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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió Ordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 25 de febrer de 
2016. 
 
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 25 de febrer de 2016, 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. Joan Abella Calduch  
Sr. March March Mayo 
Sr. Manel Crespo Liñan  
Sr. Javier Boqué Piñol 

 

 Excusa la seva absència: Sra. Eva C. Franch Cases 
     

 
Secretaria acctal.  de la Corporació:  Isabel Verge Caballé 

 
Ordre del dia 

 
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 17 de desembre de 

2015. 

2. Donar compte de les contractacions d’urgència. 

3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

4. Donar compte de l’aprovació del nomenclàtor de diversos carrers del municipi de 

Santa Bàrbara. 

5. Donar compte de l’Informe de la Intervenció sobre el període mig de pagament a 

proveïdors segons el Reial Decret 635/2014. 

6. Donar compte de l’informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les 

obligacions atenent allò que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, corresponent al 

4t. trimestre 2015. 

7. Donar compte de l’informe d’Intervenció de l’execució del pressupost 2015 al 4t. 

trimestre. 



 

2 

 

Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

8. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla parcial Barranc de Lledó. 

9. Aprovació definitiva del Reglament de Règim intern del Centre de dia. 

10. Aprovació inicial de l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana. 

11. Aprovació inicial de l’Ordenança de Recollida de Residus. 

12. Aprovació inicial del Reglament de l’Hotel d’Entitats 

13. Precs i Preguntes. 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 17 de desembre 

de 2015. 
 
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat dels membres presents de 
la Corporació. 

 
2. Donar compte de les contractacions d’urgència. 

 
Es dona compte de les contractacions següents: 

 D. S. F. com peó de la brigada municipal  per cobrir una baixa de paternitat del 
15 al 29 de febrer de 2016. 

 O. A. M. Com auxiliar administrativa adscrita al departament de Serveis Socials 
del 5 de gener al 4 de juliol de 2016. 

 
El Ple de la Corporació es dona per assabentat. 

 
3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

 
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia des del número 1/2016 de 8 de gener, 
fins el número 15/2016, de 19 de febrer, ambdós inclosos. 
Restant el Ple assabentat. 

 
4. Donar compte de l’aprovació del nomenclàtor de diversos carrers del 

municipi de Santa Bàrbara. 
 
Es dona compte al Ple del Decret de l’Alcaldia que literalment es transcriu: 
 
“Assumpte: Aprovació del nomenclàtor de diversos carrers del municipi de 
Santa Bàrbara. 
 
Vista la necessitat d’aprovar la nomenclatura de diversos carrers existents en el 
polígon industrial Barranc de Lledó que avui dia no disposen d'un nom oficial, així 
com la modificació de la nomenclatura de diversos carrers existents en el municipi. 
Vist que és una obligació dels Ajuntaments mantenir actualitzades la nomenclatura 
i retolació de les vies públiques, així com la numeració dels edificis, informant a 
totes les Administracions públiques interessades, d'acord amb el que preveu 
l'article 75 del Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals. 
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Atenent que la Regidoria de Governació d’aquest ajuntament s’ha elaborat la 
nomenclatura oficial de diversos carrers. 
 
Atès que la competència per realitzar aquest acte correspon a l'Alcaldia, de 
conformitat amb el que preveu l'article 21.1 s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de bases del règim local. 
Per tot això, 
HE RESOLT: 
I. Aprovar inicialment la nomenclatura dels següents carrers municipals: 
 
Ctra. de Madrid passa a denominar-se: Passeig de les Quatre Carreteres – 
Comença al sud i acaba al nord del sòl urbà definit per les Normes Subsidiàries de 
Santa Bàrbara. Plànol 1. 
Ctra. de Barcelona passa a denominar-se: Passeig de les Quatre Carreteres – 
Comença al sud i acaba al nord del sòl urbà definit per les Normes Subsidiàries de 
Santa Bàrbara. Plànol 1. 

 
Polígon Industrial:  
Carrer núm. 1 passa a denominar-se: carrer de Llevant. 
Carrer núm. 2 passa a denominar-se: carrer de Ponent 
Carrer núm. 3 passa a denominar-se: carrer de Mestral. Plànol 2. 
 
II. Notificar la present resolució als veïns que tinguin les seves finques en zona 
afectada, per al seu coneixement i als efectes de possibles reclamacions. 
III. Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al 
tauler d’anuncis de la Corporació a l’efecte que qualsevol persona interessada 
pugui examinar l'expedient i presentar les al·legacions que consideri convenients 
en el termini de vint dies hàbils.” 
 
El Ple de la Corporació es dona per assabentat. 

 
5. Donar compte de l’Informe de la Intervenció sobre el període mig de 

pagament a proveïdors segons el Reial Decret 635/2014. 
 
INFORME DE TRESORERIA  
Quart trimestre 2015 
 
Assumpte: Informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les 
obligacions, atenent allò que disposa l’art. 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures per a la lluita contra la morositat de les operacions comercials. 
 
NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, per la qual s’estableixen mesures per a la lluita contra la morositat 
de les operacions comercials. 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
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ANTECEDENTS: 
 
PRIMER.- El disposat en el present informe, resulta d’aplicació a totes les factures 
i resta de documents emesos pels contractistes a efectes de justificar les 
prestacions realitzades pels mateixos, de conformitat amb allò disposat en la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Segons disposa l’article 200.4 de la Llei 30/2004 de Contractes del Sector Públic i 
la disposició transitòria octava de la llei, en la nova redacció atorgada per la llei 
15/2010, des del dia 7 de juliol de 2010 (data d’entrada en vigor de la llei 15/2010) 
que a partir de 1 de gener de 2013,  l’Administració està obligada a abonar el preu 
de les obligacions, a les que es refereix l’apartat 4 del l’article 200 de la LCSP, 
dintre dels trenta (30) dies següents a la data d’expedició de les certificacions 
d’obra o de registre de les factures que acrediten la realització total o parcial de 
l’objecte del contracte. 
 
SEGON.- Segons disposa l’article quart apartat 3 de la llei 15/2010 el tresorer 
elaborarà trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos a 
la Llei per al pagament de les obligacions de l’entitat local, que inclourà 
necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que 
s’està incomplint el termini. 
 
TERCER.- Sense perjudici de la seva presentació al ple de la Corporació, 
l’informe de la intervenció i tresoreria municipal hauran de ser remesos, en 
qualsevol cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, i segons la informació i registres que consten en el 
sistema que suporta la comptabilitat municipal, 
 
INFORMA:  
 
1.-Que el detall de les obligacions pendents de pagament a data 31 de desembre 
de 2015 que incompleixen el termini dels 30 dies, fixats a la llei 15/2010, de 5 de 
juliol és el següent: 
 

-Nombre de factures: 15 

-Quantia global:  40.491,96€ 
  

 
2.- Que les obligacions pendents de pagament que compleixen, a data 31 de 
desembre de 2015, el termini legal són les següents: 
 

-Nombre de factures: 128 

-Quantia global:  146.487,29€ 
 



 

5 

 

Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

3.- Que els pagaments realitzats durant el quart trimestre de l’any 2015 fora del 
termini legal han estat els següents: 
 

-Nombre de factures: 20 

-Quantia global:  74.921,76€ 
 
4.-Que els pagaments realitzats durant el quart trimestre de l’any 2015 dins del 
termini legal han estat els següents: 
 

-Nombre de factures: 484 

-Quantia global:  281.975,90€ 
 
La qual cosa es cosa es posa en coneixement del Ple Municipal als efectes 
pertinents. 

 
El Ple de la Corporació es dona per assabentat. 

 
6. Donar compte de l’informe sobre el compliment dels terminis de pagament de 

les obligacions atenent allò que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
corresponent al 4t. trimestre 2015. 
 
INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS SEGONS EL REIAL DECRET DE 635/2014. 
 
Dades corresponents al 4t trimestre de 2015. 
 
Aquest informe ve determinat per l’art. 6 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol 
pel que es desenvolupa el càlcul del període mig de pagament a proveïdors per 
les Administracions Públiques i les condicions i del procediment de retenció de 
recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels pagaments 
realitzats, el ràtio d’operacions pendents i l’import dels pagaments pendents, 
obtenint així el període mig de pagament. 
 
Tenint en compte que aquesta Entitat local no està inclosa dins l’àmbit subjectiu 
definit en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest Ajuntament te l’obligació de calcular i publicar la informació 
corresponent al període mig de pagament amb periodicitat trimestral. 
 
En aquesta medició, amb criteris estrictament econòmics, es pot obtenir una valor 
negatiu, tant en les operacions pagades com en les pendents de pagaments, si 
l’Administració paga abans de que hagin transcorregut trenta dies naturals des de 
la presentació de les factures o certificacions d’obra o si al final del període per a 
la remissió de la informació encara no han transcorregut, en les operacions 
pendents de pagament, aquests trenta dies. 
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Les dades corresponents al 4t trimestre de 2015 són les següents: 

 
La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 6/2013 de Control del deute 
comercial, estableix l’obligació de les Administracions Públiques i les seves 
entitats i organismes dependents, de publicar en el seu portal web el període mig 
de pagament a proveïdors. 
 
L’article 6 apartat 2 del Reial Decret 635/2014 recull aquesta exigència en els 
següents termes: 
 
“Las comunidades autónomas y las corporaciones locales remitirán al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo 
con lo que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente información relativa a su período 
medio de pago a proveedores referido, según corresponda, al mes o al trimestre 
anterior: 
 
a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según 
corresponda, y su serie histórica. 
 
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada 
entidad y su serie histórica. 
 
c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de 
cada entidad y su serie histórica. 
 
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según 
corresponda, de cada entidad y su serie histórica. 
 
La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos 
que permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas facilitará a las comunidades 
autónomas y corporaciones locales modelos tipo de publicación.”. 

 
El Ple de la Corporació es dona per assabentat. 

 
7. Donar compte de l’informe d’Intervenció de l’execució del pressupost 2015 al 

4t. trimestre. 
 
INFORME D’EXECUCIÓ 4t TRIMESTRE 2015 
 
1. IDENTIFICACIÓ 
 
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Ple de la corporació. 
1.2. Caràcter: Preceptiu. 
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral. 

Any Tipus Període Període Estat Data P.M.Pagam. R.O.Pagades R.O.Pendents Total Pagaments Total Pendents 

2015 Trimestral 04 vigent 20/01/2016 -12,3191233 -7,55936193 -26,6926861 297.644,18 98.563,95 
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2. ANTECEDENTS 
 
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions 
trimestrals de subministrament indicant que abans de l’últim dia del mes següent a 
la finalització de cada trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que es 
relaciona a l’article 16 de la mateixa Ordre. 
  
3. FONAMENTS DE DRET 
 

 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). 

 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (LOEPSF). 

 Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de 
les operacions comercials. 

 
4. INFORME 
 
L’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix 
que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització del trimestre caldrà 
trametre informació relativa: 
- a l’actualització i grau d’execució del pressupost així com la previsió de la seva 

execució fins a la finalització de l’exercici,  
- a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a 

pressupost,  
- a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents 

de pagar,  
- a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l’execució de l’annex 

d’inversions i el seu finançament,  
- a l’actualització del pla de tresoreria,  
- a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i 

despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,  
- a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu 

d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute  
- a informació relativa a la plantilla de personal. 

  
Per la qual cosa, emeto el següent informe: 
 
4.1. Personal 
 
A data 31/12/2015 l’Ajuntament de Sant Bàrbara, té una plantilla de personal de 41 
persones els quals es troben Administració general. 
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L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/12/2015 
és de 764.797,44€. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les 
complementàries, els incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.   
 
4.2. Indicadors pressupostaris 
 
El grau d’execució del pressupost d’ingressos, en termes acumulats, al 4t trimestre 
és del 108,16%. El grau d’execució del pressupost de despeses al mateix trimestre 
és del 85,82%. 
  
Sobre la  realització dels cobraments/pagament, és a dir, el grau de realització dels 
mateixos, en termes totals i per aquest període, determina un nivell de cobrament i 
pagament satisfactori, ja que els cobraments i pagaments tot i que no s’ajusten als 
drets reconeguts nets i obligacions reconegudes netes, respectivament, del mateix 
període es pot considerar elevat en relació a l’exercici anterior. 
 
Conseqüentment, per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, el pendent de 
cobrament en termes totals és de 385.059,56€ i el pendent de pagament, de 
225.922,35€. Per exercici tancats, la recaptació acumulada al final del trimestre ha 
estat de 636.254,67€. Anàlogament, els pagaments totals durant el mateix període 
ascendeix a 724.492,39€. 
  
L’ajuntament no té despeses pendents d’aplicar a pressupost. 
 
La previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat a la fi del 4t 
trimestre de 2015 és de 747.076,90€.  
 
Es preveu finalitzar l’exercici amb una excedent de tresoreria de 474.243,21€. Molt 
superior a l’exercici anterior. 
 
4.3. Morositat 
 
D’acord amb l’article 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat de les operacions comercials, s’informa favorablement sobre el 
compliment dels terminis legals de pagament. No obstant, es detecten obligacions 
pendents de pagament per import total de 40.491,96€ que no compleixen el termini 
establert. 
 
4.4. Indicadors comptabilitat nacional 
 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i 
límit del deute viu: 
 
4.4.1. Durant el 4t trimestre, el càlcul de la capacitat de finançament és de            
681.756,37€. Si es compara aquest resultat, amb el mateix càlcul que es va fer en 
el moment de l’aprovació de pressupost, el pressupost continua sent estable. 
 
4.4.2. La Regla de la despesa calculada en el 4t trimestre, dóna una despesa 
computable de 1.978.286,58€, el límit de la despesa és de 2.997.322,66€. El 
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marge de compliment que ens queda per executar aquest pressupost assolint  la 
regla de la despesa és de 1.019.036,08€. 
4.4.3. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 95.496,65 €, en 
conseqüència, la ràtio del deute viu a 31 de desembre de l’exercici en curs és del 
3,41% 
 
4.4.4. El període mig de pagament a proveïdors, definit en el Real Decreto 
635/2014, de 25 de juliol, és de -12,32. 
 
5. CONCLUSIONS 
 
L’ajuntament compleix en termes acumulats a 31 de desembre de 2015 amb els 
objectius d’estabilitat i de la regla de la despesa. 
En relació a l’objectiu del deute viu, únicament s’informa en relació al nivell 
d’endeutament del 3,41%, atès que està pendent d’establir per part del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques l’objectiu del deute per a les entitats locals. 
 
S’informa favorablement sobre la previsió i execució del pressupost d’ingressos i 
despeses en aquest trimestre. 
 
Es compleix amb el termini legal de pagament a proveïdors atès la normativa en 
vigor. 
 
El Ple de la Corporació es dona per assabentat. 

 
8. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla parcial Barranc de Lledó. 

 
Vist el projecte de modificació puntual del Pla Parcial Barranc de Lledó del municipi 
amb la finalitat d’ajustar la regulació volumètrica de la parcel·la 1 del polígon 
industrial esmentat, per tal de donar resposta a les noves necessitats tecnològiques i 
requeriments de seguretat alimentària en matèria d’emmagatzematge, redactat per 
l’enginyer industrial Jordi Matute Crespo. 
Vist l’informe favorable de Secretaria es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicial ment la modificació puntual del Pla Parcial Barranc de Lledó 
del municipi amb la finalitat d’ajustar la regulació volumètrica de la parcel·la 1 del 
polígon industrial esmentat, per tal de donar resposta a les noves necessitats 
tecnològiques i requeriments de seguretat alimentària en matèria 
d’emmagatzematge, redactat per l’enginyer industrial Jordi Matute Crespo. 
SEGON. Sotmetre a informació pública l’expedient, pel termini d’un mes, 
mitjançant la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la 
Província i un dels diaris de major difusió de la província, als efectes de la 
presentació d’al·legacions o reclamacions. 
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde President Alfred Blanch Farnós per a la signatura 
de la documentació necessària per  a l’efectivitat del present acord. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué. 
 
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, votaré a favor, però ja que 
es fa aquesta modificació no seria bo que es fes per a tot el polígon?, ja que s’hi 
poden trobar en la mateixa situació altres empreses; és una observació. 
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El Sr. Alcalde, vaig anar personalment a la comissió d’urbanisme de les Terres de 
l’Ebre, amb el tècnic municipal per tal d’assessorar-me una mica sobre el tema i la 
comissió d’urbanisme veu factible coses puntuals, si fos per tot el polígon hi 
haurien més problemes, d’aquesta manera un cop fet el tràmit passarà sense cap 
problema. Si més endavant una altra empresa ho necessita que ho demani que 
nosaltres farem el que calgui per tirar-ho endavant. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March. 
 
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, també votarem a favor tot 
tenint en compte que pot generar ocupació. 
 
El Sr. Alcalde, de fet l’empresa el que vol és ampliar, ha comprat unes parcel·les 
col·lintants, per això esperem que repercuteixi en una millora en l’ocupació per al 
poble. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels 
membres presents de la Corporació. 

 
9. Aprovació definitiva del Reglament de Règim intern del Centre de dia. 

 
Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 29 
d’octubre de 2015, el Reglament municipal de règim intern regulador de l’ús i 
funcionament del Centre de Dia de Santa Bàrbara. 
Atès que l’aprovació inicial del Reglament esmentat ha estat exposada al públic 
per un termini de 30 dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí oficial de la 
Província de Tarragona número 261 del dia 11 de novembre de 2015 i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7001 del dia 19 de novembre de 
2015, sense que contra el mateix s’hagi formulat cap mena de reclamació o 
al·legació. 
De conformitat amb el que disposen els articles 162.2 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya i articles 60 i següents del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny, es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Aprovar definitivament el Reglament municipal de règim intern regulador 
de l’ús i funcionament del Centre de Dia de Santa Bàrbara. 
SEGON. Ordenar la publicació del text íntegre del Reglament aprovat en el Butlletí 
oficial de la Província, i anunci en el Diari Oficial de la Generalitat fent referència a 
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la seva entrada en 
vigor. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta 
amb els set vots favorables de CiU, un del PP i dues abstencions d’EP. 

 
10. Aprovació inicial de l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana. 
 

Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de l’Ordenança de Civisme i convivència 
ciutadana. 
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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 l’Ordenança de Civisme i Convivència ciutadana, que 
figura inclòs a l’expedient. 
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. 
 
El Sr. Alcalde, comentar-los que és una ordenança necessària per regular la 
convivència, el civisme i el benestar del poble en general, no és una ordenança 
que vulgui castigar, sancionar sinó una ordenança que en el cas que hagi una 
disputa entre veïns, tenir un document per dir és l’ordenança que regeix aquest 
municipi i per tant s’ha de complir. No està feta amb una intenció negativa sinó 
positiva. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March. 
 
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, estem d’acord amb el que 
vostè ha dit, però no obstant volem fer unes petites al·legacions, i per això ens 
abstindrem. 
 
El Sr. Alcalde, però sàpiga que se’ls hi va passar l’esborrany de l’ordenança amb 
antelació suficient per haver pogut fer les seves aportacions. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta 
amb els set vots favorables de CiU, un del PP i dues abstencions d’EP. 

 
11. Aprovació inicial de l’Ordenança de Recollida de Residus. 

 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de l’Ordenança de recollida de residus. 
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 l’Ordenança de recollida de residus, que figura inclòs a 
l’expedient. 
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. 

 
El Sr. Alcalde, seguint la mateixa línia és una ordenança que regula el tema de la 
recollida dels residus. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué. 
 
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, em sembla molt bé, però ja 
fa temps que em pregunto, tot l’esforç que se’ls està demanant al ciutadans, que 
separin, que seleccionin, finalment al rebut s’acabarà notant algun dia?, al 
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municipi va haver-hi un any en que el rebut de la brossa es va augmentar un 56%, 
per un error que hi va haver a l’abocador, el preu s’ha anat mantenint i mai s’ha 
rebaixat. Estic d’acord en que s’ha de reciclar però també m’agradaria que la gent 
ho notés en el rebut de la brossa i que hagués una millor recollida dels 
contenidors, ja que molts cops et trobes que vas a tirar basura i estan plens, a 
més ara el contenidor del plàstic la boca s’ha fet més menuda, suposo que per tal 
d’evitar que es tirin coses que no toquen, però ara resulta que hi ha bosses que no 
entren. 
Entenc que les coses s’han de fer ben fetes, però de vegades els ciutadans no 
noten l’esforç que estan fent.   
 
El Sr. Alcalde, el que vostè està reivindicant és l’eterna reivindicació que fem els 
Alcaldes en els consells d’alcaldes del Consell Comarcal del Montsià, al final quan 
ens reunim amb la gent del COPATE sempre se’ls pregunta el que vostè acaba de 
dir, quan ho notarà el ciutadà? De moment no s’ha notat. 
També l’hi puc dir que en relació al municipi de Santa Bàrbara la relació entre el 
que ens cobren i el que ingressem, no arribem a pagar el servei. El que hem de 
fer és pressionar tot el que es pugui, i jo per la meva banda quan vaig als consells 
d’alcalde, i tot els alcaldes estem d’acord,  reclamo que la taxa de recollida de 
brossa es pugui rebaixar segons el nivell de reciclatge de cada poble. Un dels 
objectius del COPATE és optimitzar recursos i en això estem, a veure si un dia 
podem donar la notícia que el rebut de la brossa baixa en el percentatge que l’hi 
correspon en funció del que s’ha reciclat o l’hi puja perquè ho han fet molt 
malament. El responsable del COPATE ja sap quina serà la nostra petició cada 
cop que fem reunió, perquè ells així ens ho van vendre, primer que aquests 
contenidors eren la panacea, desprès que segons el nivell de reciclatge el rebut 
pot baixar un percentatge, campanyes de difusió, fins aquí tot correcte, per tant, 
ara que la gent ja està conscienciada potser s’hauria de notar una mica.  
 
El Sr. Boqué, estic totalment d’acord, ells arriben hi carreguen tot per separat de 
manera que es pot reaprofitar, al feina bruta l’està fent el ciutadà. 
 
El Sr. Alcalde, no al 100% per això la reducció de la boca del contenidor de 
plàstic. 
 
El Sr. Boqué, està clar però els hi és molt fàcil venir a carregar amb pràcticament 
tot separat, però si al final, els ciutadans, no veuen que això comporta una 
recompensa, potser arribaran a la conclusió que no val la pena reciclar. 
 
El Sr. Alcalde, el missatge de que no hem de reciclar no l’hem de donar, hem de 
seguir dient que s’ha de reciclar, no només pels diners sinó pel bé del planeta i pel 
bé de tots, hem de seguir fen-t’ho bé, perquè arribarà un dia en que els nostres 
fills i néts es trobaran un planeta més digne, amb menys forats a la capa d’ozó, és 
un tema de conscienciació mediambiental. 
 
El Sr. Boqué, estic d’acord i de vegades les coses costen menys fer-les bé que 
malament, però ja és hora que es reconegui la tasca que fa el ciutadà. 
 
El Sr. Alcalde, ja traslladaré en nom de tots aquesta reivindicació i si de cas que 
ens donin una explicació detallada del per què es pot arribar a baixar o pujar.  
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El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March. 
 
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, seguint la línia anterior, farem 
unes petites al·legacions, i per això ens abstindrem. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta 
amb els set vots favorables de CiU, un del PP i dues abstencions d’EP. 

 
12. Aprovació inicial del Reglament de l’Hotel d’Entitats. 

 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Reglament municipal de règim intern 
regulador d’ús i funcionament de l’Hotel d’Entitats 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’Hotel d’Entitats 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. 

 
El Sr. Alcalde, com vostès ja saben l’obra està acabada, vam fer una visita amb 
totes les entitats del poble i ja estan neguitoses per poder-hi entrar. Ens falta la 
connexió definitiva de la llum, però amb el provisional d’obres podem anar tirant, 
tot l’elemental ja ho tenim, mobiliari no del tot però si per poder començar, i ara el 
que hem de fer és aprovar un reglament de bon funcionament, en quin horari es 
pot utilitzar, on s’han de demanar les claus, què es pot fer i què no es pot fer. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels 
membres presents de la Corporació. 

 
13. Precs i Preguntes. 

 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué. 
 
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, en el punt cinquè ens ha 
explicat que el període mig de pagament als proveïdors és de 12 dies inferiors al 
que marca la llei. Quin és el termini per a pagar-los? 
 
El Sr. Alcalde, 60 dies. 
 
El Sr. Boqué, com està el tema de la remodelació de l’edifici de l’Ajuntament? 
 
El Sr. Alcalde, el pressupost està fet i està mig embastat com s’ha d’executar 
l’obra. 
 
El Sr. Boqué, quan estigui més avançat, ens en farà cinc cèntims? 
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El Sr. Alcalde, tenim previst fer-ho en dos anys, aquest any 2016 hi ha una partida 
de 300.000 €, i l’any 2017 també, de manera que es pugui fer tot seguit, que es 
pugui buidar tot el de dins i tornar-lo a fer. 
 
El Sr. Boqué, així aquestes dues fases, buidar i tornar a fer, serà de 600.000 €. 
 
El Sr. Alcalde,  intentarem ajustant els pressupostos perquè és la part més cara de 
tota l’obra, l’estructura sempre és la part cara de l’obra i és la que ara començarem 
intentant que l’obra no pari d’un any per l’altre. Exteriorment no es veurà cap 
millora però interiorment s’hi estarà treballant, abans d’iniciar aquestes obres el 
més segur és que posarem un parell de treballadors a desmuntar, treure envans, 
fustes velles, etc... 
 
El Sr. Boqué, ens podria donar una explicació del què ha passat amb el tall del 
subministrament de l’aigua potable. 
 
El Sr. Alcalde, si, però ho volia fer en finalitzar els precs i preguntes. 
Ara passaria a contestar les preguntes que el Sr. March, regidor d’EP, ha presentat 
per escrit. 
La primera diu: “Com és que van treure les papereres del carrer Major?”, quan 
llegeixo aquesta pregunta em quedo una mica parat, perquè sent jo Alcalde no 
n’he tret cap, i el regidor de governació Sr. Ollés, que ja ho era en la legislatura 
passada, que ell recordi tampoc se’n va treure cap, per tant estem parlant de més 
de 5 anys enrere. La nostra aposta com a equip de govern és repoblar el poble 
amb papereres, no només el carrer Major sinó els carrers més cèntrics i les zones 
on es vegi que hi ha més brossa del normal. Però la solució no és posar papereres, 
la solució és que la gent ho posi a dins, perquè tots coneixem zones on hi ha 
papereres i la brossa està fora. 
Per tant, la idea és fer una comanda de papereres i escampar-les per tot el poble.  
 
La segona diu: “Hi ha previst fer alguna actuació d’arranjament a la placeta que hi 
ha al carrer Major al costat de l’estació?”, que vostè desprès em va especificar que 
és la plaça del Lledoner, dir-li que hi ha una comanda feta per refer la barana, però 
no s’acaba d’executar.    
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March. 
 
El Sr. March, hem fet aquesta pregunta perquè el problema és el deteriorament, 
pel pas del temps i també altres cops per actes vandàlics, però és que a més a 
més, hi ha uns tornillos o tatxes que poden ser perillosos per als xiquets. 
 
El Sr. Alcalde, un dia el regidor de governació i jo ens hi vam passejar i vam fer un 
llistat del que s’havia de millorar, per tant està previst en les tasques de la brigada, 
que no en són poques.  
La tercera pregunta, diu:” S’han tret els arbres dels carrers que hi ha al voltant de 
l’institut, perquè s’han tapat els forats i no s’han buscat algun tipus d’arbre que no 
face mal a les voreres?”, aquests dies he buscat el document en que els veïns de 
la zona, entre els qual es troba vostè, en que demanaven que es traguessin els 
plataners perquè feien malbé les voreres, per tant treure’ls va sortir d’una petició 
veïnal de l’any 2011, i es va arribar a un acord en que s’anirien traient 
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progressivament i això ha suposat deixar un arbre a cada carrer, i personalment 
crec que fa més lleig que altra cosa,  i no només és que facen malbé la vorera és 
que per sota hi ha les xarxes de gas, llum i aigua i les arrels també les perjudiquen. 
La idea és reposar amb vegetació superficial amb jardineres i a les illes centrals es 
valorarà si els treuen els arbres o els conservem.  
 
El Sr. March, el tema dels arbres més que per una qüestió estètica és perquè fan 
sobra i a l’estiu s’agraeix, per això l’hi vaig comentar la possibilitat de posar arbres 
no tant invasius, també l’hi vaig demanar que en la illa del mig si no hi ha 
canonades conservar-la. 
 
El Sr. Alcalde, el tema de plantar altres espècies d’arbres, no s’ha fet perquè  és 
una cosa bastant cara, si es vol fer fent feta. Té algun prec? 
 
El Sr. March, si varis, en el primer o segon Ple d’aquesta legislatura vam comentar 
que el nostre grup volia participar en l’elaboració de les feses majors, la regidora 
de festes ens va comentar que deixem passar el Carnaval per a reunir-nos, aportar 
idees i participar activament, per tant el nostre prec és, demanar reunir-nos els dies 
que convingui per fer aquestes aportacions. 
 
El Sr. Alcalde, el seu prec és presentar idees per a les festes majors o per a les 
festes de tot l’any?. 
 
El Sr. March, en un principi per a festes majors.  
El segon prec fa referència als vadems, aquests per la nit es confonen, és a dir el 
color groc de la llum de les faroles, com estan despintats tens la sensació que no 
estan, sobretot amb els del Passeig de la Generalitat, la gent del poble perquè sap 
on són,  però la resta t’hi trobes al damunt. Per tant demanem que es repintin amb 
el color roig que estaven pintats per tal que siguin més visibles. 
 
El Sr. Alcalde, està parlant exclusivament dels del Passeig de la Generalitat?, 
perquè els vadems van senyalitzats també mitjançant senyalització vertical. 
 
El Sr. March,  no també respecte els que hi ha anant de cara a Ulldecona, la gent 
també m’ho ha comentat. 
 
El Sr. Alcalde, ho afegirem al llistat de totes coses que la brigada té que fer. 
 
El Sr. March, per últim una felicitació, primer felicitar el company Xavier Boqué, 
perquè se que va ser el que va iniciar els actuacions, les idees, i en segon lloc a 
l’equip de govern per tot el que ha aconseguit o està en perspectives d’aconseguir 
en relació a l’estació del tren, crec que és una cosa molt positiva per al poble. 
 
El Sr. Alcalde, gràcies les quals les faig extensives en nom del Sr. Boqué per la 
part que l’hi toca. Ara el que tenim és un document que ens dona permís per a 
poder entrar i aquests dies hem posat un operari a fer tasques de neteja de la part 
de fora, de l’interior encara no hem tocat res. Per tant, les actuacions a dur a terme 
seran en primer lloc fer neteja, valorar l’edificació com està i a partir d’allí fer 
números i veure com ho podem tirar endavant. 
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Agrair al regidor Sr. Boqué, que es va posar a disposició de l’equip de govern per 
al que fes falta, tot i que a la reunió amb ADIF només hi vaig assistir jo i el tècnic 
municipal. Val a dir que, jo anava amb la intenció de batallar una mica més però la 
gent d’ADIF pràcticament em van preguntar què volia, per tant de moment el tràmit 
ha estat senzill, amb la intenció de poder aconseguir un contracte d’arrendament i 
no descartem poder negociar per arribar a un acord per la compra. 
El Sr. March, això és l’interessant recuperar edificis per al poble als quals es poden 
donar molts usos. 
 
El Sr. Alcalde i ara per acabar el Ple voldria fer un resum del que va passar ahir la 
tarda i avui amb l’aigua potable. Tinc un informe de SOREA, no és que ho digui jo, 
aquesta tarda la regidora de salut ha estat perseguint als operaris de Sorea, el 
regidor Ollés també i jo mateix en contacte telefònic a totes hores perquè s’ha 
produït un greuge que s’ha de solucionar el més ràpid possible. 
Els hi llegiré l’informe que m’han fet arribar aquest matí i que textualment diu així: 
“D’acord amb el Reial Decret 140/2003, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris 
de la qualitat de l’aigua de consum humà, s’ha de realitzar la neteja i desinfecció 
dels dipòsits que subministren aigua anualment. 
Coordinadament amb l’ajuntament avisem a la població i es realitza la neteja des 
de les 15 hores fins les 18 hores. Encara que sobre les 17:30 h comencem a 
subministrar aigua.” Per tant, abans de l’hora que teníem previst ja van obrir 
l’aixeta. 
“En aquesta hora, realitzem les comprovacions corresponents a l’apertura i 
tancament de vàlvules, arrencada de bombes del pou i verifiquem que es produeix 
consum per part de la població. 
Sobre les 20:00 h ...”, que és quan comencem a rebre trucades de la gent que no 
tenia aigua, ens posem amb contacte amb Sorea per dir-los-hi, i l’informe continua 
dient “...ens informem de que no hi ha aigua als abonats, i el treballador de guàrdia 
i el responsable de l’explotació acudeixen al dipòsit i observen, juntament amb les 
dades del telecontrol que hi ha un cabal inferior a la demanda habitual. 
Es dedueix que el problema resideix en al formació de bosses d’aire en la part alta 
del poble i en l’interior de la canonada general de fundació de 250mm, que té una 
longitud de 1350 metres. 
Degut a la inexistència de ventoses o vàlvules de descàrrega en aquest tram, es 
procedeix a la apertura de hidrants i escomeses per treure l’aire en la zona més 
alta (zona carretera Galera, plaça Catalunya, Passeig de la Generalitat,...) 
Sobre les 22:30h, el subministrament a les plantes baixes del municipi ja és 
suficient però no en plantes superiors. A partir de les 23:30 h, la demanda dels 
abonats baixa i, per tant, esperem que durant la nit es vagi recuperant el servei. 
Durant el matí d’avui, dia 25, i continuant amb els treballs per eliminar l’aire, el 
servei es restablirà normalment.” 
 
Això és el que em diuen a primera hora del matí, després jo els he parlat 
telefònicament i m’han dit que aquestes bosses d’aire continuen estan per les 
canonades, de manera que quan els hidrants deixen de treure aigua amb aire els 
tanquen i ho donen per solucionat, i els que continuen expulsant aire així estan, és 
una tasca lenta, laboriosa i que segons ens diuen és l’única opció que hi ha perquè 
el dipòsit ja està ple i la pressió del dipòsit és correcta i el que està dificultant el 
subministrament normal són les bosses d’aire que hi ha per les canonades. 
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Quan estarà resolt?, ningú s’atreveix a dir-ho, si serà demà al matí, demà a la 
tarda, el dissabte o el diumenge. Jo els hi he dit que no marxin del poble sense que 
això estigui solucionat. 
És l’explicació que els hi puc donar perquè és la que a mi m’han donat varies 
vegades i quan els he apretat una mica no saben per on sortir-ne. Els hem donat 
un plànol dels hidrants del poble i van soltant aigua pel hidrant, alguns trauen 
només aigua i altres aigua i aire, ara la problemàtica segons les informacions que 
tinc està en les plantes superiors, plantes baixes i plantes primeres en un 90% 
poden tenir un subministrament bàsic. 
No ho volia ningú, i tampoc s’ho pensava ningú, el que es volia era netejar el 
dipòsit que és una tasca que s’ha d’anar fent, la resta han estat imprevistos. 
 

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 
 


