, la intervenció
anualment elaborarà un informe, en el què s'avaluarà el compliment de la normativa en
matèria de morositat. Aquest informe serà elevat al Ple.
3. CONCLUSIÓ
Atès la normativa de referència, es dóna compte al Ple del següent:
1-Que dels pagaments realitzats durant el quart trimestre de 2017 s'obtenen les següents
dades:
Període Mig
Paga. (PMP) (dies)
12

Pagaments efectuats en el període
Pagaments Dins Període
Pagaments Fora Període
Legal Pagament
Legal Pagament
Número de Paga.
Import Total
Número de Paga.
Import Total
428
556.656,92
62
7.050,43

Interessos de Demora
Pagats en el Període
Import Total
Número de Paga.
Interessos
0
0
2-Que de les factures pendents de pagar al final del quart trimestre de 2017, s’obtenen les
següents dades:

Període Mig
Paga. Pendent

Factures o Documents Justificatius Pendents de Pagament al Final del Període
Dins Període Legal Pagament
Fora Període Legal Pagament
al Final del Període
al Final del Període
15
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(PMPP) (dies)
12

Número d’Operacions
229

Import Total
349.647,90

Número d’Operacions
4

Import Total
4.859,02

Els membres de la Corporació es donen per assabentats.
7. Donar compte del Pla pressupostari a mig termini pel període 2019-2021.
1. ANTECEDENTS
En data 14 de març de 2018 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla
pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute
públic i regla de la despesa.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions Públiques
elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus
pressupostos anuals i a partir del qual es garantirà una programació pressupostària coherent
amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa.
2.2. L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els plans pressupostaris a mig termini tindran
un període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:
2.2.1. Els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa de les
respectives Administracions Públiques.
2.2.2. Les projeccions de les principals aplicacions pressupostàries d'ingressos i de
despeses tenint en compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en
polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al
període considerat.
2.2.3. Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions
d'ingressos i despeses.
2.2.4 Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a
llarg termini de les finances públiques.
2.3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina l’obligació de remetre
anualment abans del 15 de març de cada any, els plans pressupostaris a mig termini en els
quals s’enquadrarà l’elaboració del pressupostos anuals.
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Per tant,
HE HESOLT
PRIMER. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2019 a 2021, d’acord amb el
següent detall:

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

LIQUIDACIÓ
2017
1.422.924
38.518
671.919
1.044.220
23.569
3.201.152
0
190.359
190.359
0
0
0
3.391.511

PREV LIQ
2018
1.395.000
30.000
640.680
941.433
19.250
3.026.363
0
327.331
327.331
0
0
0
3.353.694

PREVISIÓ
2019
1.395.000
30.000
640.680
941.433
19.250
3.026.363
0
59.971
59.971
0
0
0
3.086.334

PREVISIÓ
2020
1.395.000
30.000
640.680
941.433
19.250
3.026.363
0
59.971
59.971
0
0
0
3.086.334

PREVISIÓ
2021
1.395.000
30.000
640.680
941.433
19.250
3.026.363
0
6.000
6.000
0
0
0
3.032.363

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

2017
887.573
1.189.404
1.618
116.235
0
2.194.830
835.430
7.000
842.430
0
35.251
35.251
3.072.510

2018
914.366
1.189.224
2.008
124.123
0
2.229.721
868.444
11.165
879.609
0
205.689
205.689
3.315.019

2019
923.510
1.189.224
1.000
124.123
0
2.237.857
689.202
22.500
711.702
0
0
0
2.949.559

2020
932.745
1.189.224
1.000
124.123
0
2.247.092
739.202
22.500
761.702
0
0
0
3.008.794

2021
942.072
1.189.224
1.000
124.123
0
2.256.419
664.202
22.500
686.702
0
0
0
2.943.121

SEGON. Trametre, abans del 15 de març, el pla pressupostari a mig termini al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques.
TERCER. Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació del pla
pressupostari a mig termini.
Els membres de la Corporació es donen per assabentats.
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8. Aprovació, si s’escau, expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit 02/2018.
Expedient número 2/2018, 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 21 de març 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,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 2/2018, que cal
finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals.
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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:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Aplic.Pressup. Descripció

Crèdit inicial Modificació Crèdit definitiu

1532-6190012 Remodelació C/Sant Rafel

0,00 295.000,00

1532-6090008 Rotonda Ctra. La Galera - Av. Europa - Pg. Generalitat

0,00

93.000,00

93.000,00

1532-6190015 Remodelació C/Mn. Joan Baptista Sales

0,00

9.000,00

9.000,00

1532-6190016 Remodelació C/De La Parra

0,00

4.310,00

4.310,00

333-6330001

Equip de so Smartcentre

0,00

4.906,00

4.906,00

342-6090009

Parc de salut, plaça de la Independència

0,00

11.000,00

11.000,00

171-6090010

Zones recreatives per a gossos

0,00

6.000,00

6.000,00

Total crèdit extraordinari

295.000,00

423.216,00

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplic.Pressup. Descripció

Crèdit inicial Modificació Crèdit definitiu

323-2120004

Manteniment CEIP Jaume Balmes

5.000,00

3.000,00

8.000,00

215-2130000

Reparació de mobiliari i estris

4.000,00

2.000,00

6.000,00

454-2190002

Camins

25.000,00

40.000,00

65.000,00

334-2260902

Jornades Culturals

8.000,00

2.000,00

10.000,00

341-2260905

Jornades Esportives

6.500,00

3.000,00

9.500,00

231-4800008

Aportació a institucions sense ànim de lucre

2.300,00

1.400,00

3.700,00

Total Suplement de crèdit

51.400,00

FINANÇAMENT DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
Aplic.Pressup. Descripció
87000

Romanent líquid de tresoreria

474.616,00

Total modificació de crèdit

474.616,00

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 informa als membres de la Corporació que la modificació de crèdit per una
banda fa referència a incorporar partides que no hi eren al pressupost com la remodelació
de diversos carrers, tal com s’especifica en la proposta, i per altra banda a suplementar
19

Ajuntament de
Santa Bàrbara

partides que per diverses raons s’han hagut d’incrementar, com per exemple el manteniment
d’escola Jaume Balmes que s’ha d’instal·lar una alarma contra incendis que fins ara era
manual i ara serà automàtica, també la partida de reparació de mobiliari fa referència a
l’arranjament dels gegants, ja que des del dia que es van estrenar no se’ls havia retocat i ara
se’ls ha refet, se’ls ha retocat el maquillatge, la cara, els ulls i tenen un altre aspecte, però
continuen sent Bàrbara i Gregori. La partida de camins s’amplia perquè ens hem acollit a
una subvenció de la Diputació, en la que només haurem de pagar el material, i la mà d’obra i
la maquinària anirà a càrrec de la Diputació, però com en tota subvenció primer ho hem de
pagar natros i desprès la Diputació ens donarà la subvenció. La partida de les Jornades
culturals s’amplia pel fet que hi ha prevista una trobada de gegants, que comportarà unes
despeses que no estaven pressupostades. La partida de les jornades esportives s’amplia en
part perquè és el centenari del Club de Futbol i està previst fer una aportació per editar un
llibre i realitzar altres actes commemoratius, a més de celebrar les 25enes. Jornades
esportives. I la última partida que s’amplia és la d’aportació a institucions sense ànim de
lucres que es deu a que s’ha de fer l’aportació de l’any 2017 i 2018 a APASA que per
diversos motius no s’havia fet.
Totes aquestes modificacions suposen 474.616,00 euros que surten del romanent líquid de
tresoreria.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, un parell de qüestions, ens pot
explicar perquè es canvia el sistema de megafonia de l’Smartcentre i on s’ubicaran les
zones recreatives per a gossos?
El Sr. Alcalde, la megafonia es canvia perquè s’ha trencat, els aparells que hi ha a la sala
del primer pis, últim playback ja van haver de posar uns ventiladors perquè escalfava molt i
deixava de funcionar, feta la valoració per part dels tècnics ens van dir que no hi havia
possibilitat de reparació, per això i aprofitant que tenim pendent la remodelació de tota la
sala, el tema de la megafonia es posarà nova, que serà portàtil, no caldrà que ningú reguli
res, la mateixa persona que parli pel micro es podrà autoregular i serà tot inal·lambric, és
cert que són diners però ens servirà per molts anys.
En quant a les zones recreatives per a gossos, són zones tancades amb unes papereres i
uns bancs, per a que la gent desprès de passejar el gos pugui dipositar les deposicions dels
animalets, més una retolació amb les normes de funcionament. La tanca perimetral serà
electrosoldada i s’ubicarà en terrenys municipals, la primera que s’instal·larà serà a la zona
del parc de les oliveres, perquè és una zona on hi ha afluència de gent jove que té gossos
en els pisos i és un dels barris més afectats. Ho provarem a veure si funciona i si és així en
continuarem instal·lant.
El Sr. Boqué, quantes zones hi ha previst fer?
El Sr. Alcalde, quatre, però hem de buscar terrenys municipals i que siguin funcionals, en
principi en farem una i no vol dir que ens haguem de gastar les 6.000,00 euros en una zona.
Es tracta de tenir partida per si se’n han d’executar més.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March.
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El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, no consideren que els 700,00 euros de
subvenció per a APASA són una mica excessius?, tenint en compte que hi ha més entitats al
poble que cobrin molt menys de subvenció?
El Sr. Alcalde, no és una subvenció és un aportació que se’ls dona per servei que donen a
les famílies amb discapacitats psíquics.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Regidors Montse Rodríguez.
La Sra. Rodríguez, regidora de serveis socials, és una aportació que fem els ajuntaments de
la comarca, per a l’atenció de les persones que atenent tant a la residència com a l’escola,
és ve fent des de l’inici de la constitució d’APASA i tots els ajuntaments aporten en funció de
la població, no en funció de les persones discapacitades que atenen del municipi.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els vots
favorables dels cinc membres del PDeCAT, un del PP i dues abstencions d’EP.
9. Aprovació, si s’escau, declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors de
l’obra “Arranjament del carrer Hostal dels Frares”.
Atenent que el Ple de la Corporació en sessió duta a terme el dia 22 de febrer de 2018,
aprovà l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert per a l’obra "Arranjament
del carrer Hostal dels Frares".
Vistes les ofertes presentades amb el resum següent:
Licitador
SOREA, SAU.
CONSTRUCCIONES 3 G, SA
Excavacions Vives Anguera, SL
EXXABER, SL.
Hidráulica y Obras, SA
SERVIDEL, SLU
Joan Curto i Querol, SL
Regimovi, SL.
Gestión Ingeniería y Construcción de la
Costa Dorada, SA

Preu exclòs IVA
230.651,57 €
199.558,97 €
185.950,41 €
198.673,72 €
199.232,51 €
171.932,12 €
233.600,34 €
187.954,55 €
212.843,16 €

IVA
48.436,83 €
41.907,39 €
39.049,59 €
41.721,48 €
41.838,83 €
36.105,75 €
49.056,07 €
39.470,46 €
44.697,06 €

Totes les quals compleixen els requisits i han presentat la documentació fixada al Plec de
clàusules econòmiques administratives regulador del contracte.
Atenent que l’oferta presentada per l’empresa SERVIDEL, SL, d’acord amb el que
determina l’article 85 del Reglament de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat per Red 1089/2001, de 12 d’octubre, ha de considerar-se temerària o
desproporcionada.
Atenent que de conformitat amb el que determina l’article 152.3 es va atorgar a dita
empresa un termini de tres dies hàbils per tal de justificar la valoració de la seva oferta
precisant les condicions de la mateixa, en particular en el que refereix a l’estalvi que permeti
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el procediment d’execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions
excepcionalment favorables de que disposi per executar el contracte pel preu ofert.
Atenent que l’aparellador municipal ha informat que l’empresa indicada ha presentat la
justificació demanada aportant estudi comparatiu entre pressupost i oferta amb preus
descompostos de pressupost i oferta.
En general els preus descompostos, tot i aportar alguna oferta de subministradors de
materials no es consideren acceptables, ja que el preu aportat és considera excessivament
baix tenint en compte el preu del mercat dels mateixos.
A més de l’anterior l’empresa indica que les despeses generals ascendeixen a un 5% del
pressupost, percentatge baix que podria acceptar-se si no hi hagués cap partida oferta amb
un preu molt inferior al preu de mercat; però que amb les mancances indicades a l’apartat
anterior no es considera acceptable.
A la vista de l’anterior, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Declarar exclosa l’oferta presentada per l’empresa SERVIDEL, SL, en considerarse la seva oferta econòmica inclosa en baixa temerària o desproporcionada.
SEGON. Declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors següents:
1. SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU.
2. CONSTRUCCIONES 3 G, SA.
3. Excavacions Vives Anguera, SL
4. EXXABER, SL.
5. Hidráulica y Obras, SA.
6. Joan Curto i Querol, SL.
7. Regimovi, SL.
8. Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada, SA.
TERCER. Requerir a l’empresa Excavacions Vives Anguera, 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 justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, 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
TRLCSP, d’haver constituït la garantia definitiva per import de 9.297,52 €, equivalent al 5 per
100 del preu d’adjudicació del contracte (exclòs IVA) i autorització atorgada en favor de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara per tal que durant l’execució del contracte pugui consultar
quantes vegades sigui necessari el compliment per part de l’empresa de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
QUART. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels membres
presents de la Corporació.
10. Aprovació, si s’escau, concessió de pròrroga a APASA per a la per a la construcció en
una primera fase d’un edifici per destinar-lo al Servei de Teràpia ocupacional i
construcció en una segona fase un altra edificació per al Servei assistencial o
residencial d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual.
Atès que per acord adoptat en sessió Plenària de data 29 de desembre de 2016 es va
aprovar per unanimitat dels membres de la Corporació la cessió gratuïta en propietat a
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l'Associació de Famílies de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament de
la Comarca del Montsià (APASA) la finca situada al terme de Santa Bàrbara, carrer Genar
Bartrolí núm. 7 i referència cadastral 8306201BF8180E0001DL.
Atenent que la finalitat de la cessió, en benefici de la població era que es construís en una
primera fase d’un edifici per destinar-lo al Servei de Teràpia ocupacional, que havia d’estar
finalitzat com a màxim el mes de juliol de 2018; i en una segona fase un altra edificació per
al Servei assistencial o residencial d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual, que
havia d’estar finalitzat com a màxim el mes de desembre de 2021 i es mantingués la seva
destinació en els 25 anys següents.
Vista la sol·licitud presentada per l'Associació de Famílies de persones amb discapacitat
intel·lectual i del desenvolupament de la Comarca del Montsià (APASA), en la que exposa
que no podran complir amb la clàusula segona de l’acord abans esmentat, ja que per
qüestions tècniques ho ha estat possible disposar del projecte tècnic a aquest mes de març,
cosa que també ha endarrerit la tramitació d’una part del finançament de l’obra, per la qual
cosa sol·liciten una ampliació del termini d’execució de la primera fase fins al mes de
desembre de 2019 i una pròrroga de cinc anys en el termini de finalització de la segona fase
fins al mes de desembre de 2026.
Per tot l’exposat al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Concedir una pròrroga per a la construcció en una primera fase d’un edifici per
destinar-lo al Servei de Teràpia ocupacional, que haurà d’estar finalitzat com a màxim el
mes de desembre de 2019 i es mantingui la seva destinació en els 25 anys següents.
SEGON. Concedir una pròrroga per a la construcció en una segona fase un altra edificació
per al Servei assistencial o residencial d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual,
que haurà d’estar finalitzat com a màxim el mes de desembre de 2026 i es mantingui la seva
destinació en els 25 anys següents.
TERCER. Donar trasllat dels present acord a l'Associació de Famílies de persones amb
discapacitat intel·lectual i del desenvolupament de la Comarca del Montsià (APASA).
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels membres
presents de la Corporació.
11. Aprovació, si s’escau, autoritzar la cessió de l’ús de la sala de rehabilitació existent al
Centre de dia.
Atenent que l'Hospital Comarcal d'Amposta està interessat en realitzar el servei de
rehabilitació en el municipi de Santa Bàrbara, concretament a la sala de rehabilitació existent
al Centre de dia.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 29 d’abril de 2015, acordà
adjudicar a l’empresa Serveis de Geriatria Alfacs, SL (VIMA), el contracte per a la gestió del
servei públic de Centre de dia a Santa Bàrbara.
Atès que la direcció del Centre Vima està en disposició de col·laborar amb aquest
Ajuntament i amb l’Hospital Comarcal d’Amposta, per tal de facilitar al màxim les tasques de
rehabilitació que hagin de tenir lloc tan en benefici de la població com en benefici del
municipis veïns de Godall, La Galera i La Sénia.
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Vist que d’acord amb l’article 32 del plec de clàusules que van regir la contractació de la
gestió del servei públic de centre de dia a Santa Bàrbara, la concessionària té dret a
gestionar mitjançant un contracte amb un tercer, els serveis que poguessin proposar-se i no
fossin incompatibles amb les activitats de la instal·lació, prèvia autorització per part de
l’Ajuntament.
En aquest cas i d’acord amb el mateix article quan la concessionària en l’exercici dels seus
drets estableixi relacions contractuals amb tercers, aquestes s’executaran amb plena
indemnitat per a l’Ajuntament, de tal manera que els terminis dels contractes no s’estendran
més enllà dels terminis de la concessió els danys i perjudicis que se’n derivin no generaran
cap tipus de responsabilitat per a l’Ajuntament i s’observaran les obligacions normatives
aplicables en cada àmbit que corresponguin.
Per tot l’exposat al Ple de la Corporació, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Autoritzar la cessió de l'ús de la sala de rehabilitació existent al Centre de dia, per
tal que l’Hospital Comarcal d’Amposta pugui realitzar el servei de rehabilitació a la nostra
localitat, d’acord amb l’article 32 del plec de clàusules que van regir la contractació de la
gestió del servei públic de centre de dia a Santa Bàrbara en el que afecta als punts abans
esmentats.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària del contracte per a la gestió del
servei públic de Centre de dia a Santa Bàrbara, Serveis de Geriatria Alfacs, SL i a l’Hospital
Comarcal d’Amposta.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels membres
presents de la Corporació.
En aquests moments el Regidor Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP,
abandona la sessió Plenària.
12. Aprovació, si s’escau, Moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió
lingüística.
Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les continues agressions
del Govern Espanyol al model català d’escola. Des del món local reconeixem que el model
d’escola catalana i el model d’immersió lingüística és un model d’èxit. Ha estat producte
d’una voluntat política, del treball de molts professionals de l’ensenyament, del compromís
de les famílies i dels ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i
comuna d’aprenentatge dins dels centres educatius del nostre país i, una eina de cohesió
social i cultural.
El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva
capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics
que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i
d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen, llengua o
condicions individuals.
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC),
com a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un model educatiu
que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de
coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els
resultats de les proves d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model
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d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua
catalana, garantint i promovent la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. No és
la primera vegada que s’ataca la solidesa del sistema educatiu català, la LOMCE fou un
exemple més d’invasió de competències i d’utilització política d’un model educatiu català
d’èxit. El Tribunal Constitucional ha anul·lat, recentment, el finançament de l’escolarització
en castellà a càrrec de fons públics a Catalunya en centres privats per envair competències
autonòmiques.
Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan
possible aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca
educativa i de l’actitud bel·ligerant d’alguns partits polítics, concretament Partit Popular i
Ciudadanos, que utilitzen l’atac al model d’escola catalana com a plataforma per obtenir
beneficis electoralistes a l’Estat Espanyol, és obligat reconèixer que han estat claus per
mantenir la funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context, també, de
tensions encara vinculades a la crisi econòmica.
Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa
uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la
segregació lingüística. Tots aquests arguments estan buits de raonaments pedagògics, es
mouen simplement per l’afany de desfer qualsevol tret propi de la nostra societat catalana.
Els atacs del govern espanyol del Partit Popular amb el suport de Ciutadans volen posar en
risc aquest model educatiu català compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb
els valors cívics i democràtics de convivència de la nostra societat.
Per aquests motius l’Ajuntament de Santa Bàrbara amb els vots favorables dels cinc
membres del PDeCAT i dos d’EP acorda:
Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE.
Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya.
Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola catalana i
incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l’escola catalana.
Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en contra de
l’Estatut de Catalunya i de la consensuada Llei d’Educació. La cohesió social és una línia
vermella infranquejable.
Quart.- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb la cohesió
social, exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a l’alumnat i
assegura el coneixement de les dues llengües per part de l’alumnat
Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions del
país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una molt rica experiència
pedagògica i d’innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit associatiu i amb un
conjunt plural d’iniciatives educatives.
Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu català,
que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no
separi els infants i joves per la seva llengua d’origen.
Setè.- Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que hem
construït els darrers 30 anys.
Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció: al Ministre d’Educació, Cultura i Esports del Govern
de l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris; al Consell de
Direcció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als òrgans i
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associacions de representants dels directors i docents dels centres educatius del Servei
d’Educació de Catalunya; a les Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de
Catalunya; als grups Parlamentaris dels Parlament de Catalunya i a les entitats
municipalistes (ACM i FMC) i als centres educatius del nostre municipi.
13. Aprovació, si s’escau, Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels
exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat Espanyol.
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de
Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada
repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està
disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal
d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la
sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims representants públics, tots
ells gent de pau.
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia
trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme
Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira
tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de
repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari que queda
agreujat per la recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont,
totalment incomprensible davant la comunitat internacional.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada
vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics
i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya
del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense
vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots
per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat
d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el
resultat de les eleccions del 21 de desembre.
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de
la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces
i, finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de
bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí,
Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi
Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el
nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de
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la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la
llibertat i el ple exercici de la democràcia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és
la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no
com a súbdits.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Santa Bàrbara amb els vots favorables dels cinc
membres del PDeCAT, dos d’EP,
ACORDA
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi
Cuixart i Jordi Sánchez.
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna
Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense
veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític.
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en
tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la
vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat
que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies
d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata
i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.
SISÈ.- Instem a totes les entitats de Santa Bàrbara a defensar els drets fonamentals, civils,
polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits
democràticament del Parlament de Catalunya.
SETÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així
com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.
En aquests moments el Regidor Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP,
s’incorpora a la sessió Plenària.
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14. Aprovació, si s’escau, Moció en defensa d’un sistema públic de pensions que
garanteixi el manteniment del contracte social inherent al nostre sistema de pensions
públiques.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Davant l'incessant qüestionament al qual s'està sotmetent el nostre sistema de Seguretat
Social, i per tant la viabilitat del nostre sistema de pensions, les organitzacions sindicals
UGT i CCOO, donant continuïtat a les mobilitzacions en defensa de les pensions públiques,
inicien una campanya de suport i defensa d'un sistema que ha estat i ha de seguir sent
garant de cohesió i de protecció social.
De forma subtil però constant, es repeteixen arguments que presenten una suposadament
inevitable inviabilitat del sistema de pensions. S'argumenta un fenomen conegut i previsible
com l'increment de les persones d'edat avançada, juntament amb uns altres que es
presenten com a inqüestionables, però que no necessàriament ho són: la menor entrada de
població estrangera, la menor natalitat, o l'existència d'un mercat de treball que ofereix
ocupacions escasses i poc remunerats.
Des del moviment sindical, es denuncia que aquestes tesis combinen realitats previsibles i
abordables amb unes altres que han de ser corregides amb les polítiques adequades, en
lloc d'insistir a mantenir les equivocades polítiques d'austeritat a ultrança. Al costat d'elles,
concorren altres posicions que es fonamenten a presentar, des de sectors amb clars
interessos mercantils, les pensions públiques com a inviables, al mateix temps que
s'ofereixen com a alternativa sistemes privats de pensions, obviant que no són, de cap
manera, capaces de protegir millor el conjunt de la població pensionista.
Els poders públics han d'apostar per garantir, des del sistema públic, pensions suficients
com a eina fonamental per a mantenir i reforçar la cohesió social. Les cotitzacions
procedents de l'ocupació, que han de millorar la seva disminuïda aportació actual, i el reforç
del finançament públic, com a element que garanteix un adequat compliment del pacte
intergeneracional, a més d'un eficaç mecanisme de redistribució de renda, són peces
essencials.
Les cotitzacions a la Seguretat Social no són, com es repeteix per intentar desprestigiar-les,
un impost que paguen els empresaris i en menor mesura els treballadors. La cotització a la
Seguretat Social és salari de les treballadores i els treballadors que es lliura a l'Estat per
finançar les prestacions actuals i definir els drets a la pensió futura dels actuals cotitzadors.
Tot això, per tenir cobertes, de forma adequada, les situacions de malaltia, defunció o
vellesa.
El problema no està en el sistema, les necessitats futures del qual són conegudes i
previsibles, està, entre altres causes, en la voluntat de reduir el seu nivell de cobertura, el
debilitament de les seves fonts de finançament procedents del mercat de treball, afeblint els
mecanismes de distribució de renda en les empreses i en la societat, agreujat per l'ús que,
en ocasions, es fa de la recaptació, destinant els diners a altres finalitats per a les quals no
estava previst. L'increment de pensionistes i la major durada de les prestacions, processos
coneguts, previsibles i saludables, han d'anar acompanyats de mesures efectives,
acordades amb els interlocutors socials i, en la major mesura possible, les forces
parlamentàries, que permetin mantenir el pacte intergeneracional que constitueix el nostre
sistema de pensions públiques de repartiment.
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Per tot l'anterior, el Ple de l'Ajuntament, amb els vots favorables dels cinc membre del
PDeCAT, dos d’EP i un en contra del PP, assumeix el següent
ACORD
Ens sumem a les reivindicacions de les organitzacions sindicals CCOO i UGT, i donem
suport a les mobilitzacions promogudes per aquestes organitzacions, en la defensa d'un
sistema públic de pensions que garanteixi el manteniment del contracte social inherent al
nostre sistema de pensions públiques.
A través d’aquest, s'afavoreix la cohesió social i es respecten els drets construïts al llarg de
la vida laboral, al costat de mesures efectives de redistribució de la riquesa, que garanteixin
pensions suficients en tots els casos, i que mantinguin el seu poder adquisitiu, reemplaçant
la fórmula actual de revaloració, que es limita a garantir un clarament insuficient increment
del 0,25 % anual.
Així mateix traslladem al Govern, els grups parlamentaris i els interlocutors socials, la
necessitat de recuperar els mecanismes de govern, participat del sistema públic de pensions
a través del Diàleg Social i en el marc configurat en el Pacte de Toledo.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué, representat del grup municipal del PP, tot i creure que el tema de les pensions
és prou delicat, i que s’hauria d’arreglar, no estic d’acord ni amb els sindicats ni en els fons
ni amb la forma, en que ho fan, crec que els sindicats tenen altres tasques i per tant votaré
en contra de la moció. Però vull que quedi clar que no estic en contra de que als
pensionistes se’ls hi augmenti la pensió per garantir-los el poder adquisitiu.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March.
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, només puntualitzar, una de les funcions
dels sindicats és la millora social i laboral de la societat, i també dels pensionistes, perquè
aquests han estat treballadors i ara estan cobrant a partir de la seva cotització, per tant, els
sindicats s’han d’implicar.
I no havent més assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió, essent les
vint hores i trenta minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vist i plau
L’Alcalde
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