Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió Ordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 26 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 26 d’abril de 2018, per celebrar
Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament.
Assistents:



Alcalde:
Regidors:



Excusa la seva absència: Sr. Adrián Batiste Cuartero

Sr. Sr. Alfred Blanch Farnós
Sra. Montse Rodríguez Arasa
Sra. Judit Lleixà Solà
Sr. Antonio Ollés Molías
Sra. Laia Pla Coto
Sr. Joan Abella Calduch
Sr. March March Mayo
Sr. Manel Crespo Liñan
Sra. Eva C. Franch Cases
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 12 d’abril de 2018.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació, si s’escau, adjudicació definitiva de les obres “Arranjament del carrer
Hostal dels Frares”
4. Aprovació, si s’escau, xifra de població del Padró Municipal d’Habitants a 1 de
gener de 2018.
5. Aprovació, si s’escau, Subvencions Entitats Culturals i Esportives 2018.
6. Aprovació, si s’escau, Memòria Bous Festivitat de Sant Gregori 2018.
7. Aprovació, si s’escau, Liquidació de tributs del servei de recaptació de la Diputació
corresponent a l’exercici 2016
8. Aprovació, si s’escau, Liquidació de tributs del servei de recaptació de la Diputació
corresponent a l’exercici 2017.
9. Aprovació, si s’escau, expedient de distribució del superàvit.
10. Aprovació, si s’escau, expedient de provisions per dubtós cobrament de drets
reconeguts en exercicis anteriors.
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11. Aprovació, si s‘escau, de l’expedient de baixes de drets reconeguts d’exercicis
anteriors pendents de cobrament.
12. Aprovació, si s’escau, rectificació de l’inventari de béns i drets a 31 de desembre
de 2017.
13. Aprovació, si s’escau, modificació de crèdit núm. 3/2018.
14. Aprovació, si s’escau, en defensa del model sanitari català i la universalització de
l’atenció sanitària.
15. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 12 d’abril 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 número 26/2018 de 20 d’abril.
Restant el Ple assabentat.
3. Aprovació, si s’escau, adjudicació definitiva de les obres “Arranjament del
carrer Hostal dels Frares”
Atenent que la Junta de Govern Local, 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
Preu exclòs IVA
SOREA, SAU.
230.651,57 €
CONSTRUCCIONES 3 G, SA
199.558,97 €
Excavacions Vives Anguera, SL
185.950,41 €
EXXABER, SL.
198.673,72 €
Hidráulica y Obras, SA
199.232,51 €
SERVIDEL, SLU
171.932,12 €
Joan Curto i Querol, SL
233.600,34 €
Regimovi, SL.
187.954,55 €
Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa
212.843,16 €
Dorada, SA
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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 €
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Atesa l’avaluació de les ofertes realitzada d’acord amb el que preveu el Plec de
clàusules regulador del procediment, amb el següent resultat:
Licitador
Excavacions Vives Anguera, SL

Preu exclòs IVA
185.950,41 €

IVA
39.049,59 €

Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 12 d’abril de
2018, va formular requeriment a l’empresa Excavacions Vives Anguera, SL, per
tal que presentar 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, i 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).
Atenent que en data 20 d’abril de 2018, l’empresa indicada, ha constituït la
garantia definitiva mitjançant aval bancari i ha presentat la documentació
requerida per l’adjudicació del contracte, es proposa l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra "Arranjament del carrer
Hostal dels Frares" a l’empresa Excavacions Vives Anguera, SL, en les següents
condicions:





Preu: 225.000,00 €, IVA inclòs.
Termini d’execució: 4 mesos.
Termini de garantia: 12 mesos.
Altres: el contracte resta subjecte al Plec de clàusules econòmiques –
administratives i a l’oferta presentada per l’adjudicatària.

SEGON. Requerir a l’empresa adjudicatària per tal que en el termini de 15 dies
hàbils a comptar des de la notificació del present acord, comparegui per a la
signatura del corresponent contracte.
TERCER. Aprovar la devolució de la garantia provisional dipositada pels
licitadors.
QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura
del contracte.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors, departament
d’obres i urbanisme i Intervenció de fons.
El Sr. Alcalde, es tracta del carrer que continua, desprès de creuar el carrer
Major, des del carrer Aragó, l’estètica i les instal·lacions seran les mateixes de les
del carrer Aragó, per tant, es veurà una unitat de carrer, estèticament i
tècnicament.
Passant a la votació la 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, xifra de població del Padró Municipal d’Habitants a 1
de gener de 2018.
ANTECEDENTS
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del
Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2018, que recullen el
resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2017.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions
produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en
endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la
coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al
mes de març de 2018.
FONAMENTS DE DRET
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la
Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut
Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de 25
d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments
sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la
proposta de xifres oficials de població.
Per tot això, al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del
Padró municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de
2018, i que conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions
dutes a terme durant l’exercici 2017. El resum que s’aprova és el següent:
1. RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL
1. Variacions en el número de habitants
Conceptes

Homes

Dones

Total

Població a 01/01/2017

1939

1863

3802

Altes des de 01/01/2017 a 31/12/2017

120

117

237

Baixes des de 01/01/2017 a 31/12/2017

138

119

257

Altes

0

0

0

Baixes

0

0

0

1921

1861

3782

Variacions per Error en el sexe:
Població a 31/12/2017

2. Causes de variació del número de habitants
Conceptes

Naixement

Canvi de Residència
Altre municipi

Altes de residents en el municipi

36
Defunció

4

153

Omissió

Estranger
31

17
I.Indeb. Duplic. Caduc.
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Baixes de residents en el municipi

40

158

6

53

0

3. Alteracions municipals per canvi de domicili dintre del municipi
Conceptes

Homes

Dones

Total

42

25

67

Entre seccions del municipi

SEGON. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2018, que resulta
d’aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels
habitants empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del
que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre
la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la
proposta de xifres oficials de població.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels
membres presents de la Corporació.
5. Aprovació, si s’escau, Subvencions Entitats Culturals i Esportives 2018.
Entitat
Associació de jubilats i pensionistes
Associació de Dones Planeres
Associació Aragonesa Planera
Coral Santa Bàrbara
Grup Teatral Planer
Banda de la Unió Musical Jaume Balmes
Associació de Mares i Pares de l’Escola Jaume Balmes
Club de Twirling Santa Bàrbara
Societat de Caçadors Sant Gregori
Club Ciclista Santa Bàrbara
Club de Futbol Santa Bàrbara
Penya Amics dels Cavalls

Import proposat
650,00
1.650,00
150,00
400,00
600,00
600,00
650,00
2.500,00
300,00
500,00
13.000,00
700,00

El Sr. Alcalde, com ja els hi vaig explicar en Junta de Portaveus, són pràcticament
d’igual import a les concedides l’any anterior, excepte tres entitats a les que se’ls
hi augmenten 50 €, i que són les entitats més actives, que sempre que se’ls
demana que facin alguna cosa allí estan; i només es concedeixen a aquelles
entitats que ho han sol·licitat, de manera que si una entitat un any, pel motiu que
sigui, no l’ha demana no se l’hi pot concedir en aquest tràmit.
Passant a la votació la 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.
6. Aprovació, si s’escau, Memòria Bous Festivitat de Sant Gregori 2018.
En referència a:
a) La Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb
bous.
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El qui subscriu, com a Alcalde-President d’aquest Ajuntament, formula la present
MEMÒRIA
De tots és coneguda l’arrelada tradició d’aquesta població, a l’igual que en altres
poblacions de la comarca, pel que fa a la celebració de les populars festes amb
bous, correbous en carrers o plaça, no fixa, construïda a l’efecte, reunint les
suficients garanties de solidesa i seguretat.
Aquestes festes tradicionals i populars ja es celebraven a la nostra població a
l’any 1928 segons els programes de festes conservats de les Festes Majors que
en aquella època i fins l’any 1976 es celebraven al voltant de la diada del patró
sant Gregori.
Per tal de fer més palesa aquesta tradició popular, l’any 2014 vam recuperar la
celebració dels correbous per la diada del nostre patró, Sant Gregori, i aquest any
2018 tenim la voluntat de continuar-ho i incloure-ho dintre de la programació de la
Festivitat Patronal:


Dia 12 maig (dissabte)
o

8.00 h a 9.00 h Bou capllaçat.

De la ramaderia d’Hilario Príncep Martínez, i per carrers de la població (s’adjunta
circuit).
Considerada que sigui la present Memòria pel Ple de la Corporació Municipal per
a la finalitat al principi esmentada, prega que s’informi favorablement i amb això
pugui ser realitzat-autoritzat degudament la celebració d’aquesta festa tradicional
amb bous.
Passant a la votació la 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.
7. Aprovació, si s’escau, Liquidació de tributs del servei de recaptació de la
Diputació corresponent a l’exercici 2016.
Vist l’informe d’intervenció de fons sobre la liquidació de tributs de BASE
corresponent a l’exercici 2016 que diu:
“En relació al compte de recaptació que presenta l’Organisme Autònom de
Recaptació de Tributs de la Diputació de Tarragona (BASE) referit a la gestió de
cobrament de tributs durant l’exercici 2016. informo:
A) Executiva
Primer. L’anàlisi numèric de la liquidació es presenta com annex a aquest informe.
El resultat de la gestió de Base ha estat el següent:
1

Càrrec inicial

806.201,17
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nous càrrecs exercici
Càrrec definitiu descomptats els recàrrecs de la Diputació
Baixes de l’exercici
Ingressat
Percentatge dels ingressos
Percentatge de les baixes
Percentatge de dates ( baixes més ingressos)
Saldo pendent de cobrament a l’ajuntament
Premi executiva BASE
Interessos devengats
Diferència Ajuntament

150.870,07
957.071,24
120.112,71
143.537,76
15,00%
12,55%
27,55%
693.420,77
404,07
0,00
143.133,69

Segon. La diferència que existeix entre les xifres que figuren al compte de
recaptació i les que es presenten a l’aprovació prové dels recàrrecs provincials de
l’ IAE, que al no ser un recurs propi no es comptabilitzen.
B) Voluntària no liquidable
Primer. Els càrrecs inicials que figuren a la liquidació de BASE s’ajusten als
padrons fiscals aprovats per l’Ajuntament per 2016.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Càrrec
Minoració del càrrec
Càrrec definitiu sense recàrrec provincial
Ingressos de l’Ajuntament segons liquidació Base
Deutors sense recàrrec provincial
Pendent en voluntària sense recàrrec provincial
Premi cobrament de BASE
Ingressos Líquids ajuntament
Bestretes realitzades
Devolucions realitzades
Diferencia a transferir

1.724.319,70
19.910,03
1.704.409,67
1.152.591,04
145.450,02
409.368,61
40.340,71
1.112.250,33
1.095.660,51
35.156,28
-18.566,46

Segon. Les baixes que presenta Base estan degudament documentades i
contrastades per l’Oficina de gestió tributària. La majoria són acords de
l’Ajuntament, crèdits incobrables, i errades de fet, materials o aritmètiques. Un cop
corregits els errors, un gran nombre d’aquest rebuts es posen al cobrament
mitjançant liquidacions directes.
Normalment les baixes de l’IAE, són degudes a les resolucions adaptades per
l’Agència d’Administració Tributària, sobre tot per errors en la confecció dels
rebuts o bé per anul·lacions derivades de la finalització de les activitats que grava
l’impost.
La major part de les baixes de l’Impost sobre vehicles es per que no circulen,
s’han transferit a altres titulars o s’han donat de baixa durant el primer trimestre.
També hi ha moltes baixes per crèdit incobrable, i prescripció, i que figuren en
l’expedient. És en aquest punt on BASE tindria que esforçar-se molt més per no
tenir que arribar a la prescripció.
Tercer. Els percentatges de recaptació són els que figuren a continuació.
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Si considerem els cobraments efectuats tant en període voluntari com en
executiva, els percentatges de recaptació dels padrons de 2016 són els següents
percentatges:
Econ.

Recaptat

Descripció

%
11200
11300
11500
11600
13000
30100
30200
30900

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚST
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBA
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENY
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TAXA DE CLAVEGUERAM
TAXA DE RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES
TAXA PER CEMENTIRI

95,79%
54,40%
82,57%
70,38%
92,47%
91,98%
87,60%
95,41%

En quan a la davallada en la recaptació de Impost de Béns Immobles de
Naturalesa Urbana, es deu al fraccionament del pagament d’aquest impost per a
l’exercici 2016 i següents. Es fracciona el rebut en dos pagaments segons
l’ordenança, sent la liquidació del segon pagament a l’any següent al cobrament.
A partir de l’exercici 2016, el cobrament d’aquesta segona remesa de rebuts es
comptabilitzaran com ingressos d’exercicis tancat i no figuraran en el percentatge
de recaptació.
Quart. S’hauria de demanar a BASE un esforç per incrementar encara més
aquests percentatges.
C) Voluntària liquidable
Que BASE considera que integren el compte de voluntària liquidable tots aquells
càrrecs que no formen part dels padrons que es meriten l’u de gener i que es
cobren en voluntària al llarg de l’any. En concret són les altes i baixes de l’IAE, de
IVTM i els ingressos directes de l’IBI, tant urbana com rústica, plusvàlues, taxes
etc.
El comte de recaptació voluntària liquidable corresponent a l’exercici 2016 es
presenta com a annex . El resultat final de la gestió de Base ha estat el següent:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Càrrec inicial
Minoració càrrec
Càrrec definitiu sense recàrrec provincial
Ingressos de l’Ajuntament
Premi cobrament de BASE
Ingressos Líquids ajuntament
Pendent en voluntària sense recàrrec provincial
Pendent executiva
Percentatge cobrament
Percentatge de les baixes
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431.374,20
10.792,91
420.581,29
253.721,80
8.880,26
244.841,54
162.294,47
4.565,02
60,33%
2,50%
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CONCLUSIÓ
Aprovar la relació del compte de recaptació que presenta l’Organisme Autònom de
Recaptació de Tributs de la Diputació de Tarragona (BASE) referit a la gestió de
cobrament de tributs durant l’exercici 2016.”
És per tot això que es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar la liquidació de tributs de la Diputació d’aquest Ajuntament,
referida a 31 de desembre de 2016.
SEGON. Remetre una còpia del acord autoritzada pel Sra. Secretaria de la
Corporació i amb el vist-i-plau de l’Alcalde, a BASE.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta
amb els vots favorables dels sis membres del PDeCAT, tres d’EP i una abstenció
del PP.
8. Aprovació, si s’escau, Liquidació de tributs del servei de recaptació de la
Diputació corresponent a l’exercici 2017.
Vist l’informe d’intervenció de fons sobre la liquidació de tributs de BASE
corresponent a l’exercici 2017 que diu:
“En relació al compte de recaptació que presenta l’Organisme Autònom de
Recaptació de Tributs de la Diputació de Tarragona (BASE) referit a la gestió de
cobrament de tributs durant l’exercici 2017. informo:
A) Executiva
Primer. L’anàlisi numèric de la liquidació es presenta com annex a aquest informe.
El resultat de la gestió de Base ha estat el següent:
1
Càrrec inicial
693.420,77
2
Nous càrrecs exercici
282.084,85
3
Càrrec definitiu descomptats els recàrrecs de la Diputació
975.505,62
4
Baixes de l’exercici
57.595,70
5
Ingressat
169.150,68
6
Percentatge dels ingressos
17,34%
7
Percentatge de les baixes
5,90%
8
Percentatge de dates ( baixes més ingressos)
23,24%
9
Saldo pendent de cobrament a l’ajuntament
748.759,24
10 Premi executiva BASE
244,10
11 Interessos devengats
0,99
12 Diferència Ajuntament
168.905,59
Segon. La diferència que existeix entre les xifres que figuren al compte de
recaptació i les que es presenten a l’aprovació prové dels recàrrecs provincials de
l’ IAE, que al no ser un recurs propi no es comptabilitzen.
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B) Voluntària no liquidable
Primer. Els càrrecs inicials que figuren a la liquidació de BASE s’ajusten als
padrons fiscals aprovats per l’Ajuntament per 2017.
1
Càrrec
2.076.563,37
2
Minoració del càrrec
42.361,65
3
Càrrec definitiu sense recàrrec provincial
2.034.201,72
4
Ingressos de l’Ajuntament segons liquidació Base
1.443.031,80
5
Deutors sense recàrrec provincial
193.387,02
6
Pendent en voluntària sense recàrrec provincial
397.782,90
7
Premi cobrament de BASE
50.506,10
8
Ingressos Líquids ajuntament
1.392.525,70
9
Bestretes realitzades
727.220,68
10 Devolucions realitzades
5.394,65
11 Diferencia a transferir
659.910,37
Segon. Les baixes que presenta Base estan degudament documentades i
contrastades per l’Oficina de gestió tributària. La majoria són acords de
l’Ajuntament, crèdits incobrables, i errades de fet, materials o aritmètiques. Un cop
corregits els errors, un gran nombre d’aquest rebuts es posen al cobrament
mitjançant liquidacions directes.
Normalment les baixes de l’IAE, són degudes a les resolucions adaptades per
l’Agència d’Administració Tributària, sobre tot per errors en la confecció dels
rebuts o bé per anul·lacions derivades de la finalització de les activitats que grava
l’impost.
La major part de les baixes de l’Impost sobre vehicles es per que no circulen,
s’han transferit a altres titulars o s’han donat de baixa durant el primer trimestre.
També hi ha moltes baixes per crèdit incobrable, i prescripció, i que figuren en
l’expedient. És en aquest punt on BASE tindria que esforçar-se molt més per no
tenir que arribar a la prescripció.
Tercer. Els percentatges de recaptació són els que figuren a continuació.
Si considerem els cobraments efectuats tant en període voluntari com en
executiva, els percentatges de recaptació dels padrons de 2017 són els següents
percentatges:
Econ.

Descripció

Recaptat
%

11200
11300
11500
11600
13000
30100

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚST
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBA
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENY
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TAXA DE CLAVEGUERAM
10
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30200
30900

TAXA DE RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES
TAXA PER CEMENTIRI

90,00%
96,30%

En quan a la davallada en la recaptació de Impost de Béns Immobles de
Naturalesa Urbana, es deu al fraccionament del pagament d’aquest impost per a
l’exercici 2016 i següents. Es fracciona el rebut en dos pagaments segons
l’ordenança, sent la liquidació del segon pagament a l’any següent al cobrament.
A partir de l’exercici 2016, el cobrament d’aquesta segona remesa de rebuts es
comptabilitzaran com ingressos d’exercicis tancat i no figuraran en el percentatge
de recaptació.
Quart. S’hauria de demanar a BASE un esforç per incrementar encara més
aquests percentatges.
C) Voluntària liquidable
Que BASE considera que integren el compte de voluntària liquidable tots aquells
càrrecs que no formen part dels padrons que es meriten l’u de gener i que es
cobren en voluntària al llarg de l’any. En concret són les altes i baixes de l’IAE, de
IVTM i els ingressos directes de l’IBI, tant urbana com rústica, plusvàlues, taxes
etc.
El comte de recaptació voluntària liquidable corresponent a l’exercici 2017 es
presenta com a annex . El resultat final de la gestió de Base ha estat el següent:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Càrrec inicial
Minoració càrrec
Càrrec definitiu sense recàrrec provincial
Ingressos de l’Ajuntament
Premi cobrament de BASE
Ingressos Líquids ajuntament
Pendent en voluntària sense recàrrec provincial
Pendent executiva
Percentatge cobrament
Percentatge de les baixes

266.538,10
21.875,38
244.662,72
123.806,94
4.333,26
119.473,68
33.067,98
87.787,80
50,60%
8,21%

CONCLUSIÓ
Aprovar la relació del compte de recaptació que presenta l’Organisme Autònom de
Recaptació de Tributs de la Diputació de Tarragona (BASE) referit a la gestió de
cobrament de tributs durant l’exercici 2017.”
És per tot això que es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar la liquidació de tributs de la Diputació d’aquest Ajuntament,
referida a 31 de desembre de 2017.
SEGON. Remetre una còpia del acord autoritzada pel Sra. Secretaria de la
Corporació i amb el vist-i-plau de l’Alcalde, a BASE.
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Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta
amb els vots favorables dels sis membres del PDeCAT, tres d’EP i una abstenció
del PP.
9. Aprovació, si s’escau, expedient de distribució del superàvit.
Fets
1. Una vegada aprovada la liquidació de l’exercici 2017 cal tramitar l’expedient de
la distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici 2017
2. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de distribució de la liquidació així com
encarregar a la secretaria intervenció l’emissió dels informes corresponents.
3. La secretària interventora ha emès informe favorable.
4. La Regidoria d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.
Fonaments jurídics
1. L’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que
s’obtinguin per damunt dels previstos es destinaran exclusivament a reduir el nivell
de deute.
2. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest
s'ha de destinar a reduir el nivell d'endeutament net.
3. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no
superin el límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions
d'endeutament, que presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional,
romanent de tresoreria positiu, una vegada descomptat l'efecte de les mesures
especials de finançament, que compleixin amb el període mig de pagament previst
a la normativa de morositat i que prevegin una capacitat de finançament en la
liquidació de l'exercici 2018 podran destinar, en primer lloc el superàvit a absorbir,
si s'escau, despeses pendents d'aplicar al pressupost i a continuació, a finançar
inversions financerament sostenibles sempre amb el límit de la previsió de
capacitat de finançament de l'exercici 2018, si encara queda import a distribuir
aquest es destinarà a reduir endeutament net.
4. La disposició addicional setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula
allò que s'entén per inversió financerament sostenible.
5. L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en
matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 14 de juliol de 2017
de la Direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor del
Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de
Catalunya disposa, entre d'altres, que el romanent de tresoreria per a despeses
generals positiu s'ha de destinar, en funció dels recursos líquids disponibles a
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sanejar les obligacions pendents d'aplicar al pressupost i al compliment dels
compromisos de despesa assumits per l'existència de romanents de crèdits
incorporables.
6. L’article 28.f de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la
informació pública i bon govern disposa que és una infracció molt greu el fet de no
complir amb l’obligació de destinar íntegrament els ingressos obtinguts per sobre
dels previstos en el pressupost a la reducció del nivell de deute públic de
conformitat amb allò que preveu l’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i l’incompliment de
l’obligació de destinar el superàvit pressupostari a la reducció del nivell
d’endeutament net d’acord amb allò que preveu l’article 32 i la disposició sisena
de la mateixa Llei.
ACORD
1. Aprovar l’expedient de distribució del superàvit de la liquidació d’acord amb el
següent detall:
La recaptació no ha superat les previsions inicials d’ingressos no finalistes del
pressupost.

Capítols 1 a 9
CCEE
QQUU
subvencions corrents
subvencions de capital
venda d'inversions reals
formalització de préstecs
Previsions inicials no finalistes

Previsions inicials
3.176.370,00
0,00
0,00
250.090,00
158.200,00
0,00
0,00
2.768.080,00

Recaptació
2.494.844,26
0,00
0,00
151.591,59
2.464,46
0,00
0,00
2.340.788,21

L’import del superàvit és de 308.334,33 euros del qual es dedueixen els següents
imports en concepte de creditors per despeses pendents d’aplicar a pressupost i
d’adjudicacions finançades amb fons propis:
Superàvit de la liquidació afectat a la distribució
Creditors per despeses pendents d'aplicar a pressupost
AD finançades amb fons propis
Import a distribuir

308.334,33
0,00
0,00
308.334,33

L’import a distribuir de 308.334,33 euros, es destinarà a la reducció de la totalitat
del deute viu existent per un import de 205.688,73€.
Import mínim de reducció d'endeutament
Import màxim d'Inversió financerament sostenible
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El Romanent de tresoreria per a despeses generals no disposat en la distribució
del superàvit queda de lliure disponibilitat.
2. Donar compte d’aquest acord a la unitat d’Intervenció per a fer les oportunes
anotacions i assentaments.
Passant a la votació la 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.
10. Aprovació, si s’escau, expedient de provisions per dubtós cobrament de
drets reconeguts en exercicis anteriors.
Instruït expedient de provisions de dubtós cobrament de drets reconeguts
pendents de cobrament integrats en l’agrupació de pressupostos tancats i vist
l’informe de la interventora, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar les provisions de dubtós cobrament dels drets reconeguts
pendents de cobrament, integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, que es
relacionen a continuació, aplicant els següents criteris de disminució percentual:
Minorar els drets reconeguts pendents de cobrament de pressupostos tancats
aplicant els següents criteris de disminució percentual en els expedients de baixes
per dubtós cobrament:
1.- Pels ingressos dels capítols 1, 2, 3 i 5 (tributs i altres ingressos) s’aplicarien
els percentatges següents:
- 10% per a l’exercici en curs
- 30% per al primer any tancat immediatament anterior a l’exercici en curs
- 60% per al segon any tancat anterior a l’exercici en curs
- 90% per al tercer any tancat anterior a l’exercici en curs
-100% per al quart any tancat i anteriors a l’exercici en curs
2.-Per a les multes es provisionaria el 90% del seu import, tant de l’exercici corrent
com d’exercicis tancats.
El resultat és el següent:
PENDENT DE
COBRAMENT

ANY

%

RESULTAT

1998

Pendent de cobrar dels cap. 1,2,3 i 5

64,64

100

64,64

1999

Pendent de cobrar dels cap. 1,2,3 i 5

5,74

100

5,74

2000

Pendent de cobrar dels cap. 1,2,3 i 5

5,74

100

5,74

2002

Pendent de cobrar dels cap. 1,2,3 i 5

137,81

100

137,81

2003

Pendent de cobrar dels cap. 1,2,3 i 5

2.715,84

100

2.715,84

2004

Pendent de cobrar dels cap. 1,2,3 i 5

961,47

100

961,47

2005

Pendent de cobrar dels cap. 1,2,3 i 5

2.343,62

100

2.343,62

2006

Pendent de cobrar dels cap. 1,2,3 i 5

2.951,08

100

2.951,08

2007

Pendent de cobrar dels cap. 1,2,3 i 5

172.043,31

100

172.043,31
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2008

Pendent de cobrar dels cap. 1,2,3 i 5

63.444,41

100

63.444,41

2009

Pendent de cobrar dels cap. 1,2,3 i 5

16.682,94

100

16.682,94

2010

Pendent de cobrar dels cap. 1,2,3 i 5

36.745,20

100

36.745,20

2011

Pendent de cobrar dels cap. 1,2,3 i 5

102.340,25

100

102.340,25

2012

Pendent de cobrar dels cap. 1,2,3 i 5

55.557,89

100

55.557,89

2013

Pendent de cobrar dels cap. 1,2,3 i 5

71.124,46

100

71.124,46

2014

Pendent de cobrar dels cap. 1,2,3 i 5

69.650,90

90

62.685,81

2015

Pendent de cobrar dels cap. 1,2,3 i 5

95.607,05

60

57.364,23

2016

Pendent de cobrar dels cap. 1,2,3 i 5

196.619,98

30

58.985,99

2017

Pendent de cobrar dels cap. 1,2,3 i 5

578.669,30

10

57.866,93

TOTAL PROVISIONS DE DUBTÓS COBRAMENT

706.160,43

Segon.- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la
depuració dels drets esmentats.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels
membres presents de la Corporació.
11. Aprovació, si s‘escau, de l’expedient de baixes de drets reconeguts
d’exercicis anteriors pendents de cobrament.
ANTECEDENTS
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i
pressupostària, cal establir si la relació de drets reconeguts procedents d’exercicis
anteriors que resten pendents de cobrament respon a drets efectivament exigibles
actualment.
2. Pel Decret de l’Alcaldia de data 16 d’abril de 2018 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació i comptabilització, si escau, de baixes de drets reconeguts en exercicis
anteriors, pendents de cobrament.
FONAMENTS DE DRET
1. Cal tenir en compte els articles 66 a 69 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, 15 de la Llei 47/2003 de 26 de novembre, General
Pressupostària i 24 de la Llei de garanties dels contribuents, en relació amb la
prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats.
2. Cal considerar l’article 76 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària i els articles 61 a 63 del Reial Decret 939/2005, de 29 de Juliol pel qual
s’aprova el Reglament general de Recaptació, en relació amb la declaració
d’insolvència del deutor.
3. Cal considerar la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local / la
Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat Local.
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4. Cal tenir present l’article 212.4 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, en
relació amb l’òrgan competent.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats en
l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 127.002,04 €. El detall
individualitzat del qual figura a l’annex.
2. Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa dels drets
esmentats.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels
membres presents de la Corporació.
12. Aprovació, si s’escau, rectificació de l’inventari de béns i drets a 31 de
desembre de 2017.
Per part de la Secretaria municipal s’ha preparat la documentació pertinent
corresponent a la rectificació de l’inventari general de béns de l’Ajuntament referida
a la data 31 de desembre de 2017.
D'acord amb l’article 222.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, cal procedir
anualment a l’aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns, que
correspon al Ple municipal d’acord amb l’apartat 3 del mateix precepte.
Per tot això, l’Alcalde sotasignat proposa al Ple municipal, l’adopció del següent.
ACORD:
«I. APROVAR la rectificació de l’inventari general de béns de la corporació,
actualitzat a data 31 de desembre de 2017 i formulat per la secretària, que
incorpora com annex els inventaris dels béns propis dels organismes autònoms,
societats municipals i altres ens dependents de l’Ajuntament.
»II. REMETRE còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del
Govern.»
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels
membres presents de la Corporació.
13. Aprovació, si s’escau, modificació de crèdit núm. 3/2018.
Expedient número 3/2018, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant Suplement de crèdit.
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ANTECEDENTS
En data 27 de febrer de 2018 l'Alcalde va aprovar la liquidació de l'exercici 2017.
Per Decret de l’Alcaldia de data 19 d’abril de 2018 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit atenent que
del superàvit generat a la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 va resultar
que l’Ajuntament de Santa Bàrbara havia de destinar com a mínim 205.688,73€ a
reduir endeutament, de conformitat a l’article 32 de la LOEPSF 2/2012.
El nivell de deute viu a 31 de desembre de 2017 és de 205.688,73€, dels qual ja hi
ha contemplats al pressupost 2018 partida suficient per tal de poder amortitzar les
quotes que corresponen a aquest exercici per import de 54.362,30€. Cal
pressupostar la diferència del deute existent per import de 151.326,43 per donar
compliment a la reducció d’endeutament atenent la distribució del superàvit de la
liquidació del pressupost 2017.
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 les
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).
5. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest
s'ha de destinar a reduir el nivell d'endeutament net.
6. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no
superin el límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions
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d'endeutament, que presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional,
romanent de tresoreria positiu, una vegada descomptat l'efecte de les mesures
especials de finançament, que compleixin amb el període mig de pagament previst
a la normativa de morositat i que prevegin una capacitat de finançament en la
liquidació de l'exercici 2017 podran destinar, en primer lloc el superàvit a absorbir,
si s'escau, despeses pendents d'aplicar al pressupost i a continuació, a finançar
inversions financerament sostenibles sempre amb el límit de la previsió de
capacitat de finançament de l'exercici 2018, si encara queda import a distribuir
aquest es destinarà a reduir endeutament net.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 3/2018, 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 en el pressupost actual, cal tramitar l’expedient de
suplement crèdit que s’ha de finançar mitjançant romanent de tresoreria per a
despeses generals del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les
disposicions vigents i d’acord amb el següent detall:
SUPLEMENT DE CRÈDIT

011-9130000

Amortització de préstec a mig i llarg plaç ens fora s.p.

Crèdit
Crèdit
Modificació
inicial
definitiu
16.314,00 16.313,00
32.627,00

011-9130002

Amortització de préstec BBVA c/Victòria

38.050,00 135.013,00

Aplic.Pressup. Descripció

Total Suplement de crèdit

151.326,00

FINANÇAMENT DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
Aplic.Pressup.

Descripció

87000

Romanent líquid de tresoreria

Total modificació de crèdit

151.326,00
151.326,00

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis 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.
Passant a la votació la 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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14. Aprovació, si s’escau, en defensa
universalització de l’atenció sanitària.

del

model

sanitari

català

i

la

El Govern de l’Estat espanyol ha presentat recurs d’inconstitucionalitat contra la
Llei 9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció
sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut.
Aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern de
l’Estat que contínuament utilitza els tribunals per a qüestionar i no respectar la
voluntat de les catalanes i els catalans representats en el Parlament de Catalunya.
De fet, el Parlament de Catalunya el que fa quan legisla tan amb la Llei 21/2010
com en la citada del 2017, és complir fil per randa el que disposa l’article 23 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: “Totes les persones tenen dret a accedir en
condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en
els termes que estableixin les lleis”.
Alhora, el recurs és un atac directe al model sanitari català. Els valors que la
nostra societat ha volgut transmetre en la gestió del Sistema Nacional de Salut,
incorporen la universalització de l’atenció sanitària, sense matisos. El dret a la
protecció de la salut de totes les persones està recollit i emparat a la Declaració
Universal dels Drets Humans i a d’altres resolucions i normes de dret internacional
que han estat subscrit per l’Estat espanyol i que clarament el posen en evidència
pel fet de recórrer al Tribunal Constitucional.
L’aprovació de la Llei 2/2017 va deixar enrere el Reial Decret llei 16/2012 que va
suposar un atac competencial i la introducció d’unes limitacions en l’accés a la
sanitat que no compartim.
Des dels Ajuntaments del nostre país treballem perquè el model del Sistema
Nacional de Salut es correspongui a una societat diversa, inclusiva i que vetlla per
garantir l’accés, la gratuïtat i la universalitat de l’atenció sanitària als col·lectius
més vulnerables.
Per tots aquests motius, el Ple de la Corporació, per majoria absoluta amb els vots
favorables dels sis membres del PDeCAT, tres d’EP i un en contra del PP, acorda:
Primer.- Mostrar el rebuig del nostre municipi davant la presentació per part del
Govern de l’Estat espanyol d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017
del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària
amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut.
Segon.- Denunciar la permanent deslleialtat institucional del Govern del l’Estat
amb la utilització constant del sistema judicial en contra de la voluntat de la
ciutadania de Catalunya expressada a través dels nostres legítims representants
al Parlament de Catalunya.
Tercer.- Defensar el model sanitari català i especialment la universalització i la
gratuïtat que garanteix l’accés als col·lectius més vulnerables tal com es recull a la
llei recorreguda, al nostre Estatut i a múltiples declaracions, resolucions i normes
de dret internacional subscrits per l’Estat espanyol.
Quart.- Mostrar el compromís del nostre Ajuntament en una defensa activa
d’aquest model davant els partits que de manera continuada qüestionen els valors
d’una societat oberta, diversa i inclusiva.
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Cinquè.- Donar suport i subscriure el manifest titulat “Salut, un dret de tothom”
impulsat per professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal a
la salut.
Sisè.- Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de l’Estat espanyol, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes del nostre
país (ACM i FMC) i a la Generalitat de Catalunya, concretament al Departament
de Salut i CatSalut.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, és tracta d’una moció que
segons vostè ha proposat l’Associació Catalana de Municipis (ACM), com pot
aquesta associació parlar en nom de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
El Sr. Alcalde, es tracta d’una moció a nivell de país, no a nivell del nostre
Ajuntament.
El Sr. Boqué, llavors la presenta l’equip de govern a petició de l’ACM.
El Sr. Alcalde, exactament i la voluntat de l’equip de govern és portar-la al Ple per
debatre-la.
15. Precs i preguntes.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, quan està previst l’inici de les
obres d’arranjament del carrer Hostal dels Frares.
El Sr. Alcalde, el proper dimecres dia dos de maig, no vull dir que amb tota la
maquinària però començaran a fer cates i treballs previs. La setmana passa vaig
enviar una carta als veïns avisant-los que les obres començarien de forma
immediata.
El Sr. Boqué, llavors la previsió és acabar el 3 d’agost.
El Sr. Alcalde, no, si ho diu per les festes majors, ja vaig parlar amb l’empresa i els hi
vaig dir que durant les festes majors no s’havia de fer soroll, per tant, si han de parar
les obres una setmana les pararan.
El Sr. Boqué, vostè ha dit que les obres tenen un termini d’execució de quatre mesos.
El Sr. Alcalde, màxim quatre mesos, els carrers que hem fet fins ara, llevat el carrer
Mare de Déu de Montserrat que van haver problemes per les pluges, en tres mesos
han estat acabades. Si no surten problemes en tres mesos l’obra pot estar acabada.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’EP, un prec, en un altre Ple ja vàrem
demanar si era possible augmentar la capacitat de la wifi de l’Hotel d’entitats, ja que
actualment és una mica deficient, voldríem saber si ho tenen previst.
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El Sr. Alcalde, podem avisar l’empresa encarregada del manteniment i que faci els
mesurament pertinents.
El Sr. Crespo, un altre prec en relació als miralls que es van treure dels carrers en
que s’han fet obres, alguns d’aquest carrers han canviat la direcció del trànsit i de
moment no s’han posat, quina previsió tenen?
El Sr. Alcalde, està previst que es posin però ha de tenir en compte que són tasques
que té encomanada la brigada i que van fent. Si em pot dir exactament de quins
miralls m’està parlant podrem concretar.
El Sr. Crespo, fa un mes o dos, hi ha hagut talls en el subministrament elèctric, saber
si la companyia els hi ha donat alguna explicació al respecte.
El Sr. Alcalde, sempre que es produeix un incident en el subministrament elèctric,
l’Ajuntament fa una queixa formal, respecte els últims talls hem mantingut converses
amb la subministradora que han estat dutes a terme pel regidor de Governació Sr.
Ollés, que ara ens en farà cinc cèntims.
El Sr. Ollés, regidor de Governació, si no recordo malament el tall de subministrament
més important va ser el 26 de gener, i desprès un altre, tots dos van ser pel mateix
motiu, vam posar-nos en contacte amb el responsable de manteniment de la zona
sud de Tarragona d’Endesa, i ens va explicar l’avaria, en un primer moment va
afectar a tot el poble i desprès es va anar recuperant zona per zona fins trobar on
estava l’avaria, que era al cable soterrat de 200 metres que va des de la subestació
del carrer Progrés fins la subestació de la cooperativa al passeig de les Escoles, per
aquest motiu el sector de les quatre carreteres va estar sense subministrament, i van
posar un camió generador per poder donar subministre a les llars fins que va estar
reparada l’avaria. Al cap d’uns dies va tornar a produir-se una avaria al mateix lloc,
posats en contacte ens va dir que aquell cable soterrat està en molt mal estat i que
tenen la intenció de substituir-lo per un que tingui un millor aïllant, ja que el problema
és l’aïllant i es produeix un curtcircuit i com totes les subestacions estan inter
comunicades, quan hi ha un curtcircuit tan gran fa caure tota la xarxa elèctrica. Si no
estic equivocat ja han sol·licitat el permís corresponen per a fer la rasa, per tant
sembla que és imminent que es faci l’obra.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal d’EP, hi ha un terreny a la zona de la
Rotonda de les Mans del passeig de la Generalitat amb uns garrofers que em sembla
que són de l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde, no, allí no n’hi ha cap de terreny municipal, alguna vegada el que hem
fet ha estat intervindré perquè els propietaris no ho fan.
La Sra. Franch, el problema que jo ho veig, perquè hi transito molt, és que hi ha una
acumulació de brossa i s’hauria de netejar, perquè no es produeix alguna desgràcia.
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El Sr. Alcalde, l’any passat o l’altre en aquella zona hi vam intervenir contundentment,
és cert que com a Ajuntament del que som responsables és d’una mica de runa i que
tenim previst retirar-la. Es tracta d’un punt negre.
La Sra. Franch llavors com pot actuar l’Ajuntament, si es tracta d’una propietat
privada?.
El Sr. Alcalde, no podem, només podem requerir als propietaris per a que netegin els
solars, si no fan cas al requeriment el que podem fer és aplicar multes coercitives,
que no sabem si serien de dubtós cobrament o de fàcil cobrament, normalment solen
ser de propietat d’immobiliàries, que en un moment donat van tenir molta capacitat
econòmica i ara ja no és així.
I no havent més assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió,
essent les vint hores i trenta-cinc minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal.
certifico.
Vist i plau
L’Alcalde
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