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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió Ordinària, realitzada pel Ple de la Co rporació el dia 17 de desembre de 
2015. 
 
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 17 de desembre de 2015, per celebrar Sessió Ordinària del 
Ple de l’Ajuntament. 
 
Assistents: 
 
• Alcalde:  Sr.  Sr. Alfred Blanch Farnós 
• Regidors:  Sra. Montse Rodríguez Arasa  

Sra. Judit Lleixà Solà  
Sr. Antonio Ollés Molías 
Sr. Adrián Batiste Cuartero 
Sra. Laia Pla Coto  
Sr. March March Mayo 
Sr. Javier Boqué Piñol 

 
No assisteix: Sr. Joan Abella Calduch 

    Sra. Eva C. Franch Cases 
    Sr. Manel Crespo Liñan 

 
Secretaria acctal.  de la Corporació:  Isabel Verge Caballé 

 
Ordre del dia 

 
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 25 de novembre de 2015. 

2. Aprovació, si s’escau, del Pressupost per a l’exercici econòmic de l’any 2016, amb tots 

els seus annexes i documentació. 

3. Aprovació models de la relació de béns patrimonials i registre d'interessos, per a la seva 

inclusió al portal de la transparència. 

4. Aprovació, si s’escau, Moció “Salvem les ambulàncies i servei mèdic de les Terres de 

l’Ebre” 

5. Aprovació, si s’escau, Moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya  

6. Precs i Preguntes. 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la s essió de data 25 de novembre de 

2015. 
 

L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat dels membres presents de la 
Corporació. 
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2. Aprovació, si s’escau, del Pressupost per a l’ex ercici econòmic de l’any 2016, amb 
tots els seus annexes i documentació. 

 
Expedient d’aprovació del pressupost per a l’exercici 2016. 
 
ANTECEDENTS 
 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2016. 
 
La secretària interventora acctal. de l’Ajuntament ha emès els informe relatiu als 
equilibris bàsics del pressupost, al compliment dels objectius que estableix la LOEPSF i 
sobre el procediment a seguir per a l'aprovació del pressupost 
 
La Regidoria d’Hisenda n’ha emès un dictamen sobre la aprovació del pressupost i els 
seus annexos. 
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
4.1. L’article 165 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 disposa que el pressupost 
complirà amb el principi d’estabilitat i contindrà per cada un dels pressupostos que 
l'integrin l’estat de despeses, l’estat d’ingressos i les bases d’execució. També afegeix 
que cadascun dels pressupostos que integren el general s’ha d’elaborar sense dèficit 
inicial. 
 
4.2. L’article 166 del mateix RD relaciona els annexos que caldrà unir al pressupost 
general. 
 
4.3. L’article 168 del mateix RD regula el procediment d’elaboració i aprovació inicial del 
pressupost. 
 
4.4. L’article 169 del mateix RD regula la publicitat, l’aprovació definitiva i l’entrada en 
vigor del pressupost. 
 
4.5. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF). 
 
4.6. 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). 
 
4.7. 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. 
 
4.8. 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. 
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4.9. Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l’article 12 de la LOEPSF per 
corporacions locals, 3a edició. IGAE (12/03/2013). 
 
4.10. Reglament núm.549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig 
(DOCE.26-06-2013), que aprova el SEC 2010. 
 
4.11. Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat. 
 
4.12. Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea. 
 
4.13. Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea 
 
Per tant, al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
1. Aprovar el pressupost general per a l’exercici 2016, el qual, resumit per capítols i  per  
a  cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren, és el següent: 

 
2. Aprovar les bases d'execució del pressupost que seran d'aplicació a l'ajuntament. 
 
3. Aprovar la plantilla de personal que s'ha detallat, així com la relació de llocs de treball. 
 
4. Aprovar el sostre de la despesa no financera, per import de 2.524.122,60€, d’acord 
amb el següent detall: 
 

  
Despesa no 

financera 
Capítol 1  925.071,00 
Capítol 2   1.238.190,00 
Capítol 3  4.416,00 
Capítol 4 158.160,00 
Capítol 5 0,00 
Capítol 6  639.140,00 
Capítol 7 22.330,00 

Despesa no financera  2.987.307,00 
    

Capítols INGRESSOS  2016   Capítols DESPESA 2016 
Capítol 1 1.248.000,00   Capítol 1 925.071,00 
Capítol 2 15.000,00  Capítol 2 1.238.190,00 
Capítol 3 630.210,00  Capítol 3 4.416,00 
Capítol 4 836.721,00  Capítol 4 158.160,00 
Capítol 5 17.790,00   Despesa corrent  2.325.837,00 
      Capítol 5 0,00 

Ingressos corrents  2.747.721,00   Fons contingència  0,00 
Capítol 6 5.900,00   Capítol 6 639.140,00 
Capítol 7 0,00   Capítol 7 22.330,00 

Ingressos de capital  5.900,00   Despesa de capital  661.470,00 
Capítol 8 0,00   Capítol 8 0,00 
Capítol 9 250.000,00   Capítol 9 16.314,00 

Ingressos financers  250.000,00   Despesa financera  16.314,00 
TOTAL 3.003.621,00   TOTAL 3.003.621,00 
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Regla despesa liquidació 2015 2.477.125,68 
Regla despesa pressupost 2016 2.940.310,09 
marge compliment regla de la despesa -463.184,40 
marge compliment estabilitat -432.560,04 

import màxim que pot augmentar el sostre de la 
despesa, sempre que hi hagi finançament -463.184,40 

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST 2.524.122,60 
 
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. 
 
7. Elaborar i aprovar un pla econòmic financer, a 1 any. En el termini d’un mes des de 
l’incompliment, al Ple per la seva aprovació que es farà efectiva en el termini de dos 
mesos des de la seva presentació. Posteriorment, el pla serà retut a la Direcció General 
de Política Financera. Es donarà a aquests plans la mateixa publicitat que l’establerta 
per als Pressupostos de l’entitat. 
 
 
El Sr. Alcalde, explica als membres de la Corporació que, en relació al pressupost 
d’ingressos aquest ha sofert un increment de 38.000 € respecte les previsions definitives 
de l’any 2015, increment degut a que es van recaptar 900.000 € d’IBI i no els 800.000 € 
que estaven pressupostats, com a conseqüència de l’increment del 13% del valor 
cadastral dels immobles, preveient que aquesta partida durant l’any 2016 continuï pujant, 
tot i que s’ha abaixat el tipus impositiu del 0,85% al 0,80%, la qual cosa suposa quasi un 
6% de rebaixa de l’IBI. 
En quant als impostos indirectes es manté la línia de previsió de tancament de l’any 
2015, varia uns 2.000 €. 
En taxes i preus públics i altres ingressos hi ha un increment de quasi 30.000 €, degut a 
un canvi en les taxes del centre de dia que passen de 8.800 € a 50.000 €, pel fet que al 
tractar-se un centre municipal s’ha de recaptar a través de l’Ajuntament. També hi ha un 
decrement en quant a la taxa de la llar d’infants pel fet de la baixa d’usuaris. 
Respecte als passius financers hi haurà un ingrés de 250.000 € mitjançant un préstec a 
llarg termini, per finançar les obres de Remodelació del carrer Victòria Fase I, etapa B, la 
qual cosa suposarà que passem d’un ratio d’endeutament del 3,41% al 10,68%, tenint en 
compte que el màxim és del 110%, som de les poblacions menys endeutades. 
Formalitzaríem aquest préstec amb un any de carència, això ens permetrà pagar el 
préstec que ara tenim durant el 3r. trimestre del 2016, i l’any 2017 començar a amortitzar 
el préstec de 250.000 €. 
 
En l’apartat de despeses, l’increment del capítol 1 bé per l’increment de l’1% del sou dels 
treballadors aprovat per la Llei General de Pressupostos de l’Estat i el pagament de la 
resta de la paga extra de l’any 2012. 
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En quant al capítol 2, les partides més significatives són l’Escola de Música, que té un 
augment motivat per la regularització dels contractes dels professors de música; altres 
partides com el manteniment del Mercat Municipal, la llar d’infants. En quant al Centre de 
dia també s’augmenta en els mateixos números que el pressupost de despeses, que 
passa de 8.000 €a 50.000 € per la compensació que ens farà l’empresa adjudicatària del 
servei. 
En quant a despeses financeres hi ha una reducció, per l’amortització del compte de 
crèdit i la formalització del préstec al voltant del 0,5% d’interès com a màxim. 
En el capítol 4 trobem la partida de transferències corrents, és una partida nova, de 
45.000 € per a subvencionar les quotes dels usuaris del centre de dia. 
En el capítol 6 inversions reals trobem la Remodelació d’un tram del carrer Victòria Fase 
I Etapa B, per un import de 297.000 €, i la primera fase de Remodelació de l’edifici de 
l’Ajuntament que pujaria a 321.000 €. La resta de partides no tenen variació respecte el 
pressupost del 2015. 
Això seria a grans trets el resum del pressupost, essent el pressupost total per a l’any 
2016 de 3.003.621 €.   
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué. 
 
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP,  més enllà del pressupost val a dir 
que s’ha notat el canvi de govern, és més dialogant, es pot parlar, es pot raonar, podem 
arribar a acords o no, però hem guanyat. 
En quant al pressupost hi ha una partida la de la Remodelació del carrer Victòria, que el 
Partit Popular feia moltíssims anys que portava en el seu programa, continuo creient que 
el tub és insuficient, però avui per avui no hi ha moltes solucions ja que s’ha de seguir el 
projecte tal i com es va iniciar, és una inversió considerable que fa falta al poble. Per tant 
aprovarem el pressupost. 
Comentar que vaig tindre una conversa amb vostè respecte al tema de l’esbarjo dels 
xiquets, m’agradaria que per a l’any vinent, tenim un any per endavant, fer alguna cosa 
en aquest sentit i la joventut pugui tenir un lloc. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March. 
 
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, el nostre grup ha decidit votar en 
contra, tot i que valorem positivament alguns aspectes del pressupost, com la rebaixa en 
els preus de les piscines, també valorem positivament la rebaixa de l’IBI, tot i que creiem 
que amb la revalorització cadastral a tot el poble l’hi tocarà pagar més. També valorem 
la inversió de l’Ajuntament en el sentit de potenciar l’Escola de Música, ja que sempre 
hem considerat que la música i l’esport són coses que s’han de potenciar, que ens dona 
una personalitat pròpia fora del poble. Però en altres coses no hi estem d’acord, com per 
exemple la inversió en la rehabilitació de l’edifici de l’Ajuntament no considerem que 
sigui prioritària, som conscients que està malament, però seríem més partidaris que fer 
altres tipus d’inversions, com la que ha dit el portaveu del Partit Popular, de cara els 
joves.  
També vàrem fer una petició, que consideràvem humil, que anava en el sentit que 
sempre ha defensat Esquerra Planera, d’atenció a les persones, que era poder 
subvencionar una part important dels llibres digitals dels alumnes l’Institut, consideràvem 
que era una inversió minsa ja que només suposava un 0,15% respecte el total del 
pressupost, el Sr. Alcalde em va justificar les raons del perquè no s’ha inclòs, ho 
respecto.  
Una altra cosa que ens ha fet decantar a votar en contra ha estat el fet que natros, en el 
programa electoral vam defensar que les inversions importants a fer al poble sempre 
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s’haurien de consultar al poble, com és el cas de la primera fase de la rehabilitació de 
l’edifici de l’ajuntament que són 321.000 €, que són molts diners i que representen una 
part important del pressupost, pensem que una consulta ciutadana no hagués estat de 
més, tot això és el que ens ha fet decantar a votar-hi en contra tot i que estem contents 
que hi hagi diàleg i poguéssim seguir fent trobades per arribar a acords. 
 
El Sr. Alcalde, si vol participar en positiu, potser hauria de començar per votar en positiu. 
Vostè parla de l’atenció a les persones, penso que són uns dels pressupostos dels últims 
anys que més atenció a les persones tenen, s’ha abaixat l’IBI que afectarà a molta més 
gent que si paguéssim la llicència digital de l’Institut, i en un import superior, hem regulat 
el preu de les piscines a petició seva i d’acord amb el Ple municipal, subvencionem, 
bastant fortament les places de llar d’infants des de fa temps, des de fa temps que estem 
aguntant la llar d’infants, que com vostè sap molt bé, perquè és del sector, amb el que 
paguen els pares no n’hi ha ni per començar. Estem subvencionant les places de centre 
de dia, hem incrementat la partida d’urgències socials, perquè cada dia hi ha més 
urgències, participem amb entitats benèfiques com poden ser Càritas, Creu Roja. I en 
quant a donar suport a l’Escola de Música, que vostè deia, l’ajuntament sempre ha 
apostat per l’escola, vostè ha presentat una pregunta en relació a si l’ajuntament 
continuarà col·laborant en l’Escola de Música, es clar que ho farem, què en té cap 
dubte?. 
 
El Sr. March, ja l’hi he dit que valoro l’augment en relació a l’Escola de Música. 
 
El Sr. Alcalde, per l’Escola de Música, sempre hem apostat, ja que és municipal, igual 
que la llar d’infants, i si els gestors actuals decideixen plegar, l’escola continuarà sent 
municipal i com no volem que passe apostem per ella. 
Entenc que voten en contra per tot el que ha exposat, respecte les inversions vostè diu 
que la seva prioritat és fer altres coses, que potser des d’arranjar voreres que ja ho 
estem fent, fins a fer una obra més gran, en lloc de la rehabilitació de l’Ajuntament fer 
altres coses diu. 
 
El Sr. March, no he dit altres coses en general, l’hi he dit fer una zona d’esbarjo per als 
joves ... 
 
El Sr. Alcalde, ja entenc la vostra petició però s’ha de concretar, el senyor Boqué m’ha 
dit que tenim un any per endavant, llavors comencem a mirar-ho entre tots, no espereu 
que ho miri jo i vatros dir no ens agrada, si és del vostre interès perquè anava al vostre 
programa electoral, i no al nostre remulleu-vos una mica.    
En quant a la seva petició de pagar la llicència digital que pujava 5.000 €, he cregut que 
era millor prioritzar una altra inversió en l’educació primària abans que en educació 
secundària, que és més complicada, més laboriosa i que requereix més implicació de 
tothom, i vostè va anar al fàcil, va fer una multiplicació, tant per tant, tant. 
 
El Sr. March, jo no vaig anar al fàcil, quan em va fer aquest comentari l’hi vaig dir que 
primer féssim el fàcil i desprès el difícil, jo respecto la decisió que vostès han pres, tenen 
majoria i poden fer el que vulguin sense cap problema. 
 
El Sr. Alcalde, sense cap problema no, natros tenim majoria absoluta i els donem 
l’oportunitat de participar, però ha de ser una participació activa. 
Quan parla de grans inversions que són de 300.000 €, no parlem del 50% del pressupost 
ni molt menys, només parlem d’un 10% del pressupost, vostè diu consultar al poble, al 
mes de maig ja l’ha vam fer una consulta i el poble ens va donar l’autoritat suficient per a 
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que puguem decidir en nom del poble, per tant, no l’hi descarto que algun dia féssim una 
consulta popular. Natros tenim un programa electoral i anem de cara a complir-lo, si a 
més a més podem fer alguna altra cosa que vostès ens demanen, o el Partit Popular o el 
poble, intentarem fer-la; però la prioritat són les coses que natros portàvem en el nostre 
programa i que a la majoria del poble l’hi van agradar. Consultes populars, processos 
participatius, estan molt de moda, no ho descarto però crec que tenim la força suficient 
per decidir en nom del poble. 
 
El Sr. March, això no treu el fet que natros també defenséssim, siguem coherents amb el 
nostre programa electoral; en quan a l’Escola de Música estic d’acord amb el que diu fins 
i tot l’hi he dit que valoro positivament l’esforç que han fet, en cap moment he dit que 
l’ajuntament no els dona suport. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué. 
 
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del Partit Popular, no entrat molt a 
profunditzar en l’anàlisi del pressupost, penso que he estat prou correcte només he fet 
una proposta de cara l’any vinent, vostès tenen tècnic, serveis que els grups de 
l’oposició no tenim però si vostè em diu per on hem de començar, si em dona 
autorització perquè jo no faré res sense que vostè no ho sàpiga, la nostra feina és 
fiscalitzar o controlar les despeses. L’hi he dit que han tingut diàleg i el correcte és que 
natros també tinguéssim diàleg amb vosaltres i fer aportacions, no dir no per dir no, 
intentar arribar a un consens, quan l’hi vaig proposar el tema de fer alguna cosa per 
l’esbarjo del joves si a vostès els hi sembla bé, no me’n he de penjar cap de medalla jo 
el que vull és que la gent del poble estigui millor, per això he aprovat el pressupost, no  
el comparteixo al 100%, però crec que l’hi he de donar un vot de confiança. Per buscar 
una solució a l’esbarjo dels joves treballaré al seu costat però jo tinc unes limitacions, no 
tinc uns tècnics que em donin suport, ara si vostè em diu que jo els hi parli directament 
per mi cap problema. Si al cap i a la fi tots el que volem, des d’una perspectiva o des 
d’un altra és el millor per Santa Bàrbara. 
 
El Sr. Alcalde, és qüestió de prioritats, el que tinc clar és que si vostè em fa una proposta 
i aquesta és viable econòmicament i paral·lelament podem complir les promeses que 
nosaltres van fer, endavant, però el que no farem és deixar de fer coses que nosaltres 
ens hi vam comprometre, per fer coses tenen la mateixa viabilitat o no que hagin 
proposat vostès, jo em posaré a treballar al seu costat, però ha de tenir clara la idea.  
 
El Sr. Boqué, jo l’obra de rehabilitació de l’edifici de l’Ajuntament, de la manera que en 
un principi es va plantejar no hi estava d’acord però en una reunió vaig posar el meu 
punt de vista de com rebaixar els costos i és una obra que el Partit Popular no porta en 
el seu programa, però és una obra que el final s’haurà de fer perquè si no caurà l’edifici. 
 
El Sr. Alcalde, s’ha de fer, i estem intentant adequar el projecte que tenim als temps 
actuals, 2.000.000 € inviable totalment, 250.000 o 300.000 € hem de fer el possible per 
tirar-lo endavant. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els 
vots favorables dels sis  membres de CiU, un del PP i un en contra d’EP. 
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3. Aprovació models de la relació de béns patrimoni als i registre d'interessos, per a 
la seva inclusió al portal de la transparència. 

 
1. ANTECEDENTS 
 
1.1 La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern estableix la transparència com un dels eixos principals, i 
entesa com l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació 
relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i 
actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà 
dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els 
facilitin la participació en els assumptes públics. El mitjà que és necessari per al seu 
compliment s’anomena Portal de la Transparència.  

1.2 El portal de la transparència ha de recollir tota la informació establerta per la llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern i, concretament el l capítol II del títol II.  

1.3 Una de les obligacions és la publicitat  de Les retribucions, indemnitzacions i dietes, 
les activitats i els béns dels membres del Govern, dels alts càrrecs de 
l’Administració pública i del personal directiu dels ens públics, les societats, les 
fundacions i els consorcis, i les indemnitzacions que han de percebre en deixar 
d’exercir el càrrec. 

1.4 Aquesta obligació fa necessària que per donar compliment a la normativa de 
protecció de dades personals es defineixin els continguts de caràcter personal que 
han de ser publicats i que afecten als càrrecs electes i eventuals de confiança de 
l’Ajuntament.  

  
2. FONAMENTS JURÍDICS 
 
2.1. L’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
2.2. L’article 163 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. 
 
2.3. Els articles 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals. 

 
2.4. L’article 11.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern. 
 
3. PROPOSTA D’ACORD 
 

PRIMER. Aprovar els models de relació de declaració de béns patrimonials i el model 
de declaració d’activitats que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics 
als càrrecs electes i als càrrecs eventuals de confiança, per tal que siguin objecte de 
publicació en el portal de la transparència, i els quals s’adjunten com annex al 
present acord. 
SEGON. Aquest model de relació de declaració de béns patrimonials i activitats 
seran vigents mentre no s’adopti un nou acord plenari que el modifiqui. 
 

La proposta es aprovada per unanimitat dels membres presents de la Corporació. 
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4. Aprovació, si s’escau, Moció “Salvem les ambulàn cies i servei mèdic de les Terres 
de l’Ebre” 

 
ATESA  la creació de la plataforma "Salvem les ambulàncies de les Terres de l'Ebre" en 
defensa del transport sanitari i en contra de les retallades en el servei d’ambulàncies del 
nou contracte del transport sanitari urgent a les Terres de l’Ebre. 
ATÈS que la plataforma denuncia que el nou contracte, que restarà operatiu a meitats del 
mes de novembre, retalla el servei de quatre ambulàncies, una al Baix Ebre i tres al 
Montsià, retallades que se sumen a les practicades fa quatre anys. 
ATÈS que la plataforma ha recollit ja més de 5.000 signatures per dirigir aquesta petició 
al gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre, Albert, Gómez, i al delegat del 
Govern, Xavier Pallarés. 
ATÈS que, a causa de les greus retallades que s’estan patint des de fa temps a tot 
Catalunya i la resta de l’Estat en matèria de Sanitat, el fet de deixar sense cobertura 
aquestes ambulàncies representarà la reducció de les hores d’assistència sanitària, 
deixant sense alguna cobertura les poblacions de l’Ametlla de Mar, Sant Jaume d’Enveja, 
Amposta i Alcanar. 
ATÈS que les distàncies que cobreixen les ambulàncies al territori són de molta durada, 
ja que tenim les poblacions molt separades entre elles i els hospitals. 
 
ATÈS que a causa de les retallades realitzades anteriorment a les hores d’assistència 
sanitària del servei d’ambulàncies des del CAP de Xerta, el servei es va veure reduït a 
12h en horari nocturn, les poblacions d’Aldover, Benifallet, Paüls i Xerta van veure’s 
afectades directament per aquesta mesura, però amb un fort agreujant per les poblacions 
de Paüls i Benifallet, ja que ara les ambulàncies en horari diürn tarden més de 20 minuts 
en arribar-hi i a n’aquest fet se li ha de sumar les retallades sofertes a l’horari del servei 
mèdic prestat a Paüls i Benifallet, donat que actualment comparteixen el servei de metge 
amb el corresponent greuge per a la població i també per a l’exercici de la seva tasca 
dels professionals que hi ha al capdavant. 
ATÈS que les retallades nombrades anteriorment també se li afegeixen les executades fa 
quatre anys, a Santa Bàrbara, Sant Jaume d’Enveja, Batea i Xerta, i que ara amb el nou 
concurs, les ambulàncies de Batea i Xerta passaran de fer l’horari nocturn a l’horari diürn, 
amb el greuge que no s’ha realitzat cap tipus d’explicació per part del Departament a cap 
dels Ajuntaments afectats. 
ATÈS que pensem que tothom té els mateixos drets a tenir una ambulància en un temps 
raonable en cas de necessitat o urgència i que s’han de complir les isòcrones.  
 
És per aquest motiu que elevem al ple de l’Ajuntament de Santa Bàrbara; la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD:  
 
PRIMER.  Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya que no se suprimeixi cap 
servei d’ambulància a les Terres de l’Ebre, ni de manera total ni parcial. 
 
SEGON.  Exigir que aquelles unitats que en els últims anys han retallat o deixat de 
prestar el seu servei, tornin a funcionar les 24 hores tal i com es mereixen els ciutadans 
de les Terres de l’Ebre.  
 
TERCER.  Exigir que aquells centres d'atenció primària i consultoris locals que en els 
últims anys s’han retallat les hores del servei mèdic prestat, tornin a funcionar amb el 
mateix horari i servei, tal i com es mereixen els ciutadans de les Terres de l’Ebre. 
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QUART.  Donar trasllat, per mitjans telemàtics, de l’acord adoptat per aquest Ple al 
President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Servei Català de Salut, a l’Institut 
Català de la Salut, a la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre i a la Delegació del Govern 
a les Terres de l’Ebre, als Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre i als Ajuntaments 
afectats. 
 
El Sr. Alcalde, és una moció que tot i que al municipi de Santa Bàrbara no afecta 
directament la proposem per tal de solidaritzar-nos amb el ajuntaments de les Terres de 
l’Ebre als qui els afecta més directament.  
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué. 
 
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, a favor, ens hi hem d’adherir 
encara que no ens afecti directament. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March. 
 
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, a favor perquè encara que m’he 
assabentat que l’adjudicatària actual resulta que té les ambulàncies més noves, més 
eficients, han d’estar al costat dels pobles perquè el temps de desplaçament d’una 
ambulància pot salvar una vida, per tant ens solidaritzem amb els pobles que ho han 
patit. 
 
Passant a la votació la Moció presentada es aprovada per unanimitat dels membres 
presents de la Corporació. 
 
En aquests moments el Sr. Boqué, Regidor del Partit Popular abandona la sessió 
Plenària. 

 
5. Aprovació, si s’escau, Moció de suport a la Reso lució 1/XI del Parlament de 

Catalunya  
 
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va 
aprovar la següent 
RESOLUCIÓ 
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les 
passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de 
les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat 
independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per 
l’obertura d’un procés constituent no subordinat. 
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació 
d’un estat català independent en forma de república. 
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, 
participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució 
catalana.  
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures 
necessàries per fer efectives aquestes declaracions. 
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de 
trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda 
pública. 
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Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del 
poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica 
de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat 
espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i 
de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències. 
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir 
aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, 
sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es 
basi en una participació oberta, activa i integradora. 
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les 
normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar 
els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les institucions de 
l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució. 
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer 
efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de 
república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i 
del conjunt de la comunitat internacional. 
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets 
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol. 

1. Pobresa energètica 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als 
subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a 
evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als 
subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones 
i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri 
aquesta situació. 

2. Habitatge 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un 
habitatge digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc 
normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En 
aquest marc, el futur govern ha de garantir que en processo de desnonament 
de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de 
risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el 
desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats 
familiars afectades. 
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions 
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, 
com és el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a 
l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i 
socials i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

3. Sanitat 
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés 
universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català 
de la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap 
persona no en pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició 
d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb 
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independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es 
pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics. 
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur 
a terme nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària. 

4. Educació 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de 
millora de la qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 
2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei 
orgànica són contraris a les competències que corresponen a la Generalitat 
en aquesta matèria, contraris al model educatiu català determinat per la Llei 
d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels conjunt de la 
comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de 
vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el 
respecte de les competències establertes en favor de les administracions 
catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la 
comunitat educativa. 

5. Garantia de les llibertats públiques 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat 
ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta 
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, 
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són 
contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la 
Declaració universal dels drets humans o el e Conveni europeu dels drets 
humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En 
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva 
actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte 
dels drets fonamentals esmentats. 

6. Administracions locals 
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals 
catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los 
les eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la 
Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en 
desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la 
limitació de competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a 
l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.  

7. Refugiats 
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els 
refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt 
Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu 
de donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades, més enllà de 
les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol. 

8. Dret a l’avortament 
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula 
la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 

9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute 
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Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el 
futur govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que 
permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de la despesa. 
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els 
finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un servei 
(inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu 
respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur 
govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes 
estructurats, transformant l’amortització de les inversions en finançament 
ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital. 
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la 
Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar 
acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa 
que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la 
urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la 
Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin 
de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc 
social. 
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el 
futur govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris. 
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els 
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de 
renegociació del pagament dels interessos amb finalitats socials.” 

 
En sentència dictada el 2 de desembre de 2015, amb una celeritat històrica, el Tribunal 
Constitucional va resoldre el recurs interposat per Govern espanyol, estimant-lo i 
declarant la inconstitucionalitat i la nul·litat d’aquesta resolució. 
Malgrat els Ajuntaments no tinguin competència directa en relació al contingut de la 
Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sí que poden efectuar una declaració 
política de suport a l’esmentada resolució, amb consciència de la seva nul·la incidència 
jurídica, però sí com a constatació d’una aspiració democràtica d’una part important de 
la població de Catalunya. 
 
Atesos aquests fets, proposen al ple de l’ajuntament de Santa Bàrbara l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Manifestar el ple suport de l’ajuntament de Santa Bàrbara a la resolució 1/XI 
del Parlament de Catalunya, com expressió de la voluntat d’una part majoritària de la 
població del municipi.  
SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, 
al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 

 
Passant a la votació la Moció presentada es aprovada per unanimitat dels membres 
presents de la Corporació, amb els vots favorables dels sis membres de CiU, i un d’EP. 
 

En aquests moments el Sr. Boqué, Regidor del Partit Popular s’incorpora a la sessió 
Plenària. 
 

6. Precs i Preguntes. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué.  
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El Sr. Boqué, en les dates que estem no faré cap prec ni cap pregunta, només desitjar 
bones festes a tots.  
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March.  
 
El Sr. March, un prec respecte una qüestió tècnica per actualitzar l’enllumenat públic, 
sabem que es va fer una inversió important per canviar les bombetes de vapor de 
mercuri per bombetes de fòsfor, per tal de reduir la contaminació lumínica i estalviar, 
però aquest color groc a la gent no l’hi agrada, per això demanaria que a mesura que es 
vagin fonent es substitueixin, si es pot, que no se si es pot fer, per leds que tenen molt 
poc consum i una llarga vida. 
 
El Sr. Alcalde, es recull el seu prec, i la nostra idea va en aquesta línia com a la majoria 
dels ajuntaments. 
 
En quant a les preguntes que em va presentar per escrit, passo a contestar-les: 
La primera: “Quin pressupost té el Parc de Nadal?”, fa molts anys que té una partida 
específica en el pressupost i és de 6.000 €, import molt ajustat perquè ja sap que si 
s’haguessin de pagar hores de personal no se com aniria, gràcies a tots els voluntaris 
que podem anar fent el parc que tenim. 
 
El Sr. March, no ho qüestiono és una activitat que valoro positivament i sobretot el 
voluntariat dels joves i no tant joves que hi participen de manera altruista.  
 
La segona: “Com està l’hotel d’entitats? I quan està previst que s’inauguri?”, està 
pràcticament acabat, tenim un noi contractat que l’està pintant, avui els petits detalls de 
paleta pendents ja s’han acabat, fontaneria, electricitat, fusteria, metall, i alumini estan 
acabats, per tant, només queda pintura i neteja. 
Tinc previst a mitjans de gener convocar les entitats, als grups polítics, si volen venir, 
per fer una visita tot i que faltarà el mobiliari, i fer una reunió per veure com distribuïm 
els espais i a partir d’allí posar-lo en funcionament el més a aviat possible, a més tardar 
a principis de febrer. 
 
La tercera:” Tenint en compte que l’Ajuntament ha rebut una subvenció de la Generalitat 
de Catalunya per la banda de música, amb quina finalitat s’ha rebut?. De la mateixa 
banda, a partir d’aviat tindran que contractar per Seguretat Social als seus professors. 
En cas de que la Unió Musical no pogués parar la Seguretat Social dels professors,  
l’Ajuntament estaria disposat a complementar el total del pagament?”, ja l’hi he dit que 
sí, en quant a la subvenció de la Generalitat són 5.090 €, ens els han concedit però no 
els hem cobrat, aquests diners són part d’aquell conveni que mai han complit, no havien 
pagat mai res i aquest any pel que sigui ens han concedit 5.090 € que arribaran quan 
arribaran. 
I ja que estem en aquest tema la Diputació de Tarragona ens ha donat una subvenció 
de 7.790 €, per al manteniment de l’escola, i que les despeses del curs 2014-2015 han 
estat de 26.694,17 €, per tant, posar en dubte si l’Ajuntament continuarà pagant està 
fora de lloc, perquè és un servei municipal que assumim totes les despeses, per tant, les 
subvencions que rebem les destinem  a ajudar a eixugar les despeses, on no s’arriba 
s’hi arriba per part de les famílies i per part de l’Ajuntament, amb aquesta explicació crec 
que queda més que clar el tema de l’Escola de Música. 
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El Sr. March, també desitjar que vagin bé les festes que siguin uns Bons Nadals i que 
aquest dies d’amistat i concòrdia es traslladin a tot l’any. 
 
El Sr. Alcalde, com a autoritat màxima del poble també desitjar un Bon Nadal a tothom i 
que tothom pugui passar el millor possible aquestes festes nadalenques acompanyats 
de les persones que més estimen, aquí va la felicitació per a tots els planers i planers, 
Bon Nadal a tothom. 

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

          
Vist i plau 

         L’Alcalde 
 
 
 
 
 
            Alfred Blanch Farnós 

 


