Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió Extraordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 3 de desembre de
2014.
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 Joan Jordi Boronat Ferré, assistit per la Secretària acctal., Isabel Verge Caballé,
essent les dinou hores i trenta minuts del dia 3 de desembre de 2014, per celebrar Sessió
Extraordinària del Ple de l’Ajuntament.
Assistents:
 Alcalde:
 Regidors:

Sr. Joan Jordi Boronat i Ferré
Sra. Montse Rodríguez Arasa
Sr. Alfred Blanch Farnós
Sra. Judit Lleixà Solà
Sra. Àngela Pla Pujol
Sr. Jordi Roé Bonfill
Sr. Antonio Ollés Molías
Sr. Èric Bel Gisbert
Sr. March March Mayo
Sr. Fernando Llombart Romeu
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 30 d’octubre de 2014
2. Aprovació, si s’escau, del Pressupost per a l’exercici econòmic de l’any 2015, amb tots
els seus annexes i documentació.
3. Aprovació, si s’escau, contracte de gestió del servei públic del Centre de Dia.
4. Aprovació, si s’escau, Reglament d’ús i funcionament de l’Smartcentre.
5. Aprovació, si s’escau, Moció de declaració de Responsabilitat pel 9N.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 30 d’octubre de 2014.
L’acta de sessió anterior es aprovada per majoria absoluta amb els vots favorables dels
vuit membres de CiU, dos d’UP i una abstenció del PP.
2. Aprovació, si s’escau, del Pressupost per a l’exercici econòmic de l’any 2015, amb
tots els seus annexes i documentació.
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2015.

1

Ajuntament de
Santa Bàrbara

La secretària interventora acctal. de l’Ajuntament ha emès els informes favorables que
figuren a l’expedient.
La Regidoria d’Hisenda n’ha emès un dictamen sobre la aprovació del pressupost i els
seus annexos.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent, i els pressupostos dels organismes i empreses que l’integren els han proposat
prèviament els òrgans competents, conforme als seus estatuts o al document
fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a
171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i
ss. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
PROPOSO al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el pressupost general per a l’exercici 2015, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per
capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren, és
el següent:
PRESS. INGRESSOS
Capítols 1
Capítols 2
Capítols 3
Capítols 4
Capítols 5

2015
1.210.000,00
17.000,00
600.224,45
871.815,30
18.100,00

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

2.717.139,75
0,00
66.535,25
66.535,25
0,00
0,00
0,00
2.783.675,00

PRESS. DESPESA
Capítols 1
Capítols 2
Capítols 3
Capítols 4
Despesa corrent
Capítols 5
Fons contingència
Capítols 6
Capítols 7
Despesa de capital
Capítols 8
Capítols 9
Despesa financera
TOTAL

2

2015
916.052,14
1.209.071,80
6.800,00
135.449,85
2.267.373,79
0,00
0,00
398.298,00
22.340,00
420.638,00
0,00
16.313,21
16.313,21
2.704.325,00
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2. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera
per l’Ajuntament, per import de 672,48 €, d’acord amb el següent detall:

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Despesa no financera
Regla despesa liquidació 2014
Regla despesa pressupost 2015
marge compliment regla de la despesa
marge compliment estabilitat

Despesa no financera
916.052,14
1.209.071,80
6.800,00
135.449,85
0,00
398.298,00
22.340,00
2.688.011,79
2.780.486,98
2.437.033,40
343.453,58
672,48

Import màxim que pot augmentar el sostre de la
despesa, sempre que hi hagi finançament
SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

672,48
2.688.684,27

3. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.
4. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
5. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils,
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
6. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei
7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els
vots favorables dels vuit membres de CiU, dos en contra d’UP i una abstenció del PP.
3. Aprovació, si s’escau, contracte de gestió del servei públic del Centre de Dia.
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de la gestió del servei públic de Centre
de Dia per a la gent gran de Santa Bàrbara.
Atès que es tracta d’un contracte de gestió de serveis públics no és un contracte
subjecte a regulació harmonitzada.
Atès que es considera com a procediment més adequat, el procediment obert, oferta
més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
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Atenent el que disposen:
 Els articles 8, 22, 53, 109 i 110, 275 a 289, 320 i Disposició addicional segona del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
 El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
 El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques (articles vigents després de
l’entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).
 La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Vist el Plec de clàusules econòmiques - administratives particulars i el de prescripcions
tècniques, que han de regir l’adjudicació del contracte.
Vistos els informes d’Intervenció i Secretaria, es proposa l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de la gestió del servei públic de Centre de
Dia per a la gent gran de Santa Bàrbara, mitjançant procediment obert, oferta més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, tot convocant-ne la seva licitació.
SEGON. Adquirir el compromís de consignar en el pressupost dels exercicis 2015 i
següents l’import corresponent.
TERCER. Aprovar el Plec de clàusules econòmiques - administratives particulars i de
prescripcions tècniques que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, ordenant-ne la
seva publicació per un termini de 20 dies hàbils mitjançant anunci inserit en el Butlletí
oficial de la província.
QUART. Publicar en el Butlletí oficial de la província de Tarragona i en el Perfil de
contractant anunci de licitació, perquè els interessats presentin les proposicions que
considerin convenients.
CINQUÈ. Publicar la composició de la Mesa de contractació en el Perfil de contractant,
amb una antelació mínima de set dies respecte a la reunió que se celebri per a la
qualificació de la documentació referida en l’article 146.1 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els
vots favorables dels vuit membres de CiU, dues abstencions d’UP i una abstenció del
PP.
4. Aprovació, si s’escau, Reglament d’ús i funcionament de l’Smartcentre.
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Reglament municipal de règim intern regulador
d’ús i funcionament de l’Samartcentre de Santa Bàrbara.
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació del
present acord.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament municipal de règim intern regulador d’ús i
funcionament de l’Smartcentre de Santa Bàrbara.
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de trenta dies,
als efectes de la presentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant publicació
d’edictes en el Butlletí oficial de la Província i Tauler d’anuncis de la Corporació.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els
vots favorables dels vuit membres de CiU, dues abstencions d’UP i una abstenció del
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PP.
En aquests moments el Regidor Sr. Boqué Piñol, abandona la sessió Plenària.
5. Aprovació, si s’escau, Moció de declaració de Responsabilitat pel 9N.
Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d’ultradreta van
interposar querelles contra el president de la Generalitat, la Mesa del Parlament i alguns
membres del govern.
Igualment, el Fiscal General de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses declaracions,
va manifestar la intenció d’interposar una querella contra el president de la Generalitat i
alguns membres del Govern si no s’aturava l’organització del 9N tot i que, finalment, no
la va interposar.
Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de
Catalunya perquè interposés una querella.
Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions difoses pels
mitjans de comunicació, va donar a entendre que la fiscalia actuava al seu dictat, cosa
que posa en entredit la necessària i obligada separació de poders en un estat de dret.
A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya van
decidir, per unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenien que no es
donaven les raons jurídiques que ho motivessin.
Lluny de renunciar a les seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta de
Fiscals de Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió i acabar
interposant una querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la
vicepresidenta del govern, Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, per
la presumpta comissió de delictes de desobediència, prevaricació, malversació i
usurpació de funcions.
És evident que ens trobem davant d’una clara persecució política per part del Govern de
l’Estat, a través del seu braç executor, en aquest cas la Fiscalia, en una clara
instrumentalització de l’estat de Dret, al marge de qualsevol raó jurídica.
La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000
voluntaris que van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant l’èxit es
deu a la ciutadania, que com en anteriors ocasions s’ha mobilitzat a favor de les
llibertats dels país.
També va ser possible gràcies a la col·laboració d’alcaldes i regidors que van destinar
aquestes hores i, que amb la seva complicitat, van facilitar infraestructures tècniques per
celebrar la jornada de participació del dia 9 de novembre.
La querella contra els membres del Govern és representativa, ja que davant la
impossibilitat i la irracionalitat de presentar-la contra tots els voluntaris, la Fiscalia
General es dirigeix contra membres del Govern. A la vista dels fets, i per aclarir qui són
els autèntics responsables de la celebració de la jornada, cal que aquests siguin
coneguts a través de la seva declaració en seu judicial.
Per tot l’anteriorment exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar
activament en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les
responsabilitats que se’n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions que
s’imputin al President de la Generalitat i altres membres del Govern, derivades de
l’organització i execució del citat procés democràtic.
SEGON. Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes corresponents, i
al Govern de la Generalitat de Catalunya.
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Passant a la votació nominal el resultat és el següent:
Sr. Joana Jordi Boronat Ferré, a favor.
Sra. Montse Rodríguez Arasa, a favor.
Sr. Alfred Blanch Farnós, a favor.
La Sra. Judit Lleixà Solà, a favor.
La Sra. Àngela Pla Pujol, a favor.
El Sr. Jordi Roé Bonfill, a favor.
El Sr. Antonio Ollés Molías, a favor.
El Sr. Èric Bel Gisbert, a favor.
El Sr. Marc March Mayo, a favor.
El Sr. Fernando Llombart Romeu, vull explicar el sentit del meu vot, jo no em considero
responsable de res i per tant votaré en contra, se’ns va presentar la votació del 9N com
una cosa innòcua, que no comportaria cap responsabilitat, per tant, en contra.
I no havent més assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió, essent
les dinou hores i quaranta minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vist i plau
L’Alcalde

Joan Jordi Boronat Ferré
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